
CAPÍTULO 12

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O arco Central conta uma história de superação dos limites impostos pela distância 
das áreas mais povoadas do país e de construção de alternativas para integração 
regional à economia internacional. A construção, no início do século XX (compartida 
entre Brasil e Bolívia), da interligação de uma hidrovia que conectou Brasil, Paraguai, 
Argentina e Uruguai, e abriu a possibilidade de exportação da produção regional, 
é uma amostra de que é possível encontrar alternativas para o desenvolvimento.

Esse foi um período áureo, em que se construíram estradas e ferrovias, em que 
as cidades adquiriram vigor e centralidade, como mostram os patrimônios históricos 
e arquitetônicos, por exemplo, de Cáceres e Corumbá. Substrato rico em recursos 
minerais, a natureza na região é frágil e impõe cuidados. O Pantanal é ao mesmo 
tempo uma riqueza em biodiversidade, e cria um ambiente vulnerável a práticas 
não sustentáveis. Esses aspectos, além dos elementos que caracterizam a condição da 
fronteira, merecem ser tratados em todos os níveis de detalhamento na formulação de 
políticas públicas, e só quem vive seu dia a dia tem esse conhecimento a compartilhar.

Por esse motivo, reforça-se a importância da equipe de pesquisa do Ipea 
presente na região. Mesmo que pelo tempo de uma semana, foi possível uma 
aproximação da realidade, conhecer e ouvir os interlocutores da região, reunir 
agentes locais, regionais e nacionais, apresentar ideias para debate, receber 
reivindicações, provocar novas reflexões, estimular práticas, constatar in loco que 
as fronteiras se repetem e que elas se diferem. Essa riqueza de conhecimento, a 
possibilidade de impulsos, a perspectiva de olhar comparativamente, de cruzar 
a fronteira e vivenciar especificamente a problemática desse passo – tudo isso 
aponta que a escolha metodológica foi correta. A receptividade e o acolhimento 
dos participantes confirmam esse acerto. E a expectativa despertada, percebida 
em cada palavra, em cada olhar, demonstra quão oportuna foi a presença de 
pesquisadores e agentes públicos na região. Isso renova a esperança de que a 
fronteira deixe de estar à margem e se torne o centro de uma política pública 
que a reconheça como potencial e a assuma em toda a sua diversidade. Portanto, 
finda a etapa de trabalho, renova-se o desafio.

Neste último capítulo, foram reunidas ideias que se destacaram ao longo das 
atividades da oficina do arco Central, como trabalho de campo e entrevistas, dentro 
do amplo espectro de temas, abordagens e participantes nesses ricos momentos de 
debates (palestrantes, debatedores, entrevistados, integrantes dos grupos de trabalho). 
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Essas ideias foram aqui organizadas em blocos, que consideram dimensões peculiares 
a essa porção do arco Central, e também suas prioridades. Tais blocos contemplam:

• concepções sobre o sentido da fronteira, particularmente de seus 
arranjos transfronteiriços;

• contexto socioeconômico do arco Central – elementos positivos e 
negativos quanto a políticas públicas (presentes ou ausentes) específicas 
para a região;

• drama das migrações, que é acentuado nessa porção fronteiriça;

• críticas objetivas a políticas e/ou agentes públicos em sua incidência/atuação 
na fronteira; e

• recomendações, as mais relevantes e urgentes, extraídas de palestras, 
debates, entrevistas e trabalho de campo.

1 CONCEPÇÕES SOBRE O SENTIDO DA FRONTEIRA

• Reconhecer de forma generalizada que há várias fronteiras – por exemplo, 
a fronteira geopolítica e simbólica; que a zona de fronteira é um espaço 
de interações, contatos e fluxos sociais, econômicos e culturais, movido 
por semelhanças e contrastes. “É nesta última [zona de fronteira] que 
habitam as pessoas, com suas vidas reais, que estabelecem vínculos e 
relações familiares, profissionais, comerciais e institucionais.”1

• Para que haja fronteira, a presença do outro é necessária – caso contrário, 
trata-se apenas de uma linha, uma divisa; a faixa de fronteira é uma 
construção militar dentro da concepção de fronteira como separação, 
defesa, não de aproximação ou segurança cidadã;2 a faixa de fronteira é um 
território dinâmico, comunicativo, criativo e rebelde, um espaço subjetivo; 
é um local de integração entre nações, povos e culturas; também é associada 
a burocracia, permeabilidade, utilidade, proteção, mobilidade urbana, 
convivência e problema; não é uma unidade homogênea, já que o Brasil 
apresenta arranjos transfronteiriços diferenciados; o isolamento geográfico, 
econômico e social desse espaço em relação à própria nação e a ausência 
de políticas e mecanismos adequados de gestão promovem uma espécie de 
“aliança pragmática” ou paradiplomacia entre os municípios fronteiriços.

• Discordar do que está colocado no mundo hoje, como o “fechamento”, 
pois é extremamente perigoso e danoso para o Brasil e para o conjunto 
geral da América Latina; reconhecer, sempre, que existe “o lado de 

1. Para mais detalhes, ver capítulo 1 – Ruiter de Oliveira.
2. Mais detalhes, ver capítulo 4.
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lá”; e reforçar a proposta de integração, que exigirá um processo de 
formalização daquilo que hoje é funcional (quase ilegal).

• Admitir que os problemas dos municípios situados na linha de fronteira 
são diferentes, com níveis de complexidade maiores que os de municípios 
situados na faixa ou mesmo fora dela; e que as cidades na faixa de fronteira 
não podem ser escolhidas homogeneamente para implementação de 
políticas públicas específicas nesse sentido – isso significa admitir também 
que a faixa de fronteira pode ser redimensionada.

• É importante distinguir os níveis de complexidade das aglomerações 
transfronteiriças: em uma aproximação conurbada, com mais de 100 mil 
habitantes, o nível de complexidade é altíssimo (exemplos de Pedro 
Juan Caballero e Ponta Porã); em uma aproximação sem conurbação, 
a complexidade é menor (Corumbá, Puerto Quijarro e Puerto Suárez); 
Corumbá está iniciando um processo de conurbação; à medida que vai 
crescendo, vai aumentando também o nível de complexidade e agregando 
outros elementos para políticas públicas (e assim sucessivamente); tal 
complexidade se manifesta em políticas públicas como educação, saúde, 
assistência social etc.

• Especificidades das regiões de fronteira: as questões conjunturais têm 
mais peso que as questões estruturais, como nos casos de mudança do 
valor do câmbio (real/dólar) e de preços relativos (combustível), de 
ações do governo etc.; na fronteira, os fluxos mudam imediatamente, 
invertem-se; é importante também levar em conta e desmistificar a 
visão que se tem da fronteira, em geral – um local em que se praticam 
delitos, em vez de ser, na verdade, um lugar de contato, aproximação, 
potencialidades, oportunidades.

• Depois de um período muito rico, ao final do século XX, de 
desfronteirização (abertura das fronteiras, integração) no mundo inteiro, 
no século XXI isso se reverte e o mundo atualmente passa por um processo 
de refronteirização (fechamento cada vez maior, com relação às suas 
fronteiras); se não se depreender a condição de fronteira e não houver 
uma posição favorável a um processo de integração, a refronteirização – o 
processo de fechamento – será reforçada, que é tudo o que as organizações 
políticas recentemente parecem querer.

• Rejeitar a ideia que passa entre prefeitos: “Nós temos que construir muros. 
Nós temos que separar. Nós não podemos ficar atendendo o povo do 
outro lado”.3 Essa ideia está presa ao conceito de limite; não vislumbra a 

3. Mais detalhes, ver capítulo 4.
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fronteira como uma potencialidade, e sim como um problema sério; na 
classe política, parlamentares têm um conhecimento restrito ou mesmo 
um desconhecimento profundo do que vem a ser a fronteira.

2 CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DO ARCO CENTRAL: A REALIDADE EM 
CORUMBÁ E REGIÃO

2.1 Pontos positivos

• Corumbá é o portão de entrada e saída da principal rota bioceânica, e abriga 
parte da mais importante hidrovia transnacional do continente sul-americano; 
a condição fronteiriça e central de Corumbá na América do Sul coloca o 
município em condição de sediar o debate sobre a fronteira em caráter 
permanente, o que poderia ser facilitado, também, com a presença de uma 
universidade temática, a exemplo da Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana (Unila); se, por um lado, o acolhimento de centenas 
de crianças bolivianas na rede de ensino representa um alto custo para o 
contribuinte, por outro, oferece a oportunidade de um rico intercâmbio 
cultural e um mútuo aprendizado.

• Há uma reserva de ferro e manganês muito grande na região, com 
características de qualidade físico-químicas muito raras; o aumento da 
produção do minério de ferro levou a um incremento de receitas em 
Corumbá e Ladário; também o gás natural importado da Bolívia é uma 
das maiores fontes de recursos, por meio do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), em Corumbá; essas fontes possibilitaram 
um incremento na oferta e na qualidade de serviços públicos, e até na 
própria estrutura municipal para crescentes demandas (novas escolas, 
creches, postos de saúde etc.).

• Uma importante política local foi estabelecer uma aproximação 
institucional entre o governo municipal e o governo das cidades da 
Bolívia, e também aprofundar o relacionamento entre Corumbá e Ladário; 
essa fronteira deve ser considerada com as portas abertas do Brasil para 
os bolivianos e da Bolívia para os cidadãos brasileiros.

• Há uma integração histórica entre Brasil e Bolívia: há oitenta anos, os 
dois países construíram a interligação de uma hidrovia que conecta Brasil, 
Paraguai, Argentina e Uruguai por meio do canal Tamengo; a região conta 
com estrada e ferrovia, que possibilitam alcançar Peru e Chile; e dispunha 
de uma das maiores redes ferroviárias do Brasil, de Corumbá a Santos – da 
qual não dispõe mais; a operação aérea precisa ser ampliada; e o Aeroporto 
Internacional de Puerto Suárez poderia ser usado para transporte de carga.
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2.2 Pontos negativos

• Todo o cenário econômico (movido por mineração e gás natural) começa 
a passar por problemas a ser enfrentados com a crise do consumo 
de minério de ferro no mercado internacional, o esgotamento da 
infraestrutura de transporte do produto mineral por rodovias (a única 
possibilidade de transportar minério de ferro é pela hidrovia) e a renovação 
de contrato da Petrobras sobre o gás.4

• Estendendo a preocupação para a Bolívia, a situação se agrava se não 
houver alternativas econômicas, de políticas públicas, de fomento a um 
novo modelo de desenvolvimento, criando oportunidades para o potencial 
existente, em relação à verticalização da cadeia produtiva do minério de 
ferro e de agregação de valor à cadeia produtiva do gás.

• A região carece de investimentos na melhoria da infraestrutura dos modais 
ferroviário, rodoviário e hidroviário; há sérios gargalos quanto ao corredor 
bioceânico, algo que ainda pode ser considerado uma perspectiva de 
melhora; na energia, o gás natural é crucial para garantir a receita do 
ICMS; faz-se necessária uma legislação que fortaleça o comércio de 
exportação e importação (exemplo: isenção de impostos para reduzir os 
preços dos produtos); por estar no bioma do Pantanal, é preciso trabalhar 
com sustentabilidade, e por isso há uma dificuldade imposta pela legislação 
ambiental; já foi muito discutido o polo químico siderúrgico, além de 
outros grandes projetos para a região, mas nada foi implantado.

• Problemas no mercado de trabalho, como alto índice de informalidade 
no comércio, subemprego em setores como construção civil e conflitos 
relacionados aos feirantes, a maioria bolivianos; há mendicância, 
particularmente por índios da Bolívia; há também ambulantes, e mercado 
informal, com grande número de trabalhadores da Bolívia; a mão de obra 
boliviana é mais barata na construção civil.

• Dificuldades na saúde: os municípios dos arranjos transfronteiriços têm 
feito grande esforço para garantir atendimento emergencial a todos os 
cidadãos dos dois lados da zona fronteiriça, mas carecem de apoio e de 
acordos internacionais que tornem essa relação mais bilateral; também 
têm trabalhado para enfrentar o risco de endemias e epidemias (gripes), 
doenças tropicais (dengue) e zoonoses (raiva canina e febre aftosa), 
mas sofrem limitações na área de vigilância sanitária; há a necessidade 
de aumentar o valor do repasse orçamentário da cidade de fronteira, 

4. O aumento da produção de gás natural no Brasil reduz a necessidade de importar a mesma quantidade de gás da 
Bolívia. Com isso, a cota-parte do ICMS para Corumbá também diminui.
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tanto da saúde e da educação como da segurança pública; cidades de 
fronteira com o Paraguai já têm um orçamento federal que abrange 
outros municípios fronteiriços; a Bolívia não faz parte do Mercado 
Comum do Sul (Mercosul), e por isso o que é firmado em acordos 
tratados não tem continuidade.

• No transporte urbano, enfrenta-se uma difícil relação entre os taxistas 
dos municípios dos dois lados da fronteira, cujo conflito pelo mercado 
de passageiros é intenso; taxistas brasileiros não entram na Bolívia e os 
bolivianos que entram no Brasil se tornam clandestinos; o taxista brasileiro 
não pode abastecer lá, onde a gasolina é mais barata; o transporte público 
é precário; os ônibus municipais vão até a fronteira, pegam passageiros e 
retornam para a cidade; as pessoas buscam morar perto do posto de 
fronteira, para facilitar e baratear o deslocamento (pendular); os ônibus 
na fronteira liberam o pessoal para Corumbá, onde os passageiros trocam 
de condução e seguem para São Paulo.

• Há problemas fundiários relativos a um assentamento que ocupa os dois lados 
da fronteira internacional Brasil-Bolívia, em Corumbá, e de insegurança 
jurídica das pessoas que vivem há mais de cinquenta anos nessas terras.

• A oscilação do câmbio provoca alternância no desempenho dos municípios 
da linha de fronteira – quando o câmbio está favorável,5 desenvolve-se de 
um lado, quando desfavorável,6 desenvolve-se do outro lado, e sempre 
há uma região deprimida; crise do comércio em Puerto Quijarro: das 
mais de trinta lojas, hoje só há meia dúzia; o comércio popular cresceu, 
como uma feira livre com os migrantes do Altiplano.

• A segurança pública na fronteira sofre com a precariedade da estrutura 
das instituições, a limitação de efetivos e vastas regiões sem condições de 
fiscalização (a atuação em cooperação com a Bolívia tem trazido resultados 
positivos); há limitações que dificultam questões de urgência, como a ação 
dos bombeiros e ambulâncias. Qualquer ajuda não deve ter obstáculos.

• O garimpo é uma atividade extremamente deletéria, destrutiva, 
principalmente do meio ambiente, que traz muitas práticas ilícitas; são 
grandes as áreas de vulnerabilidade geoambiental (todo o circuito Pantanal, 
envolvendo países vizinhos), com degradação do solo, principalmente 
na pecuária.

• A gestão ambiental é um desafio, pois aumenta em regiões de fronteira a 
necessidade da gestão compartilhada das águas, de se trabalhar as cidades 

5. Moeda local mais valorizada que a do país vizinho.
6. Moeda do país vizinho mais valorizada que a local.
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de forma que o gerenciamento de resíduos sólidos seja compartilhado; 
durante o defeso para o brasileiro, há a pesca por parte do estrangeiro 
em um mesmo rio de águas compartilhadas.

• A droga é generalizadamente um problema; a produção está próxima à 
fronteira (cocaína da Bolívia e maconha do Paraguai); o tráfico de armas 
também é um grande problema; aqui é rota, mas ainda não tão dominada 
pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), por isso a cidade é pacífica; 
sobre a vigilância na fronteira, as apreensões são inexpressivas (assim como 
no Brasil inteiro); armas passam por contêineres; a maioria das políticas 
na fronteira tem foco apenas no tráfico de drogas e armas, mas há ainda 
o tráfico de pessoas, órgãos e crianças, pois a região é um corredor, e a 
violência contra a mulher, além da prática de abigeato.

• O Exército não quer fechar a fronteira, nem erigir um muro, mas sim 
melhorar sua infraestrutura, seu efetivo e as condições de trabalho; deve 
haver fiscalização adequada em todos os pontos de acesso ao nosso interior; 
um sem-número de aviões de pequeno porte se desloca à noite – as aeronaves 
viajam a uma baixa altitude, com luzes apagadas, entrando em território 
brasileiro, oriundas, por exemplo, do Paraguai; há todo um ciclo de crimes 
que envolve o roubo de veículos, principalmente nas grandes cidades 
brasileiras e em sua região fronteiriça, a ser trocados por cocaína na Bolívia; 
para atuação com outras agências, o Exército se depara com deficiência de 
pessoal e infraestrutura; o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) de Mato 
Grosso atua com bastante efetividade na região de Cáceres, que é um funil 
de saída, onde as instituições públicas federais estão mais presentes.

• O ilegal e o trabalhador informal são outros problemas; o trabalho funcional 
em determinadas fronteiras é tão elevado que essa funcionalidade termina 
se tornando ilegal; no caso oposto, o excesso de formalidade – assim como 
o excesso de funcionalidade – é prejudicial para o processo de integração; 
cidadãos são cooptados a trabalhar em atividades ilegais (se tivessem um 
emprego, se estivessem inseridos no circuito produtivo, refutariam); redes 
geográficas de informalidade, funcionalidade, que na fronteira passam 
de um lado para o outro e se tornam muito mais flexíveis e complicadas, 
comprometem a segurança cidadã.

• Falsificações/estelionato: no corredor Paranaguá-Assunção, muitos contêineres 
chegam vazios; a vigilância no Brasil não pode abrir os que são do Paraguai 
(Acordos de Roboré, de 1958),7 e, sendo assim, só confere o peso (há casos 
de substituição dos produtos pelo peso equivalente de areia).

7. Visando à exploração de petróleo, construção de obras ferroviárias e cooperação econômica.
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• Insegurança: há uma percepção de insegurança ao cruzar a fronteira em 
veículo particular; falta clareza nos acordos firmados sobre a forma de 
fiscalização de veículos por parte das autoridades locais, propiciando a 
cobrança de propina/“pedágios”, com risco de prisão.

• A estrutura da imigração e das aduanas boliviana e brasileira apresenta 
problemas; há muita burocracia na liberação de documentos e carga, e 
para desembaraçar documentos para exportação, e não se verifica uma 
mesma norma de procedimento entre os países; além disso, é vedado o 
acesso de composição ferroviária boliviana ao território brasileiro.

3 O DRAMA DAS MIGRAÇÕES

• Há uma “diáspora boliviana” para o Brasil, movida por promessas de bons 
empregos; no entanto, em muitos casos, tais propostas revelam aliciamento 
para trabalho escravo de uma população muito expressiva (que já está na 
faixa de 300 mil bolivianos em São Paulo); são milhares os bolivianos 
que cruzam essa fronteira para trabalhar na indústria têxtil na capital 
paulista, quando poderia ser implantada uma indústria têxtil na região 
de fronteira para absorver essa mão de obra.

• Uma das principais fronteiras de ingresso é justamente a que fica mais 
perto de São Paulo, a de mais fácil acessibilidade; uma das rotas passa 
por Puerto Maldonado, Iñapari, Assis Brasil, Rio Branco, Porto Velho 
e Cuiabá, com destino a São Paulo e Rio de Janeiro; os coiotes cobram 
diferenciadamente a entrada por Letícia (Colômbia), Assis Brasil ou 
Corumbá – um verdadeiro desafio para os migrantes, que, ao chegarem a 
essa fronteira, têm seus pertences tomados pelos mesmos coiotes, e então 
se veem sem nada; os migrantes não vêm para o Brasil tirar o emprego 
dos brasileiros – vêm, na verdade, fazer aquilo que os brasileiros já não 
fazem, e são vítimas do sistema econômico.8

• Necessidade de orientação: os migrantes têm gastos consideráveis para 
chegar aqui, endividam sua família – por isso não desistem e muitas vezes 
acabam atravessando a fronteira de forma clandestina; se houvesse alguma 
instituição para orientá-los na saída ou até no meio do caminho, evitariam 
o endividamento e as outras consequências do deslocamento; no posto 
fiscal Esdras, em Corumbá, deveria haver uma instituição orientadora, pois 
lá estão os aliciadores e os que buscam “cobaias” (porque o produto grande 
passa nas carretas de soja, não com os mochileiros); um espaço unificado 

8. Legislação que eleva muito o custo do empregador, com fiscalização de pouca efetividade e mão de obra estrangeira 
sem qualificação.
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de assistência social seria bem-vindo, para que os migrantes não precisem 
ficar passando de setor em setor, e para organizações não governamentais 
(ONGs) que vão à fronteira orientar essas pessoas (se chegarmos antes, 
com certeza os aliciadores não os pegam); são poucas as exigências para 
entrar em Corumbá, porém, na hora de regressar, as empresas não vendem 
passagem sem o carimbo da migração (nesse momento, migrantes são 
explorados e intimidados, e por isso é necessário ter ali na fronteira uma 
estrutura de orientação); também é importante investir em espaços 
de acolhimento aos migrantes que tenham necessidade temporária de 
regularização de pendências migratórias.

• É necessário fortalecer as redes de trabalho e atenção aos migrantes – quando 
políticas públicas integradas e instituições de defesa de direitos (o Estado) 
estão presentes, a ilegalidade não tem espaço; há casas de migrantes em Rio 
Branco (no Acre), em Cuiabá (Mato Grosso) e Corumbá (Mato Grosso 
do Sul) – apenas uma parceria com a Casa de Passagem – que atendem 
pessoas em situação de rua; a igreja Nossa Senhora da Paz, na estação do 
Glicério, em São Paulo, é ponto de encontro desses grupos; lá o desafio é 
manter uma oficina de costura, principal demanda de trabalho; atualmente, 
os migrantes já não estão apenas no centro de São Paulo, mas saindo para 
cidades vizinhas a fim de fugir da exploração de mão de obra.

• Famílias de portenhos com melhor poder aquisitivo migram para 
Corumbá, comprando casas e fixando residência.

• Brasileiros migram para a Bolívia: muitas vezes são pessoas foragidas 
da Justiça brasileira que buscam um emprego informal, e também se 
resguardar; são pessoas muito humildes, que resolvem fazer sua vida 
na Bolívia – não é fácil, pois há famílias em estado de miséria, e o 
consulado tenta repatriá-las; muitos brasileiros não têm documentos, 
e uma estatística se faz necessária para visibilizá-los; entre os presos, a 
morosidade da Justiça se deve ao fato de que o encarcerado é como um 
“salário” da polícia – é preciso “contribuir”, pagar a sua estada na prisão 
(“É a fala deles, a gente não tem como provar”, disse o cônsul da Bolívia); 
dois brasileiros que foram liberados usaram recursos próprios para fazer 
o piso da carceleta; a situação de cárcere é realmente desumana.

• Nova Lei de Migração (Lei Federal no 13.445, de 24 de maio de 2017): 
dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula 
a sua entrada e estada no país, e estabelece princípios e diretrizes para 
políticas públicas relativas ao emigrante. É preciso aplicar a lei; dar 
formação aos agentes que atuam nas políticas públicas e nos órgãos 
de segurança pública quanto aos novos dispositivos da lei (todas as 
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instituições que trabalham na atenção ao migrante deveriam estudar 
essa nova legislação, para ser aplicada efetivamente); não basta a lei 
aprovada – é necessário que as instituições governamentais competentes 
conheçam e implementem suas mudanças.

4 CRÍTICAS A POLÍTICAS E AGENTES PÚBLICOS

• Não cair na ilusão de que o governo federal está investindo pesadamente 
na faixa de fronteira; infelizmente, a realidade histórica é que essa faixa 
foi colocada em segundo plano.

• Refletir sobre a atuação do Estado brasileiro na fronteira: não é uniforme, 
tem diversas visões, são várias as perspectivas dos ministérios, e não há 
grande certeza de que tal atuação, como resultado, esteja facilitando ou 
dificultando o dia a dia das populações fronteiriças.

• Não trazer aos povos da fronteira projetos de pesquisa que chegam com 
soluções – a pesquisa visa justamente elucidar questões ainda desconhecidas.

• Se é sabido que o lado brasileiro atende bolivianos, por que os municípios 
não recebem para fazer esse atendimento? Por que não há recursos 
(financeiros, humanos, tecnológicos) necessários para o sistema hospitalar, 
no sistema de saúde?

• O contexto para operacionalizar a verticalização da cadeia produtiva do 
minério de ferro e manganês não é competência do município e impõe 
que o governo do estado assuma essa prioridade. Por exemplo: por que a 
comercialização do hidrocarboneto, cuja a oferta é contínua e a qualidade 
é assegurada – e mais uma série de fatores benéficos, enfim –, não tem 
uma cadeia verticalizada?

• O desenvolvimento do país não é pensado para a fronteira, mas para o 
centro, e o caso do gás é emblemático; as localidades de fronteira não 
são pensadas como específicas para o desenvolvimento, pois em geral 
recebem muito pouco investimento em comparação às desenvolvidas.

• As regiões de fronteira apresentam grandes riquezas; por elas passam 
altos valores – e, em algumas, há também a conivência de autoridades e 
funcionários públicos e privados, e não apenas de policiais, para facilitar 
a ocorrência de delitos/ilícitos.

• Pensar em como os municípios de fronteira podem usar a faixa fronteiriça 
não só para gerar valor, mas também para captar valor, que está transitando 
de um lado para o outro não só com o gás natural, mas por meio de 
outros fluxos econômicos.
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• Solicitar o funcionamento dos comitês de fronteira, pois há uma 
descontinuidade da política no caso da Bolívia (devido à troca 
semestral de autoridades).

• As reivindicações para que a rodovia (a chamada “Ruta 4”) fosse oficialmente 
um corredor bioceânico não foram levadas em consideração pelo governo 
da Bolívia (regularizar a fiscalização, as aduanas, os investimentos).

• O setor siderúrgico não aparece no Zoneamento Ecológico-Econômico 
(ZEE) porque todos os exercícios orientavam que não era apropriado 
para Corumbá, por conta do plantio de árvores e de mais uma série 
de fatores; “Como é que se vai passar um caminhão com produtos 
altamente tóxicos sobre o Pantanal, onde o preço do seguro é mais 
caro que o preço do produto? Ou seja, eu não posso pensar no polo 
siderúrgico no Pantanal porque o transporte de qualquer produto, se 
for passar pelo Pantanal, vai ter o preço do seguro quintuplicado e o 
valor do produto não vai funcionar”.9

• Há algumas especulações falsas de que o governo boliviano não estaria 
cumprindo o acordo do gás, às quais a imprensa no Brasil e na Bolívia 
vem dando crédito – que a Petrobras não faria mais contratos para a 
compra de gás ou que o contrato seria assumido por uma empresa privada.

• Há oitenta anos, Brasil e Bolívia construíram juntos uma hidrovia que liga 
Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, uma obra que nós simplesmente 
abandonamos. A construção do porto está paralisada há mais de vinte 
anos, enquanto a Bolívia enfrenta uma imensa dificuldade para escoar 
sua produção pelo canal Tamengo.

• Se a proposta for ter uma única política pública para toda a faixa de 
fronteira, não terá efetividade; mas, se for com diretrizes gerais, programas 
e projetos atendendo às especificidades de cada região, as políticas públicas 
poderão ser eficazes.

• A defesa faz parte de um processo mais amplo para manter a segurança 
do Estado. Já a segurança sempre foi vista sob a ótica da defesa. Ambas 
são importantes, porém a segurança não pode ser vista só como defesa, 
mas como segurança cidadã.

• Por que sugerir mudanças quanto à largura da faixa de fronteira? Isso tiraria 
o foco de questões muito mais pertinentes à solução de problemas, como 
a falta de recursos para ampliar o número de profissionais na segurança 

9. Citação do professor Tito de Oliveira na primeira participação nos debates, após o capítulo 9.
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pública ao longo dessa faixa, nos municípios onde a complexidade de 
contato entre os povos é elevada.

5 RECOMENDAÇÕES

• As cidades fronteiriças precisam ser categorizadas de acordo com seus 
fluxos, usos de serviços etc. para a gestão e o planejamento de políticas 
públicas; melhorar a oferta de equipamentos e serviços (saúde, educação, 
cultura, transportes, comunicações), firmar acordos e oferecer facilidades 
para a mobilidade, de forma que o cidadão fronteiriço possa se utilizar 
dos serviços oferecidos nas cidades de fronteira; desigualdade social e 
assimetria entre os países exigem ações que tenham como objetivo o 
desenvolvimento dos dois lados, pois a fronteira é um ponto de conexão, 
integração, não de separação.

• Aprovar legislações diferenciadas para a fronteira, com a oferta de 
financiamento específico para a produção industrial e a exportação 
de bens, com um olhar mais apurado à economia fronteiriça; desenvolver 
acordos econômicos bilaterais focados nas potencialidades e necessidades 
dos mercados locais e regionais; prover fontes de financiamento para 
empreendimentos de comércio, serviços e turismo locais; aumentar a 
integração das atividades produtivas desenvolvidas, buscando adensamento 
das cadeias produtivas, como forma de desenvolvimento e agregação 
de valor; implementar uma política pública de desenvolvimento local 
e regional na faixa de fronteira que atenda às idiossincrasias regionais, e  
considere as riquezas locais, o dinamismo e a reciprocidade; consorciar 
a prestação de alguns serviços pelos municípios.

• Aproveitar as oportunidades relacionadas ao desenvolvimento do turismo 
de fronteira (patrimônio arquitetônico, histórico e natural, turismo de 
compras), que inclui o alinhamento de políticas públicas e o fortalecimento 
de negócios integrados, promovendo-se um intercâmbio cultural; abrir um 
diálogo com Santa Cruz de la Sierra para inserir Corumbá e Bonito como 
destinos pelas agências; implementar lei para a preservação do peixe-dourado, 
que pode atrair mais turistas para a atividade de “pesca-e-solta”, e também 
permitir seu monitoramento; recuperar a malha ferroviária e realocar o trem 
do Pantanal (expresso Oriental) para transportar passageiros e turistas; rever 
taxas e cotas impostas pela alfândega brasileira que prejudicam o turismo 
local; incentivar o fronteiriço a conhecer o outro lado da fronteira, pois 
muitos nunca entraram no país vizinho.

• Ampliar e melhorar as políticas públicas voltadas aos jovens da fronteira, 
que orientam sobre os malefícios das drogas e ajudam a reduzir seu 
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envolvimento com o tráfico e outros ilícitos internacionais (com 
informação, o jovem tem como escolher o que é certo ou errado), bem 
como a mapear essas ações.

• Aprovar nas regiões de fronteira a obrigatoriedade do ensino do 
espanhol/português como segunda língua; promover intercâmbios em 
práticas docentes e conteúdos educativos entre as escolas do Brasil e do 
país vizinho que valorizem o olhar sobre a região fronteiriça; incentivo 
financeiro para transporte, merenda, capacitação de professores etc.; 
criar parceria com faculdades de medicina bolivianas, pois grande 
parte dos acadêmicos na Bolívia é do Brasil, possibilitando que a 
residência seja realizada em hospitais e centros de saúde nas cidades 
fronteiriças; dar continuidade ao Programa Escolas Interculturais de 
Fronteira (PEIF); superar preconceitos perceptíveis ou subjetivos com 
relação aos bolivianos e paraguaios, como os que também atingem os 
indígenas na região.

• Promover fóruns e workshops para cultura de gestão ambiental a fim de 
sensibilizar os ribeirinhos para a proteção dos rios e matas pantaneiros; 
criar instrumentos para uma gestão ambiental unificada, como uma lei 
ambiental que abarque os dois lados da fronteira; estabelecer as regras 
de convivência no ambiente fronteiriço.

• Incentivar iniciativas de fóruns interinstitucionais de fronteira, que 
podem contribuir, a partir do conhecimento local, para a formulação 
de políticas de desenvolvimento.

• Disseminar a cooperação de interagências, nos níveis federal e estaduais, 
no combate aos ilícitos transfronteiriços; meios de regulação e mecanismos 
institucionais interfederativos e de cooperação internacional precisam 
levar em consideração as particularidades de cada fronteira.

• Rever o trinômio de segurança, soberania e desenvolvimento para 
que haja uma releitura dos conceitos, e um reposicionamento, com 
desenvolvimento em primeiro lugar, que criará, então, um ambiente de 
segurança e soberania – sem desenvolvimento na fronteira, se solicitará 
cada vez mais a presença militar, o que não é a solução; discutir a segurança 
pública na área de fronteira com a presença do município; somar o 
poder de força; a falta de segurança pública é o principal sintoma de 
fragilidade de uma fronteira, e demanda ações conjuntas entre a Marinha, 
o Exército, a Aeronáutica e o Departamento de Operações de Fronteira 
(DOF), como também entre os países; presença dos demais órgãos 
fiscalizadores na região de fronteira (ao fazer uma apreensão de drogas e 
armas é preciso se deslocar por quilômetros para registrar o boletim de 
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ocorrência (BO), o que não é o ideal); a grande extensão do limite seco 
do arco Central traz maior vulnerabilidade à defesa e à segurança; ações 
estratégicas de policiamento itinerante na faixa de fronteira, bloqueios 
policiais para fiscalização, ação efetiva da inteligência local e órgãos 
superiores garantem resultados desarticuladores do crime organizado; 
criar um policiamento especializado de fronteira em todos os estados 
fronteiriços; manter um programa nacional e permanente de atuação 
das Forças Armadas e de segurança pública, de forma integrada, na faixa 
fronteiriça, a longo prazo, impactaria no imaginário popular, trazendo 
uma sensação maior de segurança, além de inibir tentativas criminosas 
na fronteira; os municípios de fronteira precisam ter uma estrutura 
diferenciada para trabalhar a segurança pública cidadã. Por estar mais 
perto da população, necessitam de mais efetivos (polícias Militar e Civil), 
os quais, por vivenciar problemas diários relacionados ao tráfico de drogas 
e a ilícitos em geral, precisam ter ganhos e uma estrutura de trabalho 
diferenciados. Também a rotatividade apresentada na ocupação de cargos 
e funções é prejudicial à efetividade do trabalho. Investir em ciência e 
tecnologia: finalizar e implementar o projeto do Parque Tecnológico 
Internacional (PTIn) de Ponta Porã; implantar curso de medicina em 
Corumbá; criar a universidade fronteiriça; estreitar o diálogo entre 
a universidade e as cidades gêmeas; utilizar as diversas universidades 
dos países como atores ativos que possam contribuir para a solução de 
problemas, os quais, por excelência, são multidisciplinares; socializar os 
resultados de trabalhos de pesquisa das universidades da região.

• Equacionar os problemas ligados ao transporte (transbordo da carga), 
com infraestrutura adequada (exemplos: máquinas e equipamentos) 
para cargas de exportação que não necessariamente precisam estar em 
depósito alfandegário; aproveitar melhor o sistema de hidrovias, que 
sofre restrições de navegabilidade durante o período de seca (não foi 
apresentado, até o momento, estudo para viabilidade do transporte nesse 
período); resolver os problemas ligados às rodovias, buscando recursos 
em ambos os lados da fronteira.

• Implantar uma política energética de longo prazo para diminuir a 
dependência da região às variações de mercado; em vez de um parque 
gerador elétrico baseado em centrais hidrelétricas (que levam anos para ser 
construídas), uma planta termoelétrica seria uma alternativa praticamente 
imediata, que usaria o gás da Bolívia, o qual também poderá ser utilizado 
para as demais atividades industriais e comerciais da região.

• Estabelecer uma política de Estado para a mineração que trate a região 
como prioridade; implementar zona de livre comércio; free shop.
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• Reconhecer que o tema do desenvolvimento da fronteira em ambos os 
lados não é simplesmente um tema regional, mas também dos governos 
centrais; fortalecer a atuação da Superintendência do Desenvolvimento 
do Centro-Oeste (Sudeco), para ser uma representante do município 
ante os órgãos federais, na busca do desenvolvimento; também o então 
Ministério das Cidades é uma pasta que precisa se envolver mais com 
as fronteiras; rever a impossibilidade de utilizar o Fundo Constitucional 
do Centro-Oeste (FCO) para obras públicas (como estradas, rodovias, 
pavimentação, infraestrutura urbana, grandes obras de integração); 
promover esforços para ter uma governança específica de fronteira, uma 
política que seja mais sistemática; manter diálogo permanente com as 
autoridades bolivianas – criar um comitê fronteiriço em Corumbá e um 
na Bolívia; é preciso trabalhar a integração em reuniões bilaterais, já que 
a fronteira é muito precária e os governos vizinhos, com sua política e 
seus costumes, não trabalham da mesma forma que o Brasil.

• Assumir a heterogeneidade da região, em termos de solo e hidrografia, 
e suas fragilidades, particularmente em áreas como o Pantanal, como 
a instabilidade decorrente de atividades atualmente desenvolvidas; 
em estudo para políticas públicas, os ministérios têm que olhar de forma 
particular para as regiões de fronteira, pois atuam de forma uniforme; 
admitir que os problemas dos municípios situados na linha de fronteira 
são diferentes, com níveis de complexidade muito maiores que os de 
municípios situados na faixa ou mesmo fora dela – ou seja, significa 
admitir também que a faixa de fronteira pode ser redimensionada.

• Discordar do que está proposto no mundo atualmente, como o 
“fechamento”, extremamente prejudicial e danoso para o Brasil e para 
o conjunto geral da América Latina; reconhecer, sempre, que existe “o 
lado de lá”, e fazer a interligação; reforçar a proposta de integração 
buscando o desenvolvimento.

• Levar como um avanço desta oficina a presença do debate na região, 
bem como os dados e as pesquisas, para que os trabalhos locais sejam 
enriquecidos; e que o Ipea e o Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR) levem até Brasília todas as demandas, e que os recursos 
destinados à área de fronteira não sejam utilizados somente pelo 
Ministério das Relações Exteriores (MRE), mas sim aplicados 
pelos ministérios, em todas as áreas.

• E, fundamentalmente, integrar a Bolívia ao Mercosul; atualizar e pôr 
novamente em vigência o Tratado de Roboré, dinamizando, assim, a 
economia regional.




