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A FRONTEIRA E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO 
ARCO CENTRAL

Sérgio Magno Carvalho de Souza1
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Bom dia a todos! Agradeço mais uma vez por participar da mesa de hoje. Tanto 
a fala de José Antônio, ex-prefeito de Ladário, quanto a de Jorge de Castro, que 
atualmente é secretário de segurança, caminham de maneira convergente. Primeiro, 
pelo passivo do projeto que a gente tem, pela questão das mudanças de gestões, 
que fazem com que muitas das políticas não tenham a devida continuidade. 
Penso que uma questão fundamental que gira em torno das dificuldades na 
fronteira é o fato de que boa parte do desenvolvimento do país não é pensada para 
a fronteira, é pensada para o centro. O caso do gás natural, importado da Bolívia, 
é muito emblemático nesse sentido.

Condicionar uma localidade de fronteira a pagar o mesmo valor que o centro 
consumidor principal pode parecer contraditório. Pode ser que tenha uma causa 
técnica, que um especialista talvez tenha um motivo para isso, mas, do ponto de 
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vista do desenvolvimento da economia local, é algo absolutamente irracional. Isso é 
um grande problema das localidades de fronteiras, que são postas como áreas em 
desenvolvimento. Não apenas essa perspectiva do desenvolvimento da fronteira que 
não é só para se mudar essa ideia clássica de defesa e segurança, mas principalmente 
porque, no Brasil e em outras nações, as localidades de fronteira não são pensadas 
como um local específico para o desenvolvimento. Em geral, recebem “as sobras” 
dos que se desenvolvem.

Com raras exceções, como o professor Tito de Oliveira falou ontem sobre as 
heterogeneidades da região de fronteira, há casos em que as questões fronteiriças são 
bem aproveitadas, gerando o desenvolvimento local. Talvez o caso mais emblemático 
seja o de Foz do Iguaçu, no Paraná, que tem uma indústria do turismo consolidada, 
mas esse é um caso específico que não se repete na maioria dos locais.

Em relação a essas obras, as questões da hidrovia, do gasoduto, vejo que 
são necessárias, e aí, sim, penso que o MDR pode participar e colocar mais 
especificamente a Sudeco à disposição em Brasília, e eu me coloco, particularmente, 
à disposição. É importante que o município caminhe para o desenvolvimento. 
Em que sentido? Falar em desenvolvimento de uma maneira geral é uma ideia 
básica, ninguém é contra. Se não se problematiza a questão, vai ficar tudo como 
está. Ao se problematizar, vamos entender como os municípios podem captar 
recursos pela atividade que está sendo citada. Acho que as atividades estão muito 
claramente no radar.

O turismo é uma delas, a gente já falou bastante sobre isso. Existe a questão 
paisagística, a segurança da fronteira, já existe alguma coisa orientada para 
implementar o porto, mas acho que ainda há várias outras. O secretário Jorge de 
Castro falou especificamente sobre isso na questão da hidrovia, como, da mesma 
forma, o prefeito Ruiter de Oliveira falou ontem sobre a ferrovia. Acho que são 
outros setores importantes. Mais significativo que isso tudo é ver como o município 
se insere nessas estruturas territoriais que estão postas não para atendê-lo, porque 
a gente sabe, e muito se falava aqui, do caso da bioceânica, cujo grande cenário é 
para atender a grandes mercados consumidores que não estão na região de fronteira. 
Só que a fronteira está lá. Não tem como fazer esse processo ignorando que 
existem pessoas que moram na fronteira. Afinal, não é uma fronteira desocupada 
geograficamente e, por isso mesmo, precisa de alguma forma se apropriar disso.

Acho que a superintendência pode ser uma figura importante se ela caminhar 
no sentido de construir esse caminho, de ser uma representante do município ante 
a esses órgãos que estão em Brasília, e de buscarmos construir o desenvolvimento. 
Não sei como isso pode se tornar algo concreto, se por meio de ações mais pontuais, 
específicas... Podemos, talvez, escolher apenas alguns setores para uma consideração 
mais afinada, a qual a gente pode retomar o desenvolvimento.
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É bem verdade, a gente passou um pouco dessa postura de se trazer a realidade 
dos fatos. O MDR, atualmente, não deve assumir mais as grandes obras estruturantes, 
com exceção talvez daquelas voltadas para a questão da escassez de água, e esse 
ponto não é específico desta região. É o próprio modelo de desenvolvimento 
regional imposto, e nós vamos dialogar com aquilo que o prefeito falou: ferrovias, 
rodovias de integração, obras com esse perfil, salvo engano, à exceção das do rio 
São Francisco. Volto a dizer, a grande obra do MDR nos últimos anos foi o projeto 
da integração do rio São Francisco. Só que esses grandes investimentos, por exemplo, 
nos transportes, nas ferrovias, a gente pensa como ativos do desenvolvimento, 
mas infelizmente não são mais executados. Isso por uma decisão de governo, de 
governos anteriores.

De certa forma, nesse perfil, opinando tecnicamente, a gente perdeu. Não sei 
se talvez se deva voltar à execução. Mas nós estávamos mais diretamente envolvidos 
na discussão da execução desses projetos, na seleção desses projetos. A questão da 
ferrovia está muito bem-posta aqui. Foi falado hoje, por diversas vezes. Eu vim 
de Campo Grande de carro, e é perceptível na paisagem a importância que a 
ferrovia tem e que poderia assumir de maneira mais clara no desenvolvimento da 
região. Eu acho que nós da superintendência podemos nos comprometer em nos 
colocarmos como interlocutores, sabendo das dificuldades atuais.

A gente sabe que se está num momento em que a própria situação da ferrovia 
vai sinalizar com algumas dificuldades, em função da conjuntura econômica 
do país. E eu li alguma coisa hoje de manhã, que o governo vai refazer cinco 
novos contratos de algumas concessões de ferrovias, como a daqui, e vai exigir 
algumas contrapartidas. Vejo que a Sudeco tem que ser não apenas um órgão de 
desenvolvimento regional; a gente tem que identificar esses pontos, por assim 
dizer, no espaço da região de fronteira e dialogar melhor com eles, no sentido de 
encontrar caminhos.

Atualmente, talvez a gente não tenha esse perfil de atuação com as grandes 
obras. Muita coisa está voltada para isso por conta do modelo atual que se tem 
de desenvolvimento econômico no país. Acho que, ainda assim, a gente tem que 
se envolver nesses projetos. A execução deles está sob a coordenação de outras 
pastas. Acho que tem que conversar, também, com o Ministério das Cidades 
(MCidades), como o Bolívar falou no primeiro dia, pois é uma pasta que precisa 
se envolver melhor com a questão das fronteiras, não só a fronteira do Brasil, mas 
principalmente nela. Acho que outras pastas também precisam estar mais ligadas a 
isso, talvez o Ministério dos Transportes, o Ministério das Comunicações, porque 
é necessário pensar que essas grandes redes, o gasoduto, por exemplo, atendem 
basicamente aos grandes consumidores, tem uma população aqui. É sempre um 
meio fácil, mas se ignora o que está aí. Pode-se facilitar, mas, em vez de facilitar, 
eles estão pensando em reproduzir ativos.
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Acho que o grande papel da superintendência é pensar como esses ativos 
podem ser revertidos ao desenvolvimento do município. Tenho uma concepção do 
desenvolvimento regional que é a seguinte: os municípios que se desenvolvem não 
são aqueles que geram valor econômico. O valor é uma categoria que dá a opção 
de uns vinte seminários, pelas várias visões, e não quero chegar nessa discussão. 
Mas está cada vez mais claro que as regiões que se desenvolvem são as que capturam 
valor, não necessariamente aquelas que geram.

Um exemplo é Brasília. A capital não gera valor quase algum. Basicamente, é 
onde está a administração do governo federal e toda a economia da cidade gira em 
torno desse ente federado. O que Brasília produz economicamente? Nada. Uma 
cidade na qual o governo federal está instalado, com a sede dos principais órgãos, 
e que todo o setor privado, basicamente, se move para atender aos seus interesses 
junto às decisões federais que afetam as atividades privadas.

Só que a cidade consegue captar valor. Se for olhar paisagisticamente e, 
mesmo, se analisar os índices de qualidade de vida de Brasília, são sempre os mais 
elevados. O Plano Piloto, por exemplo, chegou a ter a maior renda per capita do 
país. Por que, se ela não gera valor? Uma das formas oficiais de captar esse valor é 
por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal: refere-se a que uma parcela 
dos recursos da União seja diretamente destinada ao governo distrital em função 
das características da cidade, por ser capital do país.

É uma realidade totalmente diferenciada, pois se trata da capital do Brasil e 
nenhum outro município pode ser igual. Poucos podem morar em Brasília. O que 
quero dizer com isso é que a gente precisa pensar em formas por meio das quais os 
municípios de fronteira possam usar seu território para captar valor econômico. 
Não só para gerar, mas captar valor. Inclusive valor que está transitando de um país 
para outro. A gente fala do gás natural, mas tem muito fluxo econômico saindo de 
um para outro lado. Só que aqui vira um mero espaço de fluxos, onde quem está 
aqui não se beneficia. E isso tem a ver com a situação dos migrantes.

Quando o padre Marco Antônio fala da migração é justamente por causa 
disso, porque as políticas públicas são pensadas em Brasília, ignorando a realidade 
das pessoas que precisam transitar todo dia de um lado para o outro da fronteira. 
Essas pessoas vêm a Corumbá, como o padre falou, buscando ir aos grandes centros, 
tentando migrar, e o que atrai é o melhor nível econômico. A dificuldade que a gente 
tem no governo federal é pensar como a realidade acontece em todo o território.

Acredito que a superintendência tem que ter uma interlocução muito boa 
com a prefeitura, e aí pode-se mediar essa interlocução técnica para o diálogo, 
visando encontrar caminhos. Acho que as superintendências regionais precisam 
cumprir mais claramente esse papel. Entender e chegar às áreas dos municípios, 
principalmente aquelas que a gente considera mais prioritárias, que são as faixas 
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de fronteiras, aquelas regiões diferenciadas e as que têm, de acordo com a nossa 
tipologia, menor desenvolvimento, dialogar com elas e fazer com que efetivamente 
consumam e encontrem caminhos para se desenvolver. Só assim a gente consegue 
mudar um pouco essa realidade. Muito obrigado.

Bolívar Pêgo (moderador)

Muito obrigado, Sérgio, pela importante palestra. Passo a palavra ao padre Marco 
Antônio, da Pastoral do Imigrante.




