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1 INTRODUÇÃO

As mudanças ocorridas no decorrer da história não se traduziram sempre 
em desenvolvimento (Bursztyn e Bursztyn, 2012; Veiga, 2005) – já que isso 
significaria melhora qualitativa ou florescimento de potencialidades. Elas tampouco 
necessariamente representaram crescimento material, apesar de poderem incluí-lo e 
até superá-lo, ao proporcionar mais do que expansão da economia ou acumulação 
de capital e ao irradiar o “progresso para o grosso da sociedade” (Cavalcanti, 2001, 
p. 35), se materializando “na forma como se distribui e se utiliza o produto social” 
(Furtado, 1967, p. 19). Ou seja, independente do ângulo do debate, no cerne da 
ideia de desenvolvimento está o dilema da desigualdade.

A partir deste debate, intensificaram-se as discussões sobre a necessidade de 
pensar um desenvolvimento que prezasse por um crescimento econômico com 
justiça social e preservação ambiental. Chamado desenvolvimento sustentável 
(WCED, 1987), este modelo, segundo Leal Filho (2000), pode ser caracterizado 
como consistente, sistemático e de longo prazo. Neste sentido, o setor público 
possui a função de fomentar ações públicas para minimizar desigualdades históricas 
(Fiorino, 2010; Santos, 1985).

Na faixa de fronteira brasileira, região locus do presente estudo, esse aspecto 
possui extrema relevância. Consistindo geograficamente em uma faixa de terra 
com 150 km de largura e cerca de 15,7 mil quilômetros de extensão – contados 
a partir do limite territorial internacional –, e estendendo-se de norte a sul do 
país, abrange dez dos doze países da América do Sul e onze estados da federação, 
onde aproximadamente 10 milhões de pessoas encontram-se distribuídas em 588 
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municípios (Brasil, 2016). Por isso, a região é caracterizada como esparsamente 
povoada, contrapondo-se à ocupação concentrada da costa atlântica. Esta 
característica influenciou o estabelecimento pelo Estado de um tratamento 
geopolítico diferenciado da região fronteiriça em decorrência de sua vulnerabilidade 
a ameaças externas (Brasil, 2015; Furtado, 2015).

O art. 91 da Constituição Federal de 1988 demonstra essa especificidade 
ao declarar que o Conselho de Defesa Nacional é responsável por “propor os 
critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território 
nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e 
nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de 
qualquer tipo” (Brasil, 1988). Nesse contexto, partindo da ideia de criar uma 
área de restrição, durante grande parte da história, as prioridades de atuação do 
Estado na faixa de fronteira estiveram restritas, em sua maioria, aos aspectos de 
segurança, com políticas voltadas exclusivamente para a defesa da soberania do 
território nacional (Brasil, 2016).

Conforme exposto por Furtado (2011), esta orientação repercute no 
entendimento do termo “defesa”, que adquire o significado de “separação”. Portanto, 
apesar da expressividade desta região, que corresponde a 27% do território brasileiro, 
a vocação “atlântica” do país, associada às grandes distâncias e às dificuldades de 
comunicação com os centros decisórios, fortaleceu o isolamento da faixa, que 
esteve à margem do processo de desenvolvimento ocorrido no restante do país 
(Brasil, 2015b).

Mesmo com essas limitações, a faixa de fronteira recebeu políticas públicas 
desde a década de 1980, tendo sido alvo de um diagnóstico realizado pelo Ministério 
da Integração Nacional (MI), nos anos 2000, que fez com que a região se tornasse 
uma área especial de planejamento para a promoção de políticas públicas para o 
desenvolvimento (Brasil, 2005; Machado, 2005). Desde então, houve outras ações 
públicas na faixa de fronteira, sendo que as medidas institucionais adotadas tiveram 
como principal objetivo melhorar a “qualidade de vida da população de fronteira, 
ou seja, o desenvolvimento sustentável” (Brasil, 2010a, p. 68).

Diante dessa conjuntura, este capítulo tem o objetivo de identificar as 
políticas públicas implementadas na faixa de fronteira, em termos da evolução 
dos indicadores nas dimensões educação, saúde, emprego e renda de 2005 
para 2013. Além disso, analisa as propostas das políticas públicas em pauta para 
a promoção do desenvolvimento sustentável da região. Para responder ao 
objetivo de pesquisa, além desta introdução, o capítulo possui mais quatro 
seções: referencial teórico; aspectos metodológicos; análise e discussão dos 
resultados; e considerações finais.
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2 DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: O PANORAMA DA FAIXA DE 
FRONTEIRA BRASILEIRA

Foi apenas a partir da década de 1990, partindo do cenário de abertura comercial 
e integração, que o governo federal iniciou um novo direcionamento para a faixa 
de fronteira, com ênfase na promoção do desenvolvimento (Brasil, 2016). Furtado 
(2011) ressalta que, apesar de a faixa de fronteira definir a separação de soberanias 
e ter sido concebida inicialmente com o propósito de defesa, esta região deve ser 
compreendida como uma zona de integração entre diversos povos e nações, podendo 
atuar como interseção para o desenvolvimento.

Diante dessa discussão, torna-se fundamental compreender o conceito de 
desenvolvimento. Segundo Sachs (2004, p. 13), este termo surge em um contexto 
histórico no qual a ideia central implicava a reparação de desigualdades passadas, 
“criando uma conexão capaz de preencher o abismo civilizatório entre as antigas 
nações metropolitanas e a sua antiga periferia colonial; entre as minorias ricas 
modernizadas e a maioria ainda atrasada e exausta dos trabalhadores pobres”.

Veiga (2005) discorre que, até meados de 1960, as noções de desenvolvimento 
e crescimento econômico não eram distintas. Essa primeira linha de pensamento 
partia do pressuposto de que o crescimento econômico seria o propulsor do 
desenvolvimento, sendo este mensurado pelo produto interno bruto (PIB) e pelo 
nível de bem-estar de uma população, conforme a renda per capita.

A segunda linha de pensamento, por sua vez, entende o desenvolvimento 
econômico como inexequível (Veiga, 2005). Entre seus principais expoentes, no 
âmbito internacional, está o economista italiano Giovanni Arrighi (1997). Para 
ele, a riqueza não pode ser generalizada, já que se baseia em processos relacionais 
de exploração e exclusão que pressupõem a contínua reprodução da pobreza na 
maior parte da população mundial.

Este argumento foi ampliado pelo economista brasileiro Celso Furtado 
(1974), que compreende a importação de padrões culturais dos países centrais pelos  
periféricos como a adoção de modelos de consumo sem as necessárias transformações 
nas estruturas da economia e da sociedade que adotam essa modernização. Não 
havendo possibilidade de evolução deste sistema, o estilo de vida criado pelo 
capitalismo industrial sempre será privilégio de uma minoria (Furtado, 1974; 
Veiga, 2005; Cavalcanti, 2001).

Uma terceira abordagem atesta que os resultados do desenvolvimento econômico 
não se traduzem automaticamente em benefícios (Veiga, 2005). Esse caminho do meio 
entre as duas linhas de pensamento expostas anteriormente baseia-se em especial nas 
proposições feitas por Sen (2000) e Sachs (2004) de que o desenvolvimento consiste 
na remoção das fontes de privação de liberdade das pessoas.
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Em síntese, cumpre destacar que o escopo do desenvolvimento atual mostra-se 
abrangente, ultrapassando a esfera do crescimento econômico. Partindo dessa visão 
integrada, este estudo orienta-se pelos princípios do desenvolvimento sustentável, 
ou seja, aquele que comporta as dimensões social, ambiental e econômica.

O desenvolvimento sustentável apresenta como princípios norteadores a visão 
de longo prazo e a busca por ações que garantam o equilíbrio entre justiça social, 
crescimento econômico e compromisso com a preservação ambiental (Bursztyn e 
Bursztyn, 2012). Conforme exposto por Marques (2015, p. 39), um sistema só é 
sustentável se “puder compatibilizar o humano e a diversidade do não humano, o 
que equivale a dizer: compatibilizar o homem de hoje e o de amanhã”.

Para atingir esses pressupostos, destaca-se que, em 2015, houve a formalização 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) dos chamados Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), construídos diante do término do horizonte 
temporal previsto para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e 
visando complementar e avançar esta experiência com base em novos desafios (Jacobi 
e Giatti, 2015; Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 
2015). São dezessete ODS, subdivididos em 169 metas, os quais representam uma 
agenda de metas até 2030 (PNUD, 2015). O quadro 1 apresenta a listagem dos 
ODS, evidenciando o aspecto integrado do desenvolvimento sustentável diante 
da diversidade de pautas abrangidas por este conceito.

QUADRO 1
Agenda dos ODS

ODS 1 Erradicação da pobreza

ODS 2 Fome zero e agricultura sustentável

ODS 3 Saúde e bem-estar

ODS 4 Educação de qualidade

ODS 5 Igualdade de gênero

ODS 6 Água potável e saneamento

ODS 7 Energia limpa e acessível

ODS 8 Trabalho decente e crescimento econômico

ODS 9 Indústria, inovação e infraestrutura

ODS 10 Redução das desigualdades

ODS 11 Cidades e comunidades sustentáveis

ODS 12 Produção e consumo sustentáveis

ODS 13 Ação contra a mudança global do clima

ODS 14 Vida na água

ODS 15 Vida terrestre

ODS 16 Paz, justiça e instituições eficazes

ODS 17 Parcerias e meios de implementação

Fonte: PNUD (2015).
Elaboração dos autores.
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Frente a esse panorama que representa metas mobilizadoras para nações, regiões 
e municípios é necessário avaliar qual modelo de desenvolvimento está orientando 
a concepção das políticas públicas na faixa de fronteira brasileira. Verifica-se que, 
mesmo com a instabilidade política e econômica, ela permanece inserida na pauta 
de discussões governamentais, visto que o Brasil busca a ocupação e a utilização 
desta área de forma compatível com sua importância territorial estratégica.

Portanto, constata-se que a faixa de fronteira tornou-se alvo de uma série de 
programas que buscaram atender suas particularidades, amenizar desigualdades 
históricas e alavancar o desenvolvimento (Brasil, 2005). Nesse processo, é necessário 
reconhecer o protagonismo dos municípios na gestão das políticas públicas, em 
uma agenda orientada pela própria comunidade fronteiriça (Furtado, 2011). Para 
Filippim et al. (2014, p. 13),

o território local/regional, por meio da cooperação entre seus atores, deve decidir o 
estilo de desenvolvimento que quer para si. Esta decisão, em regiões fronteiriças, se 
torna mais complexa, uma vez que ali se faz sentir, mais que em outros territórios, 
a ação direta dos governos centrais/nacionais.

Logo, apesar da perspectiva de reconhecimento do poder local, observa-se 
uma tendência, desde o início do século XIX, a uma gestão das áreas fronteiriças 
que ocorra a partir do planejamento oriundo do poder público federal, ou seja, as 
políticas públicas reproduzem as estratégias e os interesses do Estado central no 
paradigma “centro-abaixo” (Furtado, 2011; Henrichs e Meza, 2017).

Henrichs e Meza (2017) enfatizam que, embora seja fundamental a articulação 
junto à esfera federal, tendo em vista as proporções continentais do Brasil, o 
planejamento e a execução das ações para o desenvolvimento devem considerar 
um alinhamento direto com a realidade local. Nesse contexto, são cada vez 
mais relevantes os impactos da cooperação territorial transfronteiriça para o 
desenvolvimento regional (Filippim et al., 2014).

Como a região fronteiriça é complexa e apresenta grande diversidade de 
características socioeconômicas, culturais e ambientais, as políticas públicas nesta 
área devem se basear em problemas comuns que podem ser equacionados pela 
atuação conjunta e coordenada dos municípios, regiões e Estados lindeiros, sendo 
esta articulação atualmente fomentada pelo MI (Filippim et al., 2014).

Complementarmente, segundo Furtado (2015, p. 85), “compreender a 
concepção moderna da faixa de fronteira é antever a atuação do Estado sob o 
aspecto burocrático em 588 municípios e nos 11 estados da federação por ela 
abarcados”. A autora enfatiza que o país se encontra no momento de reconhecer 
o papel estratégico desta região para o desenvolvimento nacional – e também, 
da América do Sul –, sendo necessário descobrir os potenciais da região para o 
amadurecimento do processo de integração.
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Diante dessa mudança na perspectiva do Estado em relação à faixa de fronteira, 
as políticas públicas passam a abranger cada vez mais mecanismos de diálogo 
interfederativo, em conjunto com as propostas de desenvolvimento (Furtado, 2011).

Para tanto, torna-se essencial compreender e avaliar as políticas públicas que foram 
executadas na faixa de fronteira. Conforme exposto por Furtado (2011), é premente o 
reconhecimento das ações governamentais nessa região, de forma que o desconhecimento 
precisa ser superado a partir de um esforço comum para a divulgação das políticas 
existentes e da busca por melhoria das condições de vida de diversos municípios.

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Este estudo possui abordagem mista (qualitativa e quantitativa), com características 
descritivas e desenho espaço-temporal, sendo realizado a partir de um levantamento 
bibliográfico e documental, estatística descritiva e organização de dados 
georreferenciados, empregando os 588 municípios brasileiros que compõem a 
faixa de fronteira nacional, regulamentada pelo Decreto no 85.064/1980 e definidos 
pela Lei no 6.634, de 2 de maio de 1979, como unidade de informação.

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa em bases bibliográficas como 
Scopus, Web of Science e Google Acadêmico utilizando as palavras chaves “políticas 
públicas” e “faixa de fronteira” – incluindo variações dos termos, vocábulos em 
inglês e a referência do Brasil no escopo de análise. Em seguida, foi feita uma busca 
nos portais de órgãos governamentais, a fim de levantar as políticas públicas que 
foram implementadas na referida região do Brasil e informações relativas às mesmas.

Após este levantamento, elas foram reunidas sinteticamente em uma 
figura, objetivando proporcionar um panorama das ações efetivadas na faixa 
de fronteira brasileira e sua relação com as perspectivas de desenvolvimento das 
diferentes localidades circunscritas à região. Assim, a figura apresenta os programas 
federais implementados na região representados por suas respectivas logos, sendo 
categorizados de acordo com suas denominações: i) órgão público responsável pelo 
programa; ii) objetivos; iii) período; e iv) abrangência; organizados para melhor 
visualização e análise em uma linha do tempo (1988-2016) a partir do escopo de 
atuação, evidenciando-se, ainda, o tema prioritário abordado.

Para a avaliação do desenvolvimento da faixa de fronteira, foi coletado um 
conjunto de variáveis para cada um dos 588 municípios da região, constituindo-se em: 
i) nome do município; ii) unidade federativa pertencente; iii) arco correspondente – 
seguindo as especificações e nomenclaturas definidas pelo Grupo Retis-UFRJ,4 que 
divide a região fronteiriça em três grandes sub-regiões, a saber: sul, central e norte 

4. O Grupo Retis é constituído por pesquisadores e atua, desde 1994, no Departamento de Geografia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Disponível em: <http://www.retis.igeo.ufrj.br/>.
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(Peiter, 2005); iv) código de referência segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE); e v) valores do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 
(IFDM),5 de 2005 e 2013, por representarem dois períodos distintos, antes e depois 
da reestruturação do Programa de Desenvolvimento de Faixa de Fronteira (PDFF) 
e implementação de diversos outros programas na referida região.

Importante destacar, que o IFDM foi selecionado, por se constituir um dos 
índices mais completos e acessíveis para todos os municípios fronteiriços, em 
termos de sua composição para avaliação do desenvolvimento. O índice citado 
avalia as dimensões saúde, educação e emprego e renda, cada qual formada por 
um conjunto de indicadores apresentados no quadro 2.

QUADRO 2
Variáveis componentes do IFDM por área de desenvolvimento

Emprego e renda Educação Saúde

- Geração de emprego formal
- Absorção da mão de obra local
- Geração de renda formal
- Salários médios do emprego formal
- Desigualdade

- Matrículas na educação infantil
- Abandono no ensino fundamental
- Distorção idade-série no ensino fundamental
- Docentes com ensino superior no   

ensino fundamental
- Média de horas-aula diárias no 

ensino fundamental
- Resultado do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb) no ensino fundamental

- Número de consultas pré-natal
- Óbitos por causas mal definidas
- Óbitos infantis por causas evitáveis
- Internação sensível à atenção básica

Fonte: Ministério do Trabalho e Renda; Ministério da Educação; Ministério da Saúde; FIRJAN (2015).
Elaboração dos autores.

Posteriormente à coleta, os dados referentes aos municípios da faixa de fronteira 
foram organizados em planilhas no Microsoft Excel. É relevante pontuar que, 
diante da conjuntura do presente estudo e, assim, avaliação do desenvolvimento 
na referida região, o IFDM foi analisado de forma integrada, ou seja, com a 
utilização dos dados referentes ao índice composto, como, também, desagregada 
em suas três dimensões.

Para o gerenciamento do banco de dados espacial e os respectivos mapeamentos 
foi utilizado o Sistema de Informações Geográficas (SIG). Os dados espaciais, 
assim sendo, mapas digitais, municípios e países lindeiros foram obtidos no site 
do IBGE e adaptados às necessidades de pesquisa. As unidades de informação 
(municípios) foram agrupadas em conjuntos definidos espacialmente, como já 
citados, denominados arcos. Para ilustrar a dinâmica temporal do desenvolvimento 
na faixa de fronteira, foram calculadas as diferenças de cada uma das dimensões 
do IFDM entre 2005 e 2013. Os resultados foram expostos em representações 
gráficas, sendo interpretados e analisados no próximo tópico.

5. O IFDM é elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), possui recorte municipal 
e abrangência nacional (FIRJAN, 2015). 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 As políticas públicas e o desenvolvimento sustentável da faixa de 
fronteira brasileira

A implementação de políticas públicas específicas voltadas para a região fronteiriça 
e a integração nacional pelos diferentes ministérios do governo federal é deveras 
recente. As medidas são datadas do final do século XX, quando, em função da diretriz 
presidencial – que considerou retomar um processo de desenvolvimento na região –, 
foram redirecionados investimentos para a faixa de fronteira. Anteriormente, o foco se 
encontrava em ações públicas estritas a questões de segurança e ocupação do território 
(Gadelha e Costa, 2005; Miyamoto, 2009).

Desde então, diversas políticas públicas foram implementadas na faixa de fronteira, 
como pode ser visualizado na figura 1, que apresenta, em uma perspectiva temporal, as 
ações públicas federais na região. Assim, do conjunto dos dezesseis programas analisados 
de 1985 a 2016, verificou-se que treze são específicos à totalidade ou parte da faixa de 
fronteira, e três incluem, também, outras regiões do território nacional.

Averiguou-se ainda que, do conjunto de políticas públicas implementadas 
no território fronteiriço, a maioria é datada do ano 2000, com exceção de três 
programas, sendo eles: o Programa Calha Norte (PCN), que teve início em 1985; 
Áreas de Livre Comércio (ALC), datado de 1989; e o PDFF, implementado em 
1999 e reestruturado em 2004.

Dentre estes, o PCN abrange, além de sub-regiões do Norte da faixa de 
fronteira do Brasil, outras regiões Amazônicas. Sendo elaborado por intermédio da 
Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, teve por objetivo “proteger e 
fortalecer a região ao norte das calhas do rio Solimões e Amazonas”, preocupando-se 
essencialmente com “contrabando e crime” (Miyamoto, 2009, p. 85) e tendo como 
estratégia o fortalecimento da presença governamental, desenvolvimento militar 
e a integração de indígenas na sociedade (Allen, 1992), além do adensamento 
populacional, construção de infraestrutura básica; e combate a garimpos ilegais 
(Brasil, 2010a).

O ALC também se originou na década de 1980 e visa apoiar projetos de produção, 
infraestrutura econômica, dentre outros objetivos que venham a contribuir para o 
desenvolvimento socioeconômico. Ele teve início em Tabatinga (Amazonas) e depois foi 
se expandindo a outras cidades fronteiriças. Contudo, apesar do número expressivo de 
cidades gêmeas na franja fronteiriça, grande parte dos municípios no Brasil que apresentam 
o programa encontram-se na região Norte do país. Neste ponto, a Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) possui relevância, pois os projetos apresentados 
a mesma, referentes às ALCs, são decorrentes do planejamento estratégico institucional, 
em parceria com os estados da Amazônia Ocidental (Brasil, 2010a).
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FIGURA 1
Linha do tempo das políticas públicas implementadas na faixa de fronteira brasileira 
a partir de 1985
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Fonte: Brasil (2005; 2009a; 2009b; 2010a; 2010b; 2015a; 2015b; 2016).
Elaboração dos autores.
Notas: 1 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

2 Superintendência da Zona Franca de Manaus.
3 Agência Nacional de Transportes Terrestres.
4 Dionísio Cerqueira (Santa Catarina); Foz do Iguaçu (Paraná); Uruguaiana, São Borja, Itaqui, Chuí e Jaguarão (Rio Grande 

do Sul); Ponta Porã (Mato Grosso do Sul); e Pacaraima (Roraima).
5 Sistema Integrado Nacional de Identificação de Veículos em Movimento.
6 Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.
7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
8 Ministério da Justiça.
9 Ministério da Defesa.
10 Ministério da Fazenda.
11 Polícia Federal.
12 Polícia Rodoviária Federal.
13 Secretaria Nacional de Segurança Pública.
14 Ministério das Relações Exteriores.
15 Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
16 Agência Brasileira de Inteligência.

Obs.:  1. AC – Acre; AP – Amapá; MT – Mato Grosso; PA – Pará; RO – Rondônia; RR – Roraima; AM – Amazonas; FF – Faixa de Fronteira.
2. Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).
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Percebe-se nesse período a influência do cenário político, pois encerrava-se 
o regime militar com a transferência de poder para o governo civil, instaurando-se a 
“Nova República” (Miyamoto, 2009), que abriu espaço para o fomento de políticas 
públicas com a Constituição Federal de 1988, “ao demandar da União a execução 
de planos nacionais e regionais de desenvolvimento e ordenamento do território, 
estabelecendo entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 
a redução das desigualdades regionais” (Krüger et al., 2017).

Outro fator relevante para o fomento de políticas públicas nesse período 
na faixa de fronteira se encontrava na criação dos Fundos Constitucionais de 
Financiamento,6 que destinando 3% dos resultados da arrecadação dos impostos 
sobre rendimentos e produtos industrializados, financiou projetos dos setores 
produtivos das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, as duas primeiras com 
grande parte dos seus territórios na faixa de fronteira.

Apesar disso, durante o período dos anos 1990, após a “década perdida”, 
com a crise da economia brasileira, as atenções voltaram-se para as questões de 
curto prazo, impondo “o domínio da política monetária, voltada ao combate à 
inflação”, o que limitou o planejamento de forma geral (Cargnin, 2014, p. 20). Esta 
situação corroborou para a falta de recursos para políticas públicas em andamento 
(Miyamoto, 2009, p. 96).

Em 1999, houve a implementação do Programa Social da Faixa de Fronteira 
(1999-2002), que posteriormente foi reestruturado devido a uma avaliação negativa 
por parte da Secretaria de Programas Regionais (SPR) do MI que concluiu que 
os “recursos destinados ao programa foram dispersos em uma série de pequenas 
obras e ações pontuais [...] sem diretrizes claras e sem consideração das diferenças 
sub-regionais da faixa em termos de desenvolvimento econômico e cidadania 
fronteiriça”, sendo assim reformulado e passando a se chamar PDFF.

Nota-se que a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), 
que teve início em 2003, influenciou esse processo ao dar centralidade ao 
desenvolvimento, refletindo, assim, em novos planos e programas (Cargnin, 2014), 
como demonstrado na figura 1, por meio da qual pode-se constatar que a maioria 
das políticas públicas na faixa de fronteira emergiu nesse período.

Constata-se, ainda, por meio da figura 1, que houve uma tendência a 
investimentos em desenvolvimento de ordem socioeconômica, como pode ser 
observado nas polícias já citadas e em projetos como: i) facilitação de transportes 
rodoviários em fronteiras; ii) questões migratórias; iii) Frontur; iv) Projeto 
Intercultural Bilíngue Escolas de Fronteiras; e v) Sistema Integrado de Saúde 

6. Para mais detalhes, ver o capítulo 11 deste livro.
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nas Fronteiras, verificando-se ainda, ao analisar os objetivos das diversas políticas 
levantadas neste estudo.

Em contraposição, a dimensão ambiental aparece citada em apenas cinco dos 
dezesseis programas analisados. O primeiro é o PCN, que nasceu em um contexto 
de inquietações de outros países com a postura do Brasil em relação a Amazônia, 
“possivelmente interessados nos recursos naturais da região”, ao defender a “adoção 
do conceito de soberania compartilhada” sobre a mesma, o que limitaria a definição 
e implementação de “políticas próprias atendendo aos interesses particulares e do 
subcontinente como um todo” (Miyamoto, 2009, p. 98).

O segundo é “o projeto de Regularização Fundiária, que apesar de não traçar 
como objetivo expresso à preservação ambiental, contextualiza esta dimensão ao se 
referir ao processo de licenciamento ambiental” (Krüger et al., 2017).

Já o terceiro programa – Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais 
(PROMESO) – visa “promover a articulação das políticas públicas em espaços 
específicos, identificando potencialidades e vulnerabilidades socioeconômicas, 
culturais, político-institucionais e ambientais” (Brasil, 2009b, p. 6), e mesmo não 
sendo específico à região da faixa de fronteira, está alocado entre os programas 
analisados (figura 1), pelo diferencial em buscar o desenvolvimento sustentável.

O quarto e quinto programas a terem o meio ambiente em pauta são o 
Plano Estratégico de Fronteiras (PEF) e o Sistema Integrado de Monitoramento 
de Fronteiras (SISFRON), que apesar de não terem em seus cernes a questão 
ambiental, buscam reprimir crimes transfronteiriços, como tráfico e contrabando, 
além de crimes ambientais.

Frente a essas discussões e ao apontamento que as ações públicas na faixa 
de fronteira estão direcionadas a um “desenvolvimento sustentável e integrado” 
(Brasil, 2010a, p. 35), se faz necessário analisar o escopo das políticas públicas 
levantadas para o desenvolvimento sustentável. Assim, embora ainda haja críticas 
ao desenvolvimento sustentável, como sendo ambíguo e muitas vezes incerto 
(Harding, 2006), considerado uma utopia do século XXI, ele é um vetor essencial 
para o entendimento e enfrentamento dos problemas da humanidade na atualidade 
(Bursztyn e Bursztyn, 2012).

Isto porque, se há dificuldades de consenso em diversos segmentos da sociedade 
sobre o tema, no governo a ambiguidade de discursos provoca acirramentos 
quando se trata de políticas públicas indutoras de desenvolvimento para a faixa 
de fronteira. Por um lado, ambientalistas exigem a adoção de parâmetros que 
impeçam a deterioração do meio ambiente. Por outro lado, alguns agentes públicos 
ligados à área econômica e de planejamento defendem a exploração de territórios 
potenciais para o desenvolvimento nacional, afirmando que estes não devem se 
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tornar “santuários ecológicos”, “justamente porque as áreas reivindicadas para 
preservação estão normalmente nas fronteiras” (Miyamoto, 2009, p. 91).

Assim, verifica-se que, “embora os princípios da sustentabilidade tenham 
sido incluídos progressivamente no arcabouço normativo brasileiro, o progresso na 
implementação destas ações segue um percurso mais lento”, sendo ainda premente 
a “necessidade de se colocar em prática essas diretrizes” (Krüger et al., 2017). Isto 
pode ser observado por meio deste estudo, que evidencia um quadro paradoxal 
entre as medidas implementadas na faixa de fronteira e a proposta teórica/escrita 
de ação governamental, pois permanece um desiquilíbrio de instrumentos que 
pautem as dimensões econômicas, sociais e ambientais nas ações públicas para a 
faixa de fronteira.

Como resultado da análise documental, percebe-se que não foram direcionadas 
ações públicas consistentes para a gestão ambiental do território fronteiriço, 
mesmo com a região apresentando demandas neste sentido, como a diversidade de 
paisagens-biomas e bacias hidrográficas (Brasil, 2015b). Além de situações presentes 
em diversas regiões do Brasil, mas que se tornam mais complexas em território 
transfronteiriço, por exemplo: problemas compartilhados em cidades limítrofes 
advindos da falta de saneamento básico, gestão de resíduos sólidos e pragas.

Desta forma, as políticas públicas em análise “seguiram o conceito de 
desenvolvimento tradicional, priorizando o crescimento econômico e, em alguma 
medida, ações sociais”, sem balizar, entretanto, propostas para minimização 
da degradação dos ecossistemas naturais (Krüger et al., 2017). Esse resultado 
vai ao encontro da afirmação de Fiorino (2010), ao descrever que, entre a 
sustentabilidade ambiental, a justiça e equidade social e a prosperidade econômica, 
esta última ainda tende a ser priorizada frente às demais no escopo de políticas 
públicas da contemporaneidade.

Complementarmente, constatou-se que, em termos da intersetorialidade 
das políticas públicas em análise – apesar de prevalecer a esfera governamental 
federal, com fraca articulação nas ações propostas entre os entes da federação –, 
desde 2010, com o PEF, verifica-se uma maior articulação entre os diferentes 
ministérios. Isto pode ter sido fruto do apontamento da Comissão Permanente 
para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira (CDIF),7 que afirmou 
que o grande entrave das ações públicas fronteiriças não se encontrava na falta de 
políticas, mas na desarticulação e fragmentação das mesmas (Brasil, 2010a).

7. Colegiado integrado por órgãos federais e entidades representantes de estados e municípios, com a finalidade de 
elaborar e propor diretrizes gerais para a atuação coordenada do governo federal no apoio ao desenvolvimento e 
integração da faixa de fronteira.



Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública338 | 

Contudo, na atualidade, mais precisamente a partir de 2016, observa-se 
redução do número de políticas públicas fronteiriças, podendo ser consequência 
da conjuntura, marcada pela escassez de recursos, que dificulta a realização de 
investimentos. Outro aspecto importante diz respeito ao cerne das ações públicas 
contemporâneas implementadas na faixa de fronteira, que têm sido concernentes 
à segurança, sendo relevante nesse contexto analisar se as demandas convergem 
exclusivamente para este âmbito.

Cabe acrescentar, ainda, que foram raros os documentos encontrados 
que demonstram os resultados de avaliações das políticas públicas em análise, 
o que dificulta o diagnóstico dos principais impactos e entraves e, assim, 
a capacidade de melhoria das mesmas. Essa constatação corrobora com  
o apontamento de Krüger et al. (2017) ao descrever que “os maiores esforços 
se concentram na fase de formulação e implementação da política, sendo mais 
restritos os estudos relativos à etapa avaliativa”.

Logo, mostra-se necessária a compreensão de como uma combinação 
de políticas públicas repercute nos indicadores de um determinado território 
(Resende, 2014). Visando contribuir com esta análise, no próximo tópico serão 
analisadas as transformações nos indicadores de educação, saúde, trabalho e renda 
da faixa de fronteira brasileira, e como estes fatores podem ter tido influência 
pelo conjunto de políticas implementadas na região.

4.2 Avaliação do desenvolvimento da faixa de fronteira

A dinâmica do desenvolvimento na faixa de fronteira (figura 2) é apresentada nas 
três figuras discutidas a seguir, sendo elas: 3, 4 e 5, cada qual representando um 
conjunto distinto de municípios agrupados em arcos.

Na figura 3, a área circunscrita pela linha vermelha, denominada arco Norte, 
é composta pelos estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas e Acre, nos quais se 
encontram 71 municípios. Cabe destacar que 24% dos municípios do arco Norte 
não apresentaram dados para o cálculo do IFDM. Conforme Peiter (2005) isso 
reflete a falta de estrutura de muitos municípios brasileiros que não conseguem 
gerar informações administrativas suficientes que permitam a caracterização das 
localidades. Ademais, a ausência (ou falha) de informação confiável e sistemática 
tem impacto importante tanto no planejamento quanto no acompanhamento 
das políticas públicas, prejudicando, em um primeiro momento, a proposição 
de alternativas para os problemas públicos identificados e, consecutivamente, a 
avaliação das ações implementadas (Secchi, 2013).

Destacados em vermelho na figura 3, os cinco municípios que apresentaram 
diminuição no IFDM no período analisado, reflexo da combinação do decréscimo 
dos indicadores nas dimensões emprego e renda, saúde e educação. Das dimensões 
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citadas, o indicador que apresentou maior número de municípios com variação 
negativa foi emprego e renda, no qual vinte municípios obtiveram diminuição; 
seguido de educação, com dez municípios que apresentaram variação negativa; e, 
por último, o indicador de saúde, com apenas três municípios sofrendo redução.

FIGURA 2
Faixa de fronteira brasileira

Fonte: IBGE.
Elaboração dos autores.
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No entanto, 64 munícipios do arco Norte tiveram elevação no índice composto 
utilizado, se apresentando com um aumento de 28% desde a medição feita nos 
anos 2005 e 2013 (Krüger et al., 2017). Mesmo com falhas de informação, como 
já citado, os números sugerem que o desenvolvimento regional tem mostrado 
dinâmica positiva com melhora ao longo do tempo.

FIGURA 3
Variação do IFDM1 nos municípios da faixa de fronteira do arco Norte

Fonte: FIRJAN (2015).
Elaboração dos autores.
Nota: 1 IFDMs calculados para 2005 e 2013.

Porém, não há clareza de qual ou quais políticas implementadas no arco 
Norte propiciaram a melhoria observada nos indicadores, pois, como apresentado 
na figura 1, a região foi foco de um conjunto de ações públicas que podem ter 
gerado os reflexos positivos. Contudo, o comportamento distinto na dimensão 
emprego e renda reproduz os problemas históricos da região, tradicionalmente 
marcada pelo baixo grau de desenvolvimento regional e reduzido estímulo ao 
empreendedorismo (Brasil, 2010a).
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Na figura 4, destaca-se o arco Central (linha laranja), composto pelos estados 
de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nota-se neste arco um número 
significativo de cidades que obtiveram melhora em seu indicador composto, pois 
dos 99 municípios, somente três apresentaram redução no IFDM. Em média, o 
crescimento do IFDM na região foi de 0,10282, significativamente maior que a 
média de variação nos arcos Norte e Sul, 0,09759 e 0,09198, respectivamente.

FIGURA 4
Variação do IFDM1 nos municípios da faixa de fronteira do arco Central

Fonte: FIRJAN (2015).
Elaboração dos autores.
Nota: 1 IFDMs calculados para 2005 e 2013.

A dimensão educação, comparada às demais, apresentou maior melhora 
em média no período (0,17806), e nenhum município apresentou decréscimo 
nesse quesito. Contudo, emprego e renda mostrou-se um fator de fragilidade no 
desenvolvimento local, com 46% dos municípios com indicadores negativos. 
Depreende-se que a dimensão educação foi o principal fator de melhora do 
indicador medido pelo IFDM, dimensão esta que teve pouca ênfase nas políticas 
de desenvolvimento da faixa de fronteira. A partir de tal constatação, conclui-se que 
esta conjuntura pode ter sido reflexo da política nacional de educação no período.
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Cabe destacar que, mesmo com o mercado internacional se mostrando 
favorável às principais atividades produtivas da região (exportação de carne e soja), 
este cenário não tem gerado desenvolvimento ligado ao emprego e renda, suficiente 
para ser captado pelo IFDM. Em outras palavras, a promissora vocação econômica 
regional, ligada à agricultura, à pecuária e aos serviços e indústrias correlatas não 
parece mostrar-se refletida no indicador de desenvolvimento empregado na pesquisa 
(Brasil, 2009a).

FIGURA 5
Variação do IFDM1 nos municípios da faixa de fronteira do arco Sul

Fonte: FIRJAN (2015).
Elaboração dos autores.
Nota: 1 IFDMs calculados para 2005 e 2013.
Obs.: Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais 

(nota do Editorial).

A última subdivisão da faixa de fronteira (arco Sul), representada na figura 5, 
abarca os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, totalizando 418 
municípios. Tradicionalmente, possui os melhores indicadores socioeconômicos, 
sendo que a variação média da dimensão emprego e renda foi maior no arco 
Sul (0,06048), comparativamente aos demais. Cabe destacar que a região Sul 
é impactada por uma intensa dinâmica transfronteiriça, decorrente de relações 
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históricas, como também do projeto de integração econômica promovida pelo 
Mercado Comum do Sul (Mercosul) (Brasil, 2010a).

Apesar desse resultado no indicador econômico, foi possível observar que 
os arcos Norte e Central obtiveram variação média positiva em educação e saúde 
superiores ao observado na região fronteiriça ao sul do país.

Dessa forma, comparativamente aos demais arcos, apesar do Sul, no 
geral, ser o espaço com a mais intensa influência de um legado socioeconômico 
estruturado, proveniente da pecuária extensiva, atividades de rizicultura e viticultura, 
existem diferenciações intrarregionais quanto ao grau de desenvolvimento 
socioeconômico, conforme demonstrado pela diversidade dos resultados nos 
indicadores dos municípios.

Outro fator observado é que, no período em avaliação, dos 568 municípios 
que apresentaram dados considerados para o cálculo do IFDM, 26 tiveram o 
índice em análise reduzido. Importante destacar que essa mesma medida, feita 
em 2005 e 2013, totalizou 48 municípios (Krüger et al., 2017), refletindo, assim, 
uma interessante melhoria no índice entre 2011 e 2013.

Outra leitura importante que pode ser feita com o índice de desenvolvimento 
utilizado no estudo é a comparação do desenvolvimento entre 2005 e 2013 na 
faixa de fronteira. Infere-se que há evidências estatísticas8 de que a média de 
desenvolvimento em 2013 foi superior à de 2005, medida pelo IFDM.9 Portanto, 
pode-se aludir que, com base na mensuração do IFDM, houve desenvolvimento 
entre os municípios na faixa de fronteira no período analisado e que, em média, 
esse desenvolvimento está entre 0,8804 e 0,1039.10

Embora por meio da análise do IFDM seja possível um entendimento geral, 
mediante uma leitura mais detalhada do indicador desagregado, em suas dimensões 
componentes, há a possibilidade de compreensão do conjunto de informações 
contidas no índice composto. A figura 6 mostra a variação do índice nas dimensões 
educação (figura 6A), emprego e renda (figura 6B) e saúde (figura 6C), calculado 
para cada município da faixa de fronteira.

A partir da análise da figura 6, percebe-se o predomínio da cor azul escuro 
principalmente na dimensão educação (figura 6A), seguida da saúde (figura 6C) 
na área da faixa de fronteira. Constata-se, portanto, o aumento do indicador nestas 
dimensões no período e, dessa forma, uma contribuição positiva para o IFDM.

8. Comparando-se o IFDM de uma amostra de 230 municípios, calculado para 2005 com seus respectivos IFDMs em 
2013, por emparelhamento (Fávero et al., 2009) obteve-se a diferença média de 0,09599. Utilizou-se o teste estatístico 
t para dados emparelhados.
9. α = 0,05 e p < 0,00001.
10. Nível de confiança de 95%.
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Todavia, o mesmo não é observado na figura 6B, na qual há maior incidência 
da cor vermelha, mostrando variação negativa do indicador de emprego e renda 
para 172 municípios, ou seja, 29% do total analisado no período. É possível 
verificar, ainda que mereça estudos complementares, que o desempenho positivo 
do IFDM desses municípios ocorreu, em grande parte, pelo efeito da compensação 
dos ganhos obtidos nas outras duas dimensões.

Paradoxalmente, como já salientado, o conjunto de programas levantado 
e analisado nesse estudo enfatizou a promoção de políticas públicas voltadas aos 
aspectos socioeconômicos do desenvolvimento local (Peiter, 2005; Brasil, 2010a), com 
ênfase em aspectos econômicos. Entretanto, a leitura atenta desses dados revela que a 
dimensão que mais apresentou deficit no período foi exatamente aquela relacionada 
à dinâmica econômica. Esta constatação conduz à necessidade de uma reflexão 
mais aprofundada entre a relação dos objetivos almejados durante o planejamento 
das políticas públicas e os resultados alcançados com a implementação das mesmas.

FIGURA 6
Variação das dimensões do IFDM1 dos municípios da faixa de fronteira brasileira
6A – Educação
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6B – Emprego e renda

6C – Saúde

Fonte: FIRJAN (2015).
Elaboração dos autores.
Nota: 1 IFDMs calculados para 2005 e 2013.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do reconhecimento das potencialidades e do papel estratégico da faixa de 
fronteira nacional, o desenvolvimento desta região foi incorporado entre as pautas 
da agenda governamental. Entretanto, apesar dos compromissos de ordem formal, 
ainda se observam um conjunto de carências e desafios quanto à efetividade das 
políticas públicas fronteiriças.

Há, portanto, uma demanda latente por políticas orientadas para a promoção 
do desenvolvimento sustentável nessa região, que é marcada por características 
peculiares e grande importância nacional. Sendo assim, é necessário acompanhar 
o desempenho destas ações e gerar discussões que auxiliem na melhoria contínua 
dos resultados ofertados à população.

Desse modo, o presente capítulo tem como objetivo geral identificar e analisar 
as políticas públicas implementadas na faixa de fronteira, em termos da evolução 
dos indicadores nas dimensões educação, saúde, emprego e renda entre 2005 e 
2013. Além disso, examina as propostas das políticas públicas em pauta para a 
promoção do desenvolvimento sustentável da região.

As análises promovidas pelo estudo identificaram um conjunto de dezesseis 
políticas implementadas na faixa de fronteira oeste brasileira no período 
compreendido entre 1985 e 2016. Este levantamento, sintetizado pela figura 1, 
evidencia a intensificação no desenvolvimento de ações públicas para a região 
fronteiriça a partir de 2000, primordialmente entre 2003 e 2009, período em que 
foram implementadas sete políticas.

Outro aspecto importante a ser ressaltado consiste na manutenção da ênfase 
quanto ao escopo da segurança nas políticas executadas na faixa de fronteira, sendo 
que as ações contemporâneas reforçam essa agenda. Desse modo, apesar de existir 
uma diversificação nas temáticas abordadas, a segurança aparece como norteadora 
do planejamento desses espaços, sendo um atributo presente em praticamente todas 
as políticas públicas. Complementarmente, as análises evidenciaram que ainda são 
restritas as políticas públicas ambientais, o que compromete uma orientação em 
prol da sustentabilidade e, consequentemente, o atendimento aos ODS.

Os resultados também demonstraram que há uma tendência de integração 
entre diferentes ministérios e organizações governamentais para a implementação das 
políticas mais recentes. Porém, esse compartilhamento permanece essencialmente 
restrito ao contexto de atuação da esfera federal, sendo possível concluir que, 
apesar do discurso de reconhecimento da importância do governo local, a gestão 
fronteiriça ainda apresenta baixa descentralização e articulação com as esferas 
estaduais e municipais.
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Em termos da avaliação a partir do IFDM, foi possível observar que a maior 
parte dos municípios localizados na faixa de fronteira melhorou suas condições de 
desenvolvimento de 2005 para 2013, sendo que o principal destaque positivo foi 
observado na educação, seguida pelos avanços na saúde e, por último, emprego 
e renda. Cabe salientar que não é possível, neste estudo, atribuir os resultados 
positivos no indicador a políticas específicas identificadas para a faixa de fronteira, 
de forma que as análises apenas demonstram as diferenças ocorridas entre dois 
períodos temporais.

As limitações da pesquisa conduzida são primordialmente determinadas 
pelas deficiências nas bases de dados, sendo este problema recorrente nos estudos 
que dependem de dados secundários no Brasil. Dentre as restrições, destacam-se: 
i) indisponibilidade de dados completos para todos os municípios nos períodos 
selecionados; ii) limitação quanto ao período temporal abordado, visto que há 
certa desatualização frente ao cenário atual; iii) uso exclusivo de dados secundários 
que limita a capacidade de compreender fenômenos complexos, sendo que o 
próprio uso de índices, como o IFDM, constitui uma simplificação da realidade; 
e iv) ausência de um indicador especificamente voltado para avaliar o contexto da 
gestão ambiental dos municípios.

Apesar das limitações, o estudo apresenta contribuições acadêmicas e gerenciais. 
O capítulo auxilia o entendimento do panorama referente à trajetória das políticas 
públicas implementadas na faixa de fronteira brasileira, uma vez que ainda são 
escassos os trabalhos que abordam esta perspectiva. Além disso, no âmbito da 
pesquisa aplicada, foram geradas análises importantes para auxiliar a gestão pública 
quanto aos tópicos abordados.

Nesse sentido, espera-se que as análises apresentadas ao longo do texto fomentem 
a expansão das discussões sobre o desenvolvimento na faixa de fronteira nacional e que 
os resultados sejam efetivamente considerados durante o ciclo de planejamento e 
avaliação das políticas públicas nesta região. Complementarmente, ambiciona-se que 
as considerações levantadas sirvam de subsídio para futuros estudos sobre a temática.

Por fim, cumpre salientar que o texto pretende enfatizar a importância da 
integração e de uma visão ampliada na gestão, sendo que o desenvolvimento 
sustentável exige cada vez mais diálogo, coerência e coesão entre as diferentes 
pautas de atuação pública.
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