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A avaliação de política pública é um procedimento relevante e que precisa ser 
permanentemente ampliado e aperfeiçoado. Segundo Resende (2014, p. 11)3 
é importante:

avaliar os impactos das diversas intervenções (...) para se ter uma ideia mais precisa 
sobre como essas políticas (tanto regionais quanto as não espaciais explicitamente) 
influenciam a dinâmica do desenvolvimento regional no Brasil. (...) Nesse 
sentido, compreender como uma combinação (mix) de políticas públicas impacta 
diferentemente o território brasileiro é importante para planejar e aplicar melhor 
os recursos disponíveis, bem como para otimizar os resultados observados com o 
intuito de melhorar o padrão de vida das pessoas e promover o desenvolvimento 
econômico-social em cada região do país.

No caso das fronteiras brasileiras, a sua extensão, diversidade e complexidade 
dentro do país e na relação com seus vários vizinhos trazem, ainda mais, a necessidade 
de ampliar e aprofundar a avaliação das políticas públicas existentes. A fronteira 
possui um modelo próprio de organização e um complexo arcabouço legal, mas 
ainda não foi possível minimizar a ambiguidade entre encontro/acolhimento e 
limite/isolamento que existe em toda a sua extensão. O desafio do conhecimento 
da sua identidade é permanente, e ele só será real por meio de políticas que reflitam 
as realidades local, regional, nacional e internacional.

É com esse espírito que foi discutida a estrutura deste livro, procurando observar 
de que forma o seu conteúdo poderia contribuir para a discussão da avaliação 
de política pública, em geral, e sobre os problemas das fronteiras brasileiras, em 
particular. Os seus treze capítulos estão divididos entre três partes: i) marcos teóricos 
e institucionais; ii) caracterização; e iii) análises e avaliação de políticas públicas.

Na primeira parte, Marcos teóricos e institucionais, os capítulos 1 a 5 fazem uma 
abordagem teórico-conceitual e trazem a evolução da concepção sobre fronteira – 
que se aproxima efetivamente do sentido de integração e cooperação. Esta parte 
apresenta experiências internacionais em faixas de fronteira e o papel e as ações das 
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instituições nas regiões, além da compreensão das questões de segurança e defesa 
da fronteira terrestre brasileira, inclusive sobre a fronteira marítima, ponto ainda 
pouco focado em análises e publicações.

O capítulo 1, Trajetórias conceituais e novas formas de interação nas 
fronteiras brasileiras, de Paula Gomes Moreira, faz uma revisão do conceito 
de fronteiras, que deixa de ser algo estático para adquirir movimento e desafiar 
concepções mais tradicionais, baseadas na lógica de guerra e paz, amigo e inimigo, 
interno e externo. São apresentados os diferentes significados que esse termo 
assumiu ao longo dos últimos anos, demonstrando como passou a não estar somente 
ligado à territorialidade. É apresentada a diferença entre alguns conceitos mais 
operacionais, a exemplo de limite, faixa de fronteira e zona de fronteira, que 
guiam as políticas públicas brasileiras na área, para, finalmente, serem apresentados 
dois novos conceitos, integração e cooperação fronteiriça, que vêm orientando 
as ações do país com seus vizinhos nos últimos anos, mais especificamente na 
faixa de fronteira.

No capítulo 2, Experiências internacionais em faixas de fronteira, de Alessandro 
Aveni, a fronteira é abordada do ponto de vista das relações dos povos e dos limites 
de soberania, com uma metodologia dialética. O objetivo do texto é discutir as 
fronteiras usando os contrapontos encontro-conflito e global-local. Recorre-se a 
casos internacionais – com destaque para a União Europeia e a fronteira Estados 
Unidos e México – para explorar o conceito de fronteira como um limite nacional 
passível de conflito, mas também de integração.

O capítulo 3, Papel e ações das instituições brasileiras na faixa de fronteira, 
elaborado por Maria Nunes, analisa a forma como as principais instituições 
federais e algumas estaduais – de defesa, segurança, controle fazendário e sanitário 
e assistenciais – atuam na faixa de fronteira brasileira. A dificuldade de acesso 
permanente às cidades fronteiriças; restrições de infraestrutura, de pessoal, materiais 
e orçamentárias por parte das instituições; a atuação pouco integrada entre as 
instituições brasileiras e com os países vizinhos são alguns dos destaques da análise.

O capítulo 4, Segurança e defesa nacional nas fronteiras brasileiras, de Israel 
de Oliveira Andrade e Raphael Camargo Lima, explora o entendimento de que as 
políticas para essas regiões brasileiras transcenderam a dimensão militar. Há um 
conjunto de atores nos níveis municipais, estaduais e federal e uma diversidade de 
políticas que conformam o mosaico do arranjo político-institucional brasileiro para 
as fronteiras. Ainda que a questão não seja necessariamente prioridade dos diversos 
governos brasileiros desde a redemocratização, iniciativas nos âmbitos da diplomacia, 
dos órgãos de segurança e de políticas de integração nacional promoveram alterações 
nas concepções e ações do país para as faixas de fronteiras, pois sua proteção 
permanece importante para o Brasil. Problemas como a criminalidade transnacional, 
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o tráfico de pessoas, armas, drogas e o fluxo de recursos ilícitos dividem o cotidiano 
das faixas de fronteiras com o parco desenvolvimento regional. Desde o processo 
de redemocratização, diversas iniciativas buscaram trabalhar essas questões pela 
ótica da segurança e da defesa, e o objetivo do capítulo é analisá-las.

Quanto ao capítulo 5, A Amazônia Azul como fronteira marítima do Brasil: 
importância estratégica e imperativos para a Defesa Nacional, Israel de Oliveira 
Andrade e Luiz Gustavo Aversa Franco discorrem sobre a chamada Amazônia Azul 
como uma região de fronteira que apresenta simultaneamente muitas oportunidades 
e também grandes desafios para o Brasil. Sua imensidão, contudo, representa um 
desafio para o Estado brasileiro, especialmente para as suas Forças Armadas, que 
têm a missão de monitorá-la, controlar as movimentações que nela ocorrem e, 
quando preciso, negar o seu acesso a atores externos. Para que esse desafio seja 
cumprido, é necessário que as Forças Armadas, especialmente a Força Naval, sejam 
apropriadamente equipadas para conduzir sua missão de vigiar e defender a fronteira 
marítima brasileira, protegendo suas riquezas e assegurando a manutenção de fluxos 
vitais à vida nacional. É a partir desse entendimento que se apresenta o objetivo 
do capítulo: caracterizar a Amazônia Azul como fronteira marítima brasileira, 
enfatizando seus aspectos econômicos e de soberania e demonstrar a importância 
da atuação da Marinha para a sua vigilância e defesa.

Na segunda parte, Caracterização, os capítulos 6 a 9 elegem alguns 
temas prioritários para a compreensão das principais dinâmicas e dos efeitos 
socioespaciais nas regiões de fronteiras, como a desigualdade territorial, as 
condições de vulnerabilidade social, a configuração de arranjos espaciais de natureza 
transfronteiriça, e a mobilidade pendular para trabalho, que se intensifica e garante 
a sustentação de muitos desses arranjos.

Fronteras, desigualdades y políticas territoriales en América Latina y el Caribe, de 
Luis Mauricio Cuervo Gonzalez, é o tema do capítulo 6, no qual são apresentadas 
reflexões e informações sobre um componente muito especial e significativo do 
desenvolvimento territorial da região composta por América Latina e Caribe: 
suas áreas de fronteira. É feita uma breve exposição dos principais significados 
do conceito de fronteira e sua relação com o limite e o território, observando 
que, mesmo sendo uma região com baixa intensidade de conflitos internacionais 
e disputas fronteiriças, não se soube otimizar as oportunidades latentes para o 
desenvolvimento. Com dados do Índice de Desenvolvimento Regional (IDR), 
o autor aponta o atraso e a vulnerabilidade socioeconômica e ambiental que 
predominam os espaços fronteiriços na região. Esses resultados são contrapostos às 
políticas de desenvolvimento territorial, formuladas nas últimas décadas, na busca 
de compreender suas inconsistências.
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No capítulo 7, Um estudo sobre as situações de vulnerabilidade social nos arcos 
de fronteira do Brasil, Carlos Vinícius da Silva Pinto, Samara Mineiro Oliveira 
e Bárbara Oliveira Marguti partem do entendimento da importância de serem 
consideradas as necessidades sociais básicas das populações de fronteira, uma 
vez que, normalmente, a localização periférica implica dificuldade para o Estado 
atender essas demandas. Os autores, então, analisam a vulnerabilidade social na 
faixa de fronteira brasileira, levando em conta as particularidades regionais nos 
arcos Norte, Central e Sul, com maior ênfase para os municípios do arco Norte, 
alvo de uma análise aprofundada do comportamento dos indicadores e as evoluções 
que ocorrem nessas áreas. Buscou-se, assim, compreender as tendências de ganhos 
ou retrocessos sociais nos três arcos de fronteira do Brasil, observando os blocos 
de indicadores do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) no recorte temporal 
correspondente aos anos de 2000 e 2010.

O capítulo 8, Referências sobre a faixa de fronteira e os arranjos transfronteiriços 
do Brasil, de Rosa Moura e Samara Mineiro Oliveira, analisa o comportamento 
socioeconômico diferenciado dos municípios da faixa de fronteira sob três 
recortes: i) os municípios situados na linha de fronteira; ii) os que conformam 
arranjos transfronteiriços; e iii) os demais municípios dessa faixa. Reconhecendo 
a maior complexidade de gestão, é feita uma leitura particularizada dos arranjos 
transfronteiriços existentes, que são os principais portais de relações entre os países 
e seus povos, e são identificados arranjos potenciais.

No capítulo 9, Mobilidade pendular na faixa de fronteira brasileira: 
particularidades dos arranjos transfronteiriços, de Marley Deschamps, Paulo 
Delgado e Rosa Moura, é abordada a mobilidade populacional que ocorre nessas 
espacialidades, com base nos fluxos de deslocamentos pendulares para estudo e 
trabalho, obedecendo aos mesmos recortes considerados no capítulo anterior, com 
enfoque especial nos arranjos transfronteiriços. Fundamentalmente, procurou-se 
dimensionar a importância desse tipo de mobilidade para a região de fronteira, 
identificar as articulações que ele aponta em relação a outras espacialidades (países 
fronteiriços) e caracterizar a população que participa desse deslocamento, segundo 
alguns atributos: sexo, idade, escolaridade e ocupação.

Na terceira e última parte, Análises e avaliação de políticas públicas, os capítulos 10 
a 13 focalizam os efeitos sobre a faixa de fronteira de políticas selecionadas – sejam 
políticas específicas para a fronteira brasileira, assim como os fundos constitucionais 
de financiamento, sejam políticas mais abrangentes, como o Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC), com recorte previsto para a faixa –, além dos efeitos sobre a 
faixa de fronteira da política uruguaia de regulação do mercado de cannabis.

No capítulo 10, Políticas públicas e desenvolvimento: uma análise aplicada ao 
contexto da faixa de fronteira no Brasil, Caroline Krüger, Marina Kolland Dantas 
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e José Marcelo de Castro analisam e discutem a organização e o desempenho 
das ações públicas efetuadas na região do ponto de vista político-administrativo, 
considerando os investimentos efetuados na faixa de fronteira com vistas a promover 
o desenvolvimento sustentável, tratando também da proposição de enfrentamento 
de suas vulnerabilidades locais. Os autores têm como objetivo contextualizar a 
faixa de fronteira brasileira e as políticas nela implementadas em termos da evolução 
dos indicadores nas dimensões educação, saúde, emprego e renda, antes e depois 
da reestruturação do Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de 
Fronteira (PDFF), em 2005. Analisam ainda a proposta desse programa para a 
promoção do desenvolvimento sustentável da região.

O capítulo 11, Avaliação dos fundos constitucionais de financiamento nos 
municípios da faixa de fronteira das regiões Norte e Centro-Oeste: uma abordagem em 
painel espacial para o período 1999-2011, de Guilherme Mendes Resende e Diego 
Firmino Costa da Silva, objetiva avaliar a relação entre o Fundo Constitucional 
de Financiamento e o crescimento do produto interno bruto (PIB) per capita, 
entre 1999 e 2011, dos municípios da faixa de fronteira das regiões Norte e 
Centro-Oeste, vis-à-vis os demais municípios dessas regiões. Como principal 
contribuição, o trabalho verifica a hipótese de os municípios de fronteira terem 
um comportamento diferenciado quanto ao impacto do fundo sobre o PIB 
per capita e, além disso, examina a possibilidade de interação espacial entre as 
unidades observacionais. Utilizando dados do Ministério da Integração Nacional 
(MI), Ipeadata,4 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Relação 
Anual de Informações Sociais (Rais) e uma abordagem de painel espacial com 
efeitos fixos como metodologia, é possível observar a significância estatística 
dos efeitos marginais diretos e indiretos que o montante do fundo destinado  
a uma localidade venha a desempenhar sobre os seus vizinhos.

No capítulo 12, O Programa de Aceleração do Crescimento e as fronteiras, de 
Maria Nunes, destaca-se que, apesar de a faixa de fronteira ser considerada um dos 
recortes prioritários na tipologia da Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
(PNDR), a articulação territorial não ficou clara no PAC, nem na execução dos 
seus investimentos, e, desse modo, o recorte fronteiriço aparece apenas como 
mais um conjunto de localidades. Essas constatações acirram as críticas acerca do 
viés regional adotado pelo programa, que dão conta que, mesmo o PAC tendo 
investimentos distribuídos por todas as regiões brasileiras, as fronteiras só foram 
consideradas como espaço delimitado por um poder e não como base territorial.

Finalmente, no capítulo 13, Vitimização e percepção em políticas sobre drogas: 
uma avaliação dos efeitos da nova política uruguaia de regulação do mercado de 
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cannabis sobre a zona de fronteira com o Brasil, de Alexandre dos Santos Cunha, 
Olívia Alves Gomes Pessoa e Danilo Santa Cruz Coelho, é apresentada uma 
consolidação dos resultados obtidos pelas pesquisas da primeira etapa do plano de 
monitoramento dos efeitos dessa nova política uruguaia, sob a responsabilidade 
comum de pesquisadores brasileiros e uruguaios, no quadro do Protocolo de Rivera, 
de 16 de dezembro de 2014. São resultados que se percebem sobre vitimização 
em delitos de drogas e conexos, percepção social da população em geral e das 
autoridades de segurança e atores do sistema de justiça criminal, em temas de 
segurança e políticas sobre drogas, na zona de fronteira entre Brasil e Uruguai. 
Para tanto, são abordados inicialmente a nova política uruguaia de regulação do 
mercado de cannabis, o plano de monitoramento em curso e sua problematização. 
Na sequência apresentam-se as metodologias de pesquisa utilizadas, os dados 
produzidos e as conclusões alcançadas.




