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RESUMO 

 

ALMEIDA, Maria Clara D’Ávila. Como a fronteira amazônica se torna questão de 
segurança: análise da formação de agenda das políticas de segurança pública no estado do 
Acre. 2021. 184f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Versão Corrigida.  
 

A pesquisa analisa o processo de formulação da Política Estadual de Segurança Pública nas 
Fronteiras no estado do Acre, tendo como objetivo identificar de que forma a condição de 
fronteira se torna uma questão de segurança pública estadual. A base teórica utilizada parte dos 
modelos de análise que destacam o papel das ideias e discursos, bem como os contextos 
políticos e institucionais, nos processos de formulação e implementação de políticas públicas. 
Para tanto, a pesquisa é de caráter qualitativo, adotando como método de análise de conteúdo a 
partir de um estudo de caso, onde são analisados os principais marcos históricos e configurações 
de fatores que levaram à formulação e implementação da Política Estadual de Segurança 
Pública nas Fronteiras para o período de 2012-2014. Foi possível identificar que a construção 
da fronteira enquanto problema de segurança pública se deu a par da construção que vinha 
sendo feita por atores da sociedade civil envolvendo movimentos indígenas e organizações 
indigenistas e ambientalistas que vivem ou atuam na região de fronteira, que identificam 
problemas multifatoriais, decorrentes de atividades legais e ilegais. A entrada da fronteira na 
agenda de segurança pública associa indicadores de criminalidade do estado às questões de 
fronteira, dando prioridade para o combate ao comércio ilegal de drogas como solução para os 
problemas derivados tanto da proximidade com países produtores de drogas ilícitas quanto das 
características geográficas da Amazônia, que favorecem essa dinâmica. Nota-se que a agenda 
de segurança pública nacional foi determinante para a configuração da agenda de segurança 
pública estadual, seja por pressões para o controle das fronteiras como solução para problemas 
de segurança no restante do país, seja pela dependência financeira do estado do Acre em relação 
aos projetos federais, ou ainda pela atribuição constitucional dos estados pela responsabilidade 
de gestão das polícias. Nesse cenário, além de deixar de fora problemas que impactam 
diretamente populações indígenas e comunidades tradicionais nas fronteiras, pela falta de 
legibilidade de tais situações pelos gestores públicos da área de segurança, as soluções 
propostas também se mostraram limitadas para o que se propunham, já que abrangiam apenas 
parcialmente o problema. 
 

Palavras-chave: Amazônia. Fronteira. Segurança Pública. Políticas Públicas. Formação de 
Agenda. 
 

 

 



ABSTRACT 

 

ALMEIDA, Maria Clara D’Ávila. How the Amazon border becomes a security issue: 
analysis of the agenda setting on public security policies in the state of Acre. 2021. 184p. 
Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, University of 
São Paulo, São Paulo, 2021. Corrected. 
 

The research analyzes the process of the agenda-setting on the State Policy on Public Security 

at Borders in the state of Acre, aiming to identify how the border condition becomes a matter 

of state public security. The theoretical basis used is based on analysis models that highlight 

the role of ideas and discourses, as well as political and institutional contexts, in the processes 

of formulating and implementing public policies. Therefore, the research is qualitative in 

nature, adopting as a method of content analysis based on a case study in the state of Acre, 

where the main historical landmarks and configurations of factors that led to the formulation 

and implementation of the State Security Policy are analyzed. Public Borders for the period 

2012-2014. It was possible to identify that the construction of the border as a public security 

problem occurred alongside the construction that was being done by civil society actors 

involving indigenous movements and indigenous and environmentalist organizations that live 

or work in the border region, which identify multifactorial problems, arising from legal and 

illegal activities. The entry of the border into the public security agenda takes place instead of 

diagnosing the state's crime indicators, privileging factors such as proximity to illicit drug-

producing countries and the geographic characteristics of the Amazon, which favor this 

dynamic and giving priority to the combat drug trafficking as a solution to these problems. It is 

noted that the national public security agenda was decisive for the configuration of the state 

public security agenda, either by pressures for border control as a solution to security problems 

in the rest of the country, or by the financial dependence of the state of Acre on in relation to 

federal projects, or by the constitutional attribution of states for the responsibility of police 

management. In this scenario, in addition to leaving out problems that directly impact 

indigenous populations and traditional communities on the borders, due to the lack of 

readability of such situations by public managers in the security area, the proposed solutions 

also proved to be limited to what they were proposed, since they covered only partially the 

problem. 

 

Keywords: Amazon. Border. Public security. Public policy. Agenda-setting. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Faixa de Fronteira do Brasil, estabelecida por Lei Federal, é resultado de um processo 

histórico que teve como base a preocupação do Estado com a garantia da segurança e da 

soberania nacional. Tem 150 quilômetros de largura e é paralela à linha divisória terrestre do 

território nacional. 

Com extensão total de mais de 16 mil quilômetros, é ocupada por cerca de 11 milhões 

de pessoas desigualmente distribuídas. Ao contrário do povoamento da costa, a faixa de 

fronteira continental é esparsamente povoada, além de extremamente complexa em termos de 

configurações políticas, econômicas e geográficas, o que levou a região a ser historicamente 

tratada, do ponto de vista geopolítico, como fator de vulnerabilidade a ameaças externas 

(NEVES et al., 2016, p. 45). 

Nesse cenário, a faixa de fronteira amazônica assume desenhos específicos no tocante 

às demandas relacionadas à questão de segurança pública e defesa nacional, as quais assumem 

uma relação híbrida nesse espaço territorial. Fatores como a dimensão continental, as conexões 

prioritariamente fluviais e a baixa densidade populacional, urbana e institucional justificaram o 

discurso construído principalmente por militares a respeito da segurança nacional das fronteiras 

e a necessidade de seu povoamento como parte de ações de defesa, segurança e 

desenvolvimento. 

As primeiras políticas construídas no contexto democrático já demonstravam íntima 

relação entre esses três conceitos na centralidade das políticas para a região.  Mas, ainda que a 

preocupação com a defesa nas fronteiras não seja recente, a expressa aproximação entre 

segurança pública e defesa nacional em planos e políticas públicas é marcada na Estratégia 

Nacional de Fronteira – ENAFRON, lançada em 2011 como parte do Plano Estratégico de 

Fronteiras  

A ENAFRON representa um marco dos esforços federais em estabelecer a articulação 

entre estados e municípios situados na faixa de fronteira para “intensificar o controle e a 

fiscalização nas fronteiras, de forma a fortalecer a prevenção, o controle e a repressão dos 

delitos transfronteiriços e outros delitos praticados nas regiões da fronteira brasileira”(BRASIL, 

2011).  

O perfil institucional da política reúne elementos de defesa e de segurança, com o nítido 

estabelecimento de incentivos institucionais para a adesão dos entes federados, uma vez que 

necessita da cooperação dos governos estaduais (MARTINS, 2010, p. 74). Para ensejar essa 
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articulação e nas esferas estaduais, foi solicitado a cada estado formular seu Plano Estadual de 

Segurança nas Fronteiras, o qual também servia para o planejamento de repasse de recursos da 

União (COSTA, 2017, p. 116). 

O estado do Acre localiza-se inteiramente na Faixa de Fronteira do Brasil, na tríplice 

fronteira com Peru e Bolívia. Seguindo as diretrizes da ENAFRON, em 2011 o governo estadual 

acreano produziu o Plano Estadual de Segurança Pública na Fronteira para o período de 2012 a 

2014 (ACRE, 2011a) caracterizado, segundo o próprio documento, como um “plano de 

Estado”, preconizando a continuidade independentemente de mudanças de governos e 

alternâncias de partidos, e “pautado pelos objetivos e diretrizes do Governo Federal”, com o 

objetivo de fortalecer a presença do Estado na região de fronteira e de conduzir o planejamento 

integrado entre os entes responsáveis pela fiscalização e manutenção da Segurança Pública. 

O documento prevê que se dê ênfase às ações de fiscalização e controle dos crimes 

típicos da região, a promoção da cooperação intergovernamental e interinstitucional em 

segurança pública, nas áreas de planejamento, atividades de formação, atuação tático-

operacional e intercâmbio de dados, informações e conhecimento. Para tanto, tem como cerne 

de suas ações “a oferta de um atendimento qualificado às populações residentes em área de 

fronteiras”.  

O histórico do processo de anexação do território acreano ao Brasil coincide com o 

histórico de formação dos limites fronteiriços brasileiros e das disputas de diferentes atores 

sobre o controle da Amazônia. Nas últimas décadas, diferentes dinâmicas fronteiriças se passam 

na região, decorrentes das novas configurações geopolíticas que impactam as populações locais, 

assim como a estrutura institucional das políticas federais dirigidas ao estado. 

Partindo desse cenário, surge o questionamento: de que forma questões ligadas à 

fronteira são lidas enquanto problemas de políticas estaduais de segurança pública e quais 

fatores influenciam nesse processo?  

Buscando responder a esse questionamento principal, foram investigados os processos 

que levaram à formulação e implementação da Política Estadual de Segurança Pública nas 

Fronteiras do Acre.  

Tomando como base o referencial teórico sobre processo de políticas públicas e 

formação de agenda que privilegiam o papel das ideias no processo das políticas públicas, foram 

utilizados como principais referenciais teóricos o modelo de múltiplos fluxos de Kingdon 

(2011), o modelo de equilíbrio pontuado, de Baumgartner e Jones (1991; 2009) e o modelo de 

coalizões de defesa, de Sabatier e Jenkins-Smith (1993).  
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Esses três modelos foram utilizados privilegiando diferentes elementos analíticos que 

serviram ao propósito do objeto de pesquisa para buscar, de um lado, entender de que modo se 

deu a construção questão da fronteira enquanto problema de política pública; e, de outro; 

entender de que modo se deu a construção da política de segurança enquanto solução para esse 

problema. Nesse sentido, a pesquisa partiu de perspectivas que dão ênfase ao papel da dimensão 

discursiva e dos argumentos de fundo que orientam os processos de construção das ações 

governamentais, bem como os contextos sociopolíticos e institucionais. 

Para analisar as ideias em disputas nessas duas dimensões da política – a de problema e 

solução – levou-se em conta as demais categorias analíticas que influenciam no processo de 

formação de agenda de uma política pública: os atores, os subsistemas e o contexto (político, 

institucional e afetado por possíveis eventos). Dessa forma, os objetivos específicos da pesquisa 

buscaram responder as seguintes perguntas: 

a) De que modo se deu a construção da questão da fronteira enquanto problema de 

política de segurança pública estadual?  

b) De que modo se deu a seleção de alternativas na política de segurança enquanto 

solução para esse problema? 

c) Quais os principais atores que participaram desse processo? Quais as principais 

ideias desses atores na disputa sobre a construção do problema e a seleção de 

alternativas? 

d) É possível identificar a existência de subsistemas nesse processo? Quais as 

características desses subsistemas? Quais as ideias em disputa nesse subsistema? 

e) De que modo o contexto (político/institucional/eventos) condicionou o processo da 

política pública? 

 

A dissertação está organizada em cinco partes, além da Introdução. No Capítulo 2 são 

apresentadas as lentes analíticas da pesquisa sobre formação de agenda das políticas públicas, 

que são: as ideias, os atores, os subsistemas e o contexto. Ao final do capítulo é montado o 

quadro das categorias teóricas, relacionadas às perguntas orientadoras. 

No Capítulo 3 é descrita a metodologia para a pesquisa qualitativa, apresentando-se 

como um estudo de caso em que se utiliza a técnica de análise de conteúdo para interpretação 

das fontes de pesquisa. 

Para compreender as ideias em disputa sobre a construção da fronteira enquanto 

problema de política pública e a seleção de alternativas na segurança pública, no Capítulo 4 é 
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feita articulação entre os principais conceitos mobilizados nessas disputas. Assim, apresenta-se 

primeiro as ideias envolvendo a Segurança Pública, através da leitura histórica dos paradigmas 

que permeiam a evolução das políticas públicas no Brasil. Segue-se para a noção de Fronteira, 

em um diálogo interdisciplinar com as ciências geográficas e sociais, indicando quais categorias 

sobre a fronteira serão utilizadas na orientação da investigação. A apresentação da Amazônia, 

em terceiro, indica como essa região fronteiriça tem sido interpretada pelo discurso institucional 

presentes nas políticas governamentais brasileiras, em um entrelaçamento de ideias de 

Desenvolvimento, Defesa Nacional e Segurança Pública. Por fim, a fronteira acreana é 

devidamente caracterizada, desde seu contexto histórico de delimitação territorial até as 

principais dinâmicas fronteiriças. 

A discussão e a análise dos resultados estão presentes no Capítulo 5, iniciando com a 

apresentação dos principais momentos de estabilidade e mudança que impactaram a política 

estadual de segurança pública no Acre e a sua relação com a leitura da fronteira enquanto 

problema. Para tanto, apresenta-se o encadeamento de fatores envolvendo as ideias, atores, 

subsistemas e contexto político, institucional e ocorrência de eventos que levaram à construção 

da fronteira enquanto problema de segurança pública tendo como marco o Plano Estadual de 

Segurança Pública nas Fronteiras do Acre. O capítulo encerra com a sessão que condensa, em 

um quadro final, esses principais elementos de forma resumida e concatenada. 

O Capítulo 6, por fim, traz as considerações que resumem os resultados encontrados, 

apresentando ainda questões a serem aprofundadas em futuras pesquisas. 



2. LENTES ANALÍTICAS DA PESQUISA  

 

O trabalho se insere no campo de pesquisas sobre formação de agenda em políticas 

públicas, isto é, que buscam investigar de que forma uma questão específica se torna importante 

num determinado momento, chamando atenção da agenda do governo e passando a integrá-la.  

Os estudos sobre a agenda de políticas públicas (policy agenda setting) constituem um 

desdobramento das investigações sobre os processos de participação política e seus limites no 

contexto da teoria democrática e sobre a formação da agenda governamental. Foram 

amplamente discutidos em diversas áreas do conhecimento, especialmente nos Estados Unidos, 

a partir da década de 1970 (CAPELLA; BRASIL; SUDANO, 2015, p. 2).  

O termo policy agenda setting, isto é, agenda de políticas públicas, é empregado pelos 

autores Cobb e Elder (1971), que conduziram suas investigações sobre a formação da agenda 

de políticas públicas e a participação de diferentes atores, com base numa distinção entre agenda 

sistêmica e agenda institucional.  

Os autores partem da observação de que a construção de um problema público constitui 

um processo competitivo onde há diferentes definições de problemas para um mesmo tema e 

no qual diversos atores buscam chamar a atenção dos tomadores de decisão. As questões que 

despertam a atenção da opinião pública em relação a um problema identificado são as que estão 

contidas na agenda sistêmica. Porém, somente quando algumas dessas conseguem chamar a 

atenção do governo e, como resultado desse processo, são por ele priorizadas, é que essas 

questões passam para um outro tipo de agenda: a agenda institucional (CAPELLA; BRASIL; 

SUDANO, 2015, p. 2). 

Abordagens como a dos autores contribuem para o avanço na noção de que políticas 

públicas não seriam simplesmente resultado de processos administrativos ou gerenciais, mas 

sim processos essencialmente sociais.  É o que preconizava o modelo conhecido como 

“racional-compreensivo”, o processo de políticas públicas se daria através da busca pelas 

melhores alternativas o que, consequentemente, levaria às políticas públicas como “soluções 

ótimas”, capazes de atender às demandas da sociedade, podendo ser perfeitamente estudadas e 

explicadas por meio de métodos quantitativos (BARCELOS, 2013, p. 147). 

Esse modo de pensar as políticas públicas predominou até meados dos anos 70. 

Contudo, conforme narra Barcelos (2013), novos questionamentos passaram então a emergir e 

desafiar essa abordagem. Perguntas como “haveria uma “racionalidade” manifesta e inerente 

aos processos de políticas públicas?” e “como se desenrolavam as complexas disputas de poder 

entre uma diversidade de atores interessados em influenciar no desenho das políticas públicas?” 
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(BARCELOS, 2013, p. 148) se chocavam com o limite das teorias racionais para explicar a 

complexidade de tais fenômenos.   

Alguns estudos já traziam a predominância do papel da distribuição de poder e do “jogo” 

político nos processos de decisão, mas, em 1972, Cohen, March e Olsen (1972) apresentaram a 

dimensão do ambiente “complexo, tumultuado e quase caótico em que problemas emergem, 

recebem a atenção dos tomadores de decisão e em relação aos quais são definidas e escolhidas 

as soluções” (BARCELOS, 2013, p. 148). 
No trabalho seminal “A Garbage Can Model of Organizational Choice” (COHEN; 

MARCH; OLSEN, 1972), os autores desenvolvem a metáfora de uma “lata de lixo”, que seria 

a forma como os problemas e soluções seriam organizados no processo pré-decisório. De 

acordo com determinadas condições, problemas e soluções são sacados da “lata de lixo” pelos 

tomadores de decisão. A base dessa análise reside, portanto, na “noção de que não há, 

necessariamente, uma ligação entre problemas e soluções” (BARCELOS, 2013, p. 148). 

Esses trabalhos desmantelam, assim, a visão de que políticas públicas seriam uma 

“solução ótima” pensada pelos governos para atender às demandas da sociedade, e sim 

resultado de processos complexos, não apenas administrativos ou gerenciais, mas também – e 

essencialmente – sociais (BARCELOS, 2013, p. 149). Nesse sentido, a própria noção de 

“processo” ganha, cada vez mais, importância central. 

A análise do fenômeno da construção das políticas públicas em ambientes de alta 

complexidade, demanda, por sua vez, novos ferramentais. Referenciais analíticos que levem 

em conta o papel das instituições, dos atores individuais, das disputas e distribuição de poder, 

das alianças, das ideias e do conhecimento, entre outros. Nas palavras de Barcelos (2013), “tais 

abordagens precisariam, assim, ser uma síntese das principais correntes teóricas das Ciências 

Sociais” (BARCELOS, 2013, p. 149) e é por esse motivo que Peter John (2003) as conceitua 

como “teorias sintéticas”.  

A partir de meados dos anos 80 e início dos 90 são divulgados três trabalhos seminais 

que buscam dar conta do desafio. São eles: Kingdon (2011), Baumgartner e Jones (1991; 2009) 

e Sabatier e Jenkins-Smith (1993), os quais, a partir de três diferentes abordagens - que podem 

ser lidas como complementares - elaboram, respectivamente, teorias sobre o processo de 

formulação de políticas públicas a partir dos conceitos de fluxos da política (Multiple Streams 

Framework), equilíbrios pontuados (Punctuated Equilibrium Model) e coalizões de defesa 

(Policy Advocacy Coalition Framework). Esses três modelos serão utilizados privilegiando 

diferentes elementos analíticos que servirão ao propósito do objeto de pesquisa. 
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2.1.MODELO DE MÚLTIPLOS FLUXOS 

 

Em "Agendas, alternatives and public policies" (KINGDON, 2003), publicado 

originalmente em 1984, Kingdon se propõe a desvendar as razões pelas quais alguns assuntos 

ascendem na agenda governamental enquanto outros são negligenciados e o porquê de algumas 

pessoas dentro e ao redor do governo empenharem mais atenção a algumas alternativas em 

detrimento de outras. Sua pesquisa se baseia em estudo a respeito do desenvolvimento de 

políticas públicas em duas áreas importantes no governo federal norte-americano: saúde e 

transporte. O autor conceitua a agenda e, por sua vez, seu processo de formação, da seguinte 

forma: 
 
A agenda, como eu a concebo, é a lista de assuntos ou problemas aos quais 
funcionários do governo e pessoas de fora do governo intimamente associadas a esses 
funcionários estão prestando muita atenção a qualquer momento. [...] Do conjunto de 
todos os assuntos ou problemas concebíveis aos quais os funcionários poderiam estar 
prestando atenção, eles de fato atendem seriamente a alguns e não a outros. Assim, o 
processo de definição da agenda restringe esse conjunto de assuntos concebíveis ao 
que realmente se torna o foco da atenção. Queremos entender não apenas por que a 
agenda é composta em um determinado momento, mas como e por que ela muda de 
um momento para outro (KINGDON, 2003, p. 3, tradução própria) 

 

Para tanto, considera fundamental traçar a diferença entre agendas e alternativas, 

normalmente consideradas a mesma coisa pela literatura recorrente. A agenda é uma lista de 

assuntos ou problemas aos quais os indivíduos dentro ou fora do governo destinam atenção 

significativa em um dado período de tempo; o processo de construção de agenda indica o 

conjunto de assuntos que realmente vão se tornar foco de atenção. O processo de especificação 

de alternativas, por sua vez, indica o conjunto de possibilidades para ação governamental 

considerado definitivamente por agentes do governo e as pessoas próximas a estes (KINGDON, 

2003, p. 4). 

Kingdon, inicialmente, parte da definição de elaboração de política pública como um 

conjunto de processos, incluindo (a) o estabelecimento de uma agenda; (b) a especificação de 

alternativas através das quais as escolhas vão ser feitas; (c) uma escolha dentre as alternativas; 

e (d) a implementação da decisão (KINGDON, 2003, pp. 2-3). O autor preocupa-se 

especificamente com os dois primeiros processos, chamados estágios pré-decisórios: a 

formação da agenda (agenda-setting) e as alternativas para a formulação das políticas (policy 

formulation). 
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Kingdon atribui à combinação complexa de fatores o que faz com que um determinado 

item tenha proeminência na agenda. Com isso, identifica a existência de três famílias de fluxos 

de processos na elaboração de agenda no governo federal, e por isso o modelo é chamado de 

Múltiplos Fluxos: (1) o fluxo do reconhecimento do problema; (2) o fluxo da seleção de 

alternativas; (3) o fluxo do contexto político.  

Primeiro, vários problemas capturam a atenção das pessoas dentro e ao redor do 

governo. Depois, uma comunidade de especialistas em políticas públicas, tais como burocratas, 

acadêmicos, pesquisadores ou grupos interessados, concentram-se em gerar propostas e 

alternativas. Em terceiro lugar, o fluxo político é composto por oscilações no humor nacional, 

variações na opinião pública, resultados de eleições, mudanças administrativas, alterações 

ideológicas em partidos no Congresso, campanhas etc., que operam seja para impulsionar ou 

para conter o processo (KINGDON, 2003, p. 88). 

Os três fluxos de processos se desenvolvem e operam de forma independente, isto é, 

soluções são desenvolvidas quer sejam adequadas aos problemas ou não; ou o fluxo político 

pode alterar o cenário de forma súbita mesmo que a política pública já esteja pronta. Mas apesar 

de se desenvolverem de forma separada, Kingdon considera que não são completamente 

independentes; um resultado de eleições, por exemplo, pode afetar a percepção pública sobre 

um problema. Para o autor, os fluxos são governados por forças diferentes, em estilos diferentes, 

e a sua compreensão de forma separada é fundamental (KINGDON, 2003, p. 88).  

No primeiro fluxo, dos problemas, Kingdon procura responder por que alguns 

problemas ocupam a atenção de agentes governamentais no lugar de outros. Partindo do 

pressuposto de que indivíduos não podem prestar atenção a todos os problemas durante todo 

tempo, Kingdon entende que a atenção será destinada a apenas alguns deles, ignorando outros. 

Dado o grande volume de decisões e a incapacidade de lidar com todas as questões ao mesmo 

tempo, a atenção dos formuladores de políticas depende da forma como eles percebem e 

interpretam as questões e como as definem enquanto problemas.  

O reconhecimento de uma questão como problema pode se dar em função de três 

mecanismos básicos: 1) indicadores; 2) eventos, crises e símbolos; e 3) feedback das ações 

governamentais. Indicadores apontam para a existência de uma questão, que pode ser percebida 

como problemática pelos formuladores de políticas públicas. Como exemplifica Ana Capella 

(2006), indicadores como custos de um programa, taxas de mortalidade infantil, evolução do 

déficit público, por exemplo, são capazes de demonstrar a existência de uma situação que 

precisa de atenção. De igual forma, eventos de grande magnitude, como crises, desastres ou 
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símbolos, podem concentrar a atenção num determinado assunto e reforçar a percepção 

preexistente de um problema. E, no caso de programas em desenvolvimento no governo, o 

feedback, isto é, o acompanhamento das atividades de implementação apontando o 

cumprimento ou não de metas e o surgimento de consequências não-antecipadas, por exemplo, 

também podem trazer problemas para o centro das atenções dos formuladores de políticas 

(CAPELLA, 2006, pp. 26–27). 

Contudo, mesmo que indicadores, eventos, símbolos ou feedbacks sinalizem questões 

específicas, esses elementos não transformam as questões automaticamente em problemas. 

Sendo os problemas construções sociais, eles demandam um elemento interpretativo que 

envolve percepção (CAPELLA, 2006, pp. 26–27). Portanto, as questões podem se destacar 

entre os formuladores de políticas, transformando-se em problemas, para posteriormente 

alcançar a agenda governamental.  

Por isso a importância da definição de um problema no processo de formulação de 

políticas públicas. Nas palavras de Kingdon, “uma vez que um problema específico é definido 

como urgente, categorias inteiras de abordagens são favorecidas em detrimento de outras, e 

algumas alternativas são destacadas enquanto outras desaparecem de vista” (KINGDON, 2003, 

p. 198). Nesse sentido, a forma como um problema é definido pode determinar o sucesso de 

uma questão no processo altamente competitivo da formação de agenda (CAPELLA, 2006, p. 

27).  

O segundo fluxo é o da seleção de alternativas, isto é, de soluções de políticas públicas. 

Para essa explicação, Kingdon alude à noção de um “caldo primitivo”, onde ideias são geradas 

por especialistas que integram cada área. Dentro desse “caldo” há um processo competitivo de 

seleção, onde busca-se atenção do público em geral e dos formuladores de políticas públicas 

para uma determinada ideia. Ou seja, são ideias geradas em comunidades de especialistas 

(policy comunities), compostas por pessoas que são pesquisadoras, burocratas, grupos 

interessados, etc, e podem ocorrer debates em fóruns de discussão, audiências públicas, mídia, 

entre outros. As ideias são então selecionadas de acordo com critérios de viabilidade técnica, 

financeira e política, sendo algumas descartadas e outras levadas à sério. Por isso, a teoria busca 

adaptar o “método lata de lixo” desenvolvido por Cohen, March e Olsen (1972) para analisar o 

governo federal americano, comparando-o com anarquias organizadas: no caso do fluxo de 

soluções de Kingdon, apenas uma parte das propostas emerge como alternativas que vão ser 

efetivamente consideradas pelos participantes do processo decisório. Para tanto, a persuasão é 

considerada elemento necessário (KINGDON, 2003). 



 

 
 

22 

Importante notar que as ideias que serão efetivamente consideradas no fluxo das 

soluções não estão, necessariamente, relacionadas ao reconhecimento de problemas 

específicos. Kingdon pontua que as pessoas não resolvem necessariamente os problemas. 

Muitas vezes o que fazem é gerar soluções para, somente então, procurar problemas aos quais 

poderão ser relacionados (KINGDON, 2003, p. 32).  

O terceiro fluxo é o da política, isto é, o processo ou contexto político. Esse fluxo tem 

como foco obter a atenção de pessoas que ocupam cargos de poder para reconhecer 

determinados temas como relevantes. Para tanto, elementos como “clima nacional” (opiniões 

que são compartilhadas por grande parte da população em relação a determinados assuntos), 

campanhas de pressão e mudanças nas coalizões de governo são fundamentais para influenciar 

a agenda governamental. Além disso, forças políticas organizadas e grupos de pressão também 

exercem grande influência. Mudanças no governo (turnover) também podem impactar 

significativamente.  

Finalmente, quando em circunstâncias específicas, os três fluxos - problemas, soluções 

e contexto político - podem convergir, gerando uma possibilidade concreta de mudança na 

agenda governamental. Nessas circunstâncias, um problema é reconhecido, uma solução está 

disponível e as condições políticas tornam o momento propício para a mudança, integrando os 

três fluxos e, consequentemente, a ascensão de questões à agenda. Esse momento de 

oportunidade de convergência entre os fluxos é o que Kingdon denomina de janela de 

oportunidade (policy window), que se abre por um tempo, mas depois se fecha, de modo que se 

os impulsionadores da política perderem a oportunidade desse período, terão que aguardar a 

próxima janela (KINGDON, 2003).  

 

2.2.TEORIA DO EQUILÍBRIO PONTUADO 

 

O segundo modelo explicativo que também compõe as chamadas “teorias sintéticas”, 

sobre o processo de formação da agenda, é a Teoria do Equilíbrio Pontuado, desenvolvida por 

Frank R. Baumgartner e Bryan D. Jones. O trabalho seminal “Agendas and Instability in 

American Politics” (BAUMGARTNER; JONES, 1993) foi publicado originalmente em 1993 

no intuito de analisar o processo político estadunidense. 

O modelo parte da observação de que os processos políticos são geralmente 

caracterizados por estabilidade e incrementalismo, mas ocasionalmente produzem ruptura em 

larga escala com o passado (TRUE; JONES; BAUMGARTNER, 2007, p. 155). Ou seja, o 
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“equilíbrio”, que tradicionalmente caracteriza determinada área de política pública, é 

“pontuado” ou “interrompido” por uma mudança brusca. Nestes momentos, diretrizes 

consagradas são descartadas ou modificadas, a política pública passa a operar de acordo com 

padrões diferentes dos que até então eram predominantes e novos problemas passam a ser 

considerados, ocasionando o surgimento de novas “visões”, ou “imagens” sobre a política em 

questão (BARCELOS, 2013, p. 151). 

Reconhecendo, portanto, que tanto a estabilidade quanto a mudança são elementos 

importantes do processo das políticas públicas, os autores defendem que a teoria do equilíbrio 

pontuado é capaz de englobar ambos, enquanto a maioria dos modelos teóricos foram 

projetados para explicar apenas ou um ou outro (TRUE; JONES; BAUMGARTNER, 2007).  

O modelo enfatiza dois elementos relacionados ao processo de política: definição do 

problema e definição da agenda. À medida que as questões são definidas no discurso público 

de diferentes maneiras e à medida que as questões surgem ou caem na agenda pública, as 

políticas existentes podem ser reforçadas ou questionadas. O reforço cria grandes obstáculos 

para grandes mudanças, mas o questionamento nos níveis mais fundamentais cria 

oportunidades para grandes reversões nos resultados das políticas (TRUE; JONES; 

BAUMGARTNER, 2007, p. 156) 

Utilizando-se da noção de racionalidade limitada, Baumgartner e Jones explicam que 

os sistemas políticos são incapazes de considerar todos os problemas ao mesmo tempo. Por isso 

é que os subsistemas de políticas constituem mecanismos capazes de processar milhares de 

questões de forma paralela e consideradas simultaneamente nas respectivas comunidades de 

especialistas. Por outro lado, líderes governamentais, que compõem o que consideram 

macrossistema, ocupam-se de questões proeminentes de forma serial (TRUE; JONES; 

BAUMGARTNER, 2007). 

Os subsistemas são caracterizados pela estabilidade, onde há a prevalência de mudanças 

lentas, graduais e incrementais, configurando uma situação de equilíbrio e constituição de um 

monopólio de políticas. Isso faz com que ocorra o que os autores denominam de feedback 

negativo, isto é, quando as questões não se difundem para além dos limites deste subsistema e 

propostas de mudanças maiores são desencorajadas. Baumgartner e Jones apontam a tendência 

para que subsistemas se tornem dominados por um número pequeno de participantes que 

compartilham um entendimento comum sobre uma questão e criam monopólios, limitando o 

acesso de novos atores e restringindo o surgimento de novas idéias (TRUE; JONES; 

BAUMGARTNER, 2007). 
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Quando um subsistema é dominado por um único interesse, há o monopólio de políticas, 

no qual os participantes do processo decisório compartilham as mesmas idéias sobre uma 

determinada questão. Os monopólios possuem duas características fundamentais: 1) estrutura 

institucional definida, pela qual o acesso ao processo decisório pode ser permitido ou 

restringido; e 2) uma idéia fortemente associada com a instituição e com os valores políticos da 

comunidade. Nesse sentido, para os autores, todos os participantes do processo de formulação 

de políticas públicas têm um interesse básico em estabelecer um monopólio sobre o 

entendimento político relativo à política de interesse e um arranjo institucional que reforce tal 

entendimento (BARCELOS, 2013). 

No entanto, em alguns momentos críticos, o equilíbrio também pode ser pontuado por 

períodos de rápida mudança. Esses momentos têm início quando a atenção a uma questão rompe 

os limites do subsistema e chega ao macrossistema político.  

Ao contrário dos subsistemas, os macrossistemas políticos caracterizam-se por intensas 

e rápidas mudanças, diversos entendimentos sobre uma mesma política e feedback positivo, que 

ocorre quando algumas questões se tornam importantes, atraindo outras que se difundem como 

um efeito cascata (bandwagon), isto é, as ideias tornam-se populares e se disseminam, tomando 

o lugar antes ocupado por antigas propostas e abrindo espaço para novos movimentos políticos. 

A macropolítica é, portanto, de mudanças em larga escala, das imagens que competem, da 

manipulação política e da reação positiva (CAPELLA, 2006, p. 42). Quando uma questão 

ascende ao macrossistema, o subsistema torna-se propenso à mudança, já que a atenção dos 

líderes governamentais e do público pode levar à introdução de novas ideias e de novos atores 

naquele subsistema. 

Para que um problema chame a atenção do governo, ou seja, do macrossistema, é 

preciso que um consenso ou imagem em torno de uma política efetue a ligação entre um 

problema e uma solução. O conceito de imagem de política pública (policy image) é central 

para teoria do equilíbrio pontuado. Ela é definida como, justamente, o compartilhamento de 

valores e ideias sobre os problemas e soluções para uma política pública, de modo que a disputa 

em torno dessa imagem é decisiva para a produção de mudança em um período de estabilidade. 

Em outras palavras, “a forma como uma política é compreendida e discutida é sua imagem” 

(BAUMGARTNER, JONES, 1993, p. 25 apud CAPELLA, 2006, p. 40). Quando uma imagem 

é amplamente aceita, o monopólio se mantém. 

As imagens de políticas são uma mistura de informações empíricas e apelos emotivos. 

Tais imagens são, na verdade, informações - principais elementos para o processo de 
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formulação de políticas. O conteúdo factual de qualquer política ou programa pode ter muitos 

aspectos diferentes e pode afetar pessoas diferentes de maneiras diferentes. Quando uma única 

imagem é amplamente aceita e a política pública é apoiada, ela geralmente é associada a um 

exitoso monopólio de política. Quando houver desacordo sobre a maneira correta de descrever 

ou entender uma política, os proponentes podem se concentrar em um conjunto de imagens 

enquanto seus oponentes se referem a outro conjunto diferente de imagens (TRUE; 

BAUMGARTNER; JONES, 2007, p. 159).  

Contudo, “momentos críticos” podem estabelecer novas imagens de políticas públicas 

e reorganizações institucionais que reestruturam o subsistema. Essas novas idéias e instituições 

tendem a permanecer no tempo, criando um novo estado de equilíbrio no subsistema que, após 

um período, tende a voltar à estabilidade. Essa difusão de políticas é descrita pelos autores como 

uma curva de crescimento, em forma de S: no início, durante a primeira fase, enquanto as idéias 

são testadas e descartadas, a adoção da política tende a ser lenta. Em seguida, enquanto as idéias 

se difundem rapidamente, inicia-se para alguns programas uma fase de reação positiva, o que 

caracteriza a rapidez. Por fim, restabelece-se a reação negativa quando o ponto de saturação é 

atingido (CAPELLA, 2006, p. 40). 

O que determina se uma questão vai obter feedback positivo ou não, segundo os autores, 

é a interação entre a mudança das imagens de políticas públicas e as arenas políticas.  

Os atores que integram determinado subsistema agem estrategicamente, buscando 1) 

influenciar na imagem da política (policy image) ou 2) construir uma imagem alternativa à 

predominante (BARCELOS, 2013, p. 151). Para tanto, de um lado buscam formar a opinião 

pública sobre determinado tema, isto é, influenciar na forma como é construída uma 

determinada imagem ou visão sobre a política pública no contexto externo ao subsistema, a 

sociedade geral. De outro, buscam alterar o rol de participantes daquele espaço, tornando-o 

mais favorável para uma consideração positiva em relação a determinado assunto.  

Durante essa disputa, dois fatores possuem especial relevância: a estrutura institucional 

na qual as políticas são definidas e a ação dos “empreendedores da política pública” (policy 

entrepreneurs). As estruturas institucionais podem agir no sentido de servir para incentivar ou, 

ao contrário, desincentivar determinados cursos de ação. Destaca-se a necessidade de se 

considerar o peso das “regras do jogo” sobre as escolhas estratégicas dos envolvidos 

(BARCELOS, 2013, p. 152). As arenas políticas (policy venue), são locais institucionais em 

que as decisões oficiais sobre uma determinada questão são tomadas. Enquanto algumas 

questões estão associadas à competência de uma única instituição, outras podem estar 
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submetidas a várias competências ao mesmo tempo. Os autores também ressaltam o peso das 

autoridades sobre a tomada de decisão final sobre determinada política (BARCELOS, 2013, p. 

152).  

A teoria do equilíbrio pontuado também parte do pressuposto de que questões políticas 

e sociais não se transformam, necessária e automaticamente, em problemas. É o caso de 

catástrofes naturais, por exemplo, para as quais não se espera a atuação governamental até que 

os danos causados sejam atribuídos à negligência governamental, criando-se, assim, uma 

demanda pela intervenção estatal. Assim, a imagem de uma política intervém fortemente na 

transformação de questões em problemas (CAPELLA, 2006, p. 41). 

Contudo, a focalização de um problema não garante que uma solução específica seja 

selecionada. Parte-se aqui da noção de Kingdon de que soluções e problemas percorrem 

caminhos diferentes. Para Baumgartner e Jones, um problema chamará a atenção do governo 

quando uma imagem ou um consenso em torno de uma política efetuar a ligação entre o 

problema e uma possível solução. A policy image é central, portanto, não só para a definição 

de problemas mas também para a seleção de soluções (CAPELLA, 2006, p. 41).  

Uma vez que a atenção do público, dos atores em um processo e dos tomadores de 

decisão é um bem extremamente escasso, analisar as dinâmicas que fazem com que seja dada 

atenção a determinados temas e não a outros, ou ainda, a determinadas imagens, ou percepções 

sobre determinado tema, e não a outras, pode explicar muito sobre como são construídas as 

políticas públicas em cenários envolvendo uma multiplicidade de atores, crenças e interesses 

em disputa (BARCELOS, 2013, p. 91). 

Segundo Baumgartner e Jones, tais percepções e símbolos, construídos por atores 

envolvidos no processo de política pública, são sintetizados na forma de “imagens da política 

pública” e irradiados para a sociedade de uma forma mais ampla. A partir da construção de 

determinada percepção em relação ao que deva ser a política pública e de seu estabelecimento 

como visão predominante, é possível que se consiga apoio e recursos para que o desenho da 

política pública esteja de acordo com tal percepção (BARCELOS, 2013, p. 91). 

 

2.3.MODELO DAS COALIZÕES DE DEFESA 

 
Um último modelo que compõe a tríade das teorias sintéticas é o Modelos das Coalizões 

de Defesa (Advocacy Coalition Framework), teorizado por Sabatier e Jenkins-Smith, publicado 

originalmente em 1988 e posteriormente revisado em 1993 como resultado de seis estudos de 

caso (SABATIER; WEIBLE, 2007, p. 189). O modelo foi desenvolvido para lidar com 
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problemas "perversos", aqueles que envolvem conflitos substanciais de metas, disputas técnicas 

importantes e vários atores de vários níveis de governo (SABATIER; WEIBLE, 2007, p. 189 

apud (HOPPE; PETERSE, 1993). Durante a década de 1990, a base empírica deste modelo 

tornou-se muito mais ampla em termos de número de investigadores, tipos de sistemas políticos 

e áreas de políticas públicas. 

A base teórica do modelo possui três “pedras fundamentais”: (1) uma suposição de nível 

macro de que a maior parte da formulação de políticas ocorre entre especialistas dentro de um 

subsistema de política, mas que seu comportamento é afetado por fatores no sistema político e 

socioeconômico mais amplo; (2) um “modelo do indivíduo” de nível micro, fortemente 

inspirado na psicologia social; e (3) uma convicção de nível meso de que a melhor maneira de 

lidar com a multiplicidade de atores em um subsistema é agregá-los em "coalizões de defesa". 

Essas bases, por sua vez, afetam variáveis dependentes, crenças e mudanças de políticas, por 

meio de dois caminhos críticos: aprendizagem orientada para políticas e perturbações externas. 

(SABATIER; WEIBLE, 2007, pp. 191–192). 

Os autores partem do pressuposto de que a formulação de políticas públicas nas 

sociedades modernas é tão complexa que os participantes devem se especializar para se 

tornarem influentes. Essa especialização ocorre dentro de subsistemas de políticas compostos 

por participantes que compartilham uma determinada estrutura de crenças, ideias e 

interpretações sobre as causas e possíveis intervenções sobre determinado problema, buscando 

regularmente influenciar a política dentro de um subsistema de política (SABATIER; WEIBLE, 

2007, p. 192) 

Esses atores agem de forma coordenada em subsistemas no interior dos quais as 

políticas são “gestadas” a partir da negociação entre uma diversidade de atores dotados de 

algum tipo de especialização na área em que atuam. Os participantes da política se esforçam 

para traduzir os componentes de seus sistemas de crenças em políticas reais antes que seus 

oponentes possam fazer o mesmo. Para tanto, buscam aliados que compartilhem os mesmos 

sistemas de crenças e valores sobre as políticas públicas. Assim, o conceito central neste modelo 

é a “coalizão de defesa”, compreendida como uma rede que “atravessa” as fronteiras 

tradicionais entre Estado e sociedade, que agem de maneira coordenada, ao longo do tempo, 

buscando influenciar nos processos das políticas (BARCELOS, 2012).  

Os participantes das políticas buscarão aliados com pessoas que mantêm crenças básicas 

sobre políticas semelhantes entre legisladores, líderes de grupos de interesse, juízes, 

pesquisadores e intelectuais de vários níveis de governo. Se eles também se engajarem em 
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algum grau de coordenação, eles formam uma coalizão de defesa. A coordenação envolve um 

trabalho conjunto para alcançar objetivos em comum de políticas públicas (SABATIER; 

WEIBLE, 2007, p. 196). 

O modelo enfatiza o papel das ideias no subsistema de políticas, lócus de interação 

setorial local, onde ocorrem as disputas polarizadas entre coalizões de defesa. O papel das ideias 

ganha destaque uma vez que cada coalizão possui um sistema de crenças compartilhadas, 

hierarquizadas em três níveis de “profundidade”: o núcleo duro (deep core), o núcleo político 

(policy core), e o nível instrumental (secondary aspects). Os subsistemas sofrem influências 

externas, que podem orientar as ações de determinadas coalizões de defesa, mas também é 

influenciado por dinâmicas internas, sobretudo em processos de aprendizado social e político.  

Os autores argumentam que há uma aprendizagem orientada para políticas, que 

consistem em “alternâncias relativamente duradouras de pensamento ou intenções 

comportamentais que resultam da experiência e/ou novas informações e que estão preocupadas 

com a realização ou revisão dos objetivos da política” (SABATIER; WEIBLE, 2007, p. 198, 

tradução livre). A capacidade de aprendizagem orientada para políticas de gerar crenças e 

políticas varia dependendo do nível do sistema de crenças. Quanto mais centrais e profundas 

para as políticas, são mais resistentes a mudanças em resposta a novas informações 

(SABATIER; WEIBLE, 2007, p. 198). 

Outra condição necessária, mas não suficiente, para uma grande mudança de política 

dentro de um subsistema são perturbações externas, o que incluem, por exemplo, mudanças nas 

condições socioeconômicas, resultados de outros subsistemas ou desastres naturais. Esses 

choques externos podem mudar as agendas, chamar a atenção do público e atrair a atenção dos 

principais governos soberanos para a tomada de decisões. O efeito mais importante do choque 

externo é a redistribuição de recursos ou a abertura e fechamento de locais dentro de um 

subsistema de política, o que pode levar à substituição da coalizão anteriormente dominante por 

uma coalizão minoritária. Choques externos também podem alterar os componentes das crenças 

centrais das políticas de uma coalizão de defesa dominante (SABATIER; WEIBLE, 2007, pp. 

198–199). 

Assim, as abordagens sintéticas destacam a centralidade das ideias, das interpretações e 

da argumentação no processo de formulação das políticas, sem desconsiderar também as 

dimensões de disputas de poder e os contextos políticos. Tais abordagens foram privilegiadas 

nesta pesquisa para a compreensão da dimensão simbólica na disputa sobre problemas e 
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soluções para a fronteira amazônica e para compreender em que momento a questão de fronteira 

passou a adensar essa agenda política estadual de segurança pública.  

No Brasil, diversos estudos realizaram articulações de conceitos desses modelos para 

leitura de casos nacionais, como é o caso de Gomide (2008), que analisa o processo político de 

formulação e discussão do projeto de lei de diretrizes da política de mobilidade urbana, e 

Barcelos (2012), que investiga o papel das ideias e do conhecimento nos processos de formação, 

estabilidade e mudança na agenda da área de biocombustíveis no Brasil. Estes são apenas alguns 

exemplos que demonstram a possibilidade de acrescer experiências de aplicação de abordagens 

sintéticas em contextos territoriais e políticos fora dos Estados Unidos, onde foram inicialmente 

desenvolvidas as teorias. Na sequência do capítulo, serão apresentadas as principais categorias 

analíticas privilegiadas de tais modelos para o desenvolvimento desta pesquisa e posteriormente 

organizadas em um quadro teórico-metodológico. 

 

2.4. CATEGORIAS ANALÍTICAS 

 

Partindo das três teorias sintéticas sobre os estudos de formação de agenda 

anteriormente descritas, o presente subcapítulo detalha as principais categorias analíticas que 

serviram de base para a pesquisa sobre o processo de formação da Política Estadual de 

Segurança Pública nas Fronteiras do Acre, objetivando identificar de que forma a questão da 

fronteira passa a compor a agenda da política de segurança pública estadual. 

 
2.4.1. Ideias 

 

Atualmente, o papel das ideias é central para os estudos em políticas públicas, em 

especial para os estudos sobre formação de agenda (CAPELLA, 2015, p. 239). Contudo, há 

distintas perspectivas sobre sua definição e como lidar com elas do ponto de vista metodológico 

(CAPELLA, 2016, p. 495).  

Ana Capella (2016, p. 495) observa que alguns autores têm procurado não apenas 

delimitar o conceito, mas também investigar o papel das ideias na produção de políticas 

públicas, sua relação com os interesses e outras dimensões fundamentais da vida política. A 

autoria cita Campbell (2002), por exemplo, o qual categoriza as ideias em quatro conceitos, em 

função de seus níveis mais ou menos visíveis, suas dimensões cognitivas, normativas, e seus 

efeitos sobre o processo de produção de políticas públicas:  
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O primeiro conceito apresentado pelo autor identifica ideias como “programas” ou 
prescrições sobre políticas que auxiliam os tomadores de decisão a definir um curso 
de ação com base em informações técnicas e profissionais. Ideias também podem ser 
entendidas como “enquadramentos” (frames), ou seja, como símbolos e conceitos 
utilizados pelos formuladores de política para legitimar as soluções perante o público. 
Ideias podem ser entendidas, ainda, como “paradigmas” ou pressuposições mais 
gerais dos tomadores de decisão, que operam restringindo as alternativas disponíveis. 
Por fim, ideias podem ser compreendidas como “sentimentos públicos”, ou 
pressuposições da sociedade que restringem a extensão das soluções consideradas 
legítimas pelos tomadores de decisão. (CAPELLA, 2016, pp. 495–496) 
 

As abordagens sintéticas, como visto, são reconhecidas pela ênfase dada às ideias no 

processo de políticas públicas. Contudo, o entendimento sobre o que são as ideias no contexto 

dos modelos analisados reflete suas diferentes características.  

 

2.4.1.1.As ideias e a definição do problema  

 

Para Barcelos (2013, p. 160), o ponto de partida básico para essas abordagens é o de 

que os significados construídos em relação à determinada questão ou problema de política 

pública são de fundamental importância, uma vez que as ações somente ocorrem depois da 

construção desses significados. Nesse sentido, a explicitação dos processos e das ações através 

dos quais esses significados são construídos, “pode ajudar a compreender os “porquês” de 

determinado processo de política pública ter chegado a um determinado resultado em 

detrimento de outros que poderiam ser possíveis” (BARCELOS, 2013, p. 160). 

Fatores simbólicos e subjetivos, como ideias, crenças e valores, têm importante papel e 

devem ser considerados para um melhor entendimento de processos de política pública 

(BARCELOS, 2013, p. 160).  

Ana Capella (2015, p. 240) descreve que, para os autores que destacam o papel das 

ideias, é relevante também a centralidade do discurso, da interpretação, da representação 

simbólica, entendendo que a produção de políticas se aproxima mais do processo de 

argumentação do que de técnicas formais de solução de problemas. Stone (2002), por exemplo, 

destaca a importância da argumentação e da linguagem para políticas públicas. Por entender 

que problemas não são simplesmente diagnosticados na realidade empírica e posteriormente 

“tratados” com base em ferramentas e técnicas, como prescreviam as teorias racionalistas, Stone 

explica que problemas estão relacionados à percepção dos atores políticos (STONE, 2002, apud 

CAPELLA, 2015, p. 249).  

Para a autora, a definição de um problema é uma representação estratégica de situações 

(STONE, 2002, p. 133). Uma representação porque a descrição de uma situação prioriza um 
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ponto de vista, entre vários outros possíveis; e estratégica porque é deliberadamente escolhida 

para promover um determinado curso de ação. Ou seja, a definição de problemas envolve 

disputa entre atores sobre conceitos, classificações e delimitações sobre as ideias (STONE, 

2002, apud CAPELLA, 2015, p. 249).  

Para essa pesquisa, é relevante buscar compreender como uma questão, que é a questão 

fronteiriça do estado do Acre, é interpretada e lida enquanto problema de política pública. Quais 

diferentes concepções e ideias fizeram parte desse processo?  

 

2.4.1.2.As ideias e a seleção de alternativas 

 

As ideias são também essenciais para explicar a seleção de alternativas, isto é, soluções 

a respeito do que fazer sobre uma determinada questão, no processo de formulação de políticas. 

Kingdon entente que as ideias que se mostram viáveis do ponto de vista técnico e as que têm 

custos toleráveis são as que geralmente sobrevivem, assim como aquelas que representam 

valores compartilhados e são amplamente aceitas, tanto pelo público em geral quanto pelos 

formuladores de políticas. Sendo viável, a proposta deve ser amplamente difundida, podendo 

chegar à agenda em contextos políticos favoráveis (CAPELLA, 2015, p. 251). 

A seleção de alternativas e soluções é também relevante nesse estudo, porque busca-se 

analisar não apenas a entrada de um tema (fronteira) na agenda governamental; mas a entrada 

da fronteira na agenda como questão de segurança pública. Quais as alternativas de diferentes 

políticas de segurança pública foram descartadas nesse processo? Em quais indicadores, 

estudos técnicos, os formuladores se basearam para escolherem essa alternativa em detrimento 

de outras possíveis? Quais as ações, estratégias, indicadores, resultados esperados que foram 

contemplados nessa noção de “segurança pública” no Plano Estadual?  

 

2.4.1.3.As ideias e as imagens de política pública  

 

Aqui, a dimensão dos símbolos trazida pelo conceito de “imagem de política pública”, 

formulado por Baumgartner e Jones no modelo do Equilíbrio Pontuado (BAUMGARTNER; 

JONES, 1993), também possui relevância. As imagens são construções simbólicas que 

representam a forma como as políticas públicas são compreendidas setorialmente. A construção 

de imagens com alto grau de compartilhamento é indicador de estabilidade e a imagem de uma 

política também intervém fortemente na transformação de questões em problemas. 
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Para os autores, as imagens são desenvolvidas com base em dois componentes: 

informações empíricas e apelos emotivos (tone). Os autores exemplificam a influência dos 

apelos emotivos a partir de uma questão nuclear norte-americana: a partir do momento em que 

a imagem da política deixou de estar associada ao progresso econômico e científico passando 

a ganhar destaque as ameaças de segurança e degradação ambiental, o monopólio em torno 

desta questão se esgotou (CAPELLA, 2015, p. 253). 

Mudanças na percepção das questões, sobretudo quando estas passam a ser 

compreendidas como problemas, criam oportunidades para que diferentes ideias passem a 

chamar a atenção dos formuladores de políticas, rompendo os “monopólios” que mantém o 

sistema em equilíbrio. (CAPELLA, 2015, p. 253). 

A noção da construção das ideias das políticas a partir da disputa de construções 

simbólicas é especialmente relevante quando se fala sobre políticas públicas na região 

Amazônica. Historicamente evidencia-se em destaque uma íntima relação discursiva entre 

desenvolvimento, segurança e defesa sobre a Amazônia brasileira enquanto objeto de políticas 

governamentais, conforme se aprofundará mais adiante. 

 

2.4.1.4.As ideias, os sistemas de crenças e os projetos políticos 

 

Por fim, para o terceiro modelo teórico das teorias sintéticas, o de “coalizões de defesa”, 

de Sabatier e Jenkins-Smith (1993), as ideias em torno das políticas públicas integram um 

sistema de crenças. Segundo os autores, políticas e programas de governo incorporam teorias 

implícitas sobre como atingir seus objetivos, envolvendo ideias, valores, percepções sobre 

causas e efeitos, percepção sobre a eficácia dos instrumentos políticos, entre outras (CAPELLA, 

2015, p. 253). 

Como foi dito anteriormente, as coalizões são compostas justamente por atores unidos 

em torno de um conjunto de crenças em comum, que orientam suas ações coordenadas em prol 

de uma política. Os autores classificam esse conjunto de crenças em três componentes básicos: 

as deep core beliefs, que conformam um plano mais geral e abstrato, incluindo valores 

ontológicos e normativos que extrapolam ao subsistema, como liberdade, segurança, poder e 

igualdade. Já as policy core beliefs são percepções sobre as políticas públicas, isto é, são 

relacionados às estratégias e entendimentos necessários para traduzir os valores do deep core 

para as políticas. Por fim, as secondary beliefs definem aspectos específicos e instrumentais 
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necessários à implementação de determinada política, como normativas e alocações 

orçamentária (SABATIER; WEIBLE, 2007).  

Para este trabalho não será elaborada a categorização do sistema de crenças conforme 

proposto pelo modelo, por entender que seja difícil constatar essa separação a partir dos dados 

empíricos disponíveis para essa pesquisa. Além disso, para os fins desse trabalho as distinções 

entre as deep core beliefs e policy core beliefs não seriam relevantes à análise. 

Por outro lado, partindo do pressuposto de compartilhamento de crenças e valores, a 

noção de projetos políticos mostra-se relevante para a análise de ideais em disputa sobre 

políticas públicas. Nesse sentido, Dagnino apresenta a necessidade de compreensão da lente 

analítica sobre projetos: 

 
Estamos usando o termo projetos políticos num sentido próximo da visão gramsciana, 
para designar os conjuntos de crenças, interesses, concepções de mundo, 
representações do que deve ser a vida em sociedade, que orientam a ação política dos 
diferentes sujeitos. A virtude específica dessa abordagem, sobre a qual já trabalhamos 
largamente (Dagnino, 1998, 2000) está no vínculo indissolúvel que estabelece entre a 
cultura e a política. Nesse sentido, nossa hipótese central sobre a noção de projetos 
políticos é que eles não se reduzem a estratégias de atuação política no sentido estrito, 
mas expressam e veiculam e produzem significados que integram matrizes culturais 
mais amplas (DAGNINO, 2004, p. 144-145). 

 

Bruna Mattos (2017) utiliza-se da perspectiva de Dagnino (2004) sobre projetos 

políticos como unidade de análise dos posicionamentos, interesses e sentidos presentes na 

política pública para somar à definição do sistema de crenças do Modelo das Coalizões de 

Defesa. 

Dagnino (2004, pp. 144–145) reivindica a necessidade de conferir maior peso 

explicativo à noção de projeto político no nível teórico, e, no nível empírico, maior peso à 

investigação e análise dos distintos projetos políticos em disputa. Isso porque, para a autora, o 

esforço em identificar os distintos projetos políticos em disputa poderia contribuir para o 

enfrentamento da crise discursiva que tem atravancado o avanço do processo de construção 

democrática no Brasil (DAGNINO, 2004, p. 160). 

Essa crise discursiva deriva do que a autora denomina de “confluência perversa” entre, 

de um lado, o projeto neoliberal que se instala em países da América Latina – e, especialmente, 

no Brasil - ao longo das últimas décadas e, de outro, um projeto democratizante, participativo, 

que emerge a partir das crises dos regimes autoritários e dos diferentes esforços nacionais de 

aprofundamento democrático (DAGNINO, 2004, p. 160). 

A disputa política entre esses projetos distintos assume então o caráter de uma disputa 

de significados para referências aparentemente comuns, mas que podem abrigar significados 
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distintos: participação, sociedade civil, cidadania, democracia. A crise discursiva decorre, 

portanto, da ocultação dessas diferenças de significados, reduzindo aparentemente os 

antagonismos. Contudo, é nesse obscurecimento onde se constroem, clandestinamente, os 

canais por onde avançam as concepções neoliberais, passando a ocupar terrenos insuspeitados 

(DAGNINO, 2004, pp. 142–143). 

A perversidade estaria colocada, para a autora, no fato que, apontando para direções 

opostas e até antagônicas, ambos os projetos requerem uma sociedade civil ativa e propositiva, 

levando a uma despolitização desses conceitos, referências centrais das lutas democratizantes, 

e, assim, uma redefinição das próprias noções de política e de democracia estabelecidas e 

conquistadas por essas lutas. Assim, o projeto neoliberal operaria também com a concepção 

minimalista tanto da política como da democracia. Minimalista, porque restringe não apenas o 

espaço, a arena da política, mas seus participantes, processos, agenda e campo de ação 

(DAGNINO, 2004, p. 159). 

A identificação dos os distintos projetos políticos pode ajudar a expor o conflito e, 

consequentemente, reafirmar a política como âmbito apropriado para o seu tratamento e a 

democracia como formato capaz de abrigá-lo. A exposição do conflito – que a confluência 

perversa dificulta, contribuindo para a despolitização – pode retirar dela o seu caráter perverso 

e mostrá-la naquilo que de fato é, uma disputa político-cultural entre distintos desenhos de 

sociedade e os respectivos setores sociais neles empenhados (DAGNINO, 2004, p. 160). 

Esse tipo de análise também pode ser importante para compreender a relação entre as 

questões de fronteira e a política de segurança pública no estado do Acre porque ambos os 

temas constituem campos essencialmente formados por disputas que representam distintos 

projetos políticos, como se verá adiante. A fronteira amazônica esteve na centralidade dos 

projetos de desenvolvimento econômico, integração regional e Defesa Nacional pensados para 

o Brasil. Segundo Alvarez e Salla (2013), a questão da fronteira é um aspecto fundamental do 

imaginário do Estado moderno, pois “considera-se que as funções centralizadoras e 

ordenadoras do Estado teriam como seu correlato as fronteiras, os limites da centralização 

estatal, espaços problemáticos de dominação e de conflito (ALVAREZ; SALLA, 2013, p. 12). 

Os estudos sobre os projetos políticos em disputa sobre a segurança pública mostram-

se igualmente relevantes. Costa e Lima indicam como o próprio significado de “segurança 

pública” está imerso em um campo de disputas que estrutura instituições e relações sociais em 

torno da forma como o Estado administra ordem e conflitos sociais (COSTA; LIMA, 2014 apud 

LIMA; SINHORETTO; BUENO, 2018, p. 1). Lima, Sinhoretto e Bueno também apontam as 
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tensões e aparentes contradições entre o processo institucional de democratização no Brasil e o 

aumento de crimes violentos, indicador da deteriorização de direitos e garantias, o que acirrou 

conflitos e aprofundou a desconfiança nas instituições democráticas (LIMA; SINHORETTO; 

BUENO, 2018, pp. 2–3) 

Diante do exposto, os três principais modelos teóricos das abordagens sintéticas 

demonstram que a produção de políticas públicas é caracterizada pela interação de valores, 

normas, crenças e diferentes formas de conhecimento, trazendo ao centro da análise a questão 

das ideias. A partir de diferentes recursos metodológicos, exploram a influência das crenças, 

argumentos e representações no processo político (CAPELLA, 2015, pp. 255–256). A lente 

analítica sobre o papel das ideias na formação de agenda da Política Estadual de Segurança 

Pública na Fronteira no Acre é central nesta investigação. 

 

2.4.2. Atores  

 

Compreender o papel das ideias no processo de formação de agenda das políticas 

públicas implica também entender o papel dos atores envolvidos, o que os torna importantes 

unidades de análise. As ideias se desdobram nos comportamentos observáveis e teorizáveis dos 

atores, sendo eles os interlocutores responsáveis por elaborar, processar e difundir ideias em 

meio às disputas sociopolíticas (ROSIN, 2020, p. 49) 

Diferentes abordagens teóricas apresentam, a partir de seus modelos, categorias para os 

atores envolvidos no processo de políticas públicas de acordo com suas características e 

funções. A categorização dos diferentes atores no processo de política pública não é foco desta 

pesquisa, mas sim entender o papel e a influência deles no processo específico da política 

pública aqui estudada.  

Nesse sentido, vale mencionar um conceito em comum nas abordagens sintéticas sobre 

o processo de formação de agenda em políticas públicas: o empreendedor de políticas. Um dos 

primeiros trabalhos no campo da análise de políticas públicas a utilizar essa categoria analítica 

foi o modelo dos múltiplos fluxos, por John Kingdon (2003).  

Para o autor, empreendedores de políticas (policy entrepreneurs) são indivíduos – ou 

grupo de indivíduos – que defendem uma ideia e buscam identificar os momentos oportunos 

para conectar ideias a respeito de problemas e soluções, produzindo mudanças em políticas 

públicas (CAPELLA, 2016, p. 489). 
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Esses indivíduos podem estar tanto dentro quanto fora do governo e investem seus 

recursos na defesa de determinadas propostas com base numa expectativa de ganhos futuros, 

que, na concepção de Kingon (2003) podem ser pessoais, baseados em ideologias, ou em 

benefícios solidários. Os empreendedores possuem ainda qualidades como legitimidade diante 

de uma audiência, conexões políticas e habilidades de negociação, e são persistentes, investindo 

grandes quantidades de recursos pessoais, como tempo, energia, reputação e recursos 

financeiros (CAPELLA, 2016, p. 489). Tais características são fundamentais para o exercício 

de um dos principais papeis dos empreendedores: a promoção de ideias, seja para comunidades 

políticas, seja para o público em geral.  

Outro papel fundamental dos empreendedores é a responsabilidade por operar a conexão 

entre os três fluxos (de problemas, de soluções e de contexto político), processo denominado 

coupling (“acoplamento”) pelo autor. Os empreendedores identificam as janelas de 

oportunidades que permitem unir soluções, problemas e contextos políticos, criando uma 

possibilidade concreta de mudança na agenda governamental.  

Baumgartner e Jones compartilham dessa função importante do empreendedor como 

responsável pela conexão de soluções e problemas, em seu modelo do Equilíbrio Pontuado 

(BAUMGARTNER; JONES, 1993). Partindo do pressuposto de que problemas não estão 

necessariamente ligados a soluções no processo de produção de uma política, é tarefa do 

empreendedor não apenas definir problemas, mas também demonstrar que suas soluções 

representam a melhor resposta de maneira a convencer os demais atores com relação a uma 

questão. Além disso, também possuem importante papel na criação e manutenção de uma 

representação simbólica a respeito de uma política (CAPELLA, 2016, p. 492) 

O empreendedor pode tanto influenciar para que governo faça algo numa determinada 

política, contribuindo para a mudança na política ou, por outro lado, deixe de fazer, mantendo 

o monopólio de uma política e o status quo. O objetivo dos empreendedores é sempre 

estabelecer um monopólio sobre determinada política (CAPELLA, 2016, p. 492). 

Apesar de seu papel estratégico, é importante ressaltar que os empreendedores de 

política não são os únicos responsáveis pela elevação de uma questão à agenda ou a mudança 

das políticas, sendo necessária a influência de outros fatores, conforme já exposto. Além disso, 

também não atuam isoladamente, mas transitam em redes, sendo também por elas 

influenciados. (CAPELLA, 2016, p. 502). 
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Ainda assim, a importância da lente analítica do papel do empreendedor reside na 

observação de que a ação individual é uma dimensão importante da produção de políticas 

públicas: 
Embora não sejam “super-heróis” (titanic individuals, como diz Kingdon), em 
diversas ocasiões é possível identificar um indivíduo em particular que se aproveita 
de um momento para tentar mudar uma política, juntamente com seu “senso de 
oportunidade”. Suas habilidades na defesa de ideias, na negociação com diferentes 
grupos, na busca de bases institucionais de apoio para suas propostas são essenciais 
para compreender as mudanças. A mudança numa política se processa por motivos 
alheios ao alcance do indivíduo, mas é ele quem aproveita as oportunidades. Assim, 
a ênfase no papel do empreendedor pode ser uma forma de contribuir para o 
aprofundamento na compreensão das relações entre ação individual e estrutura 
institucional no processo de produção de políticas públicas.(CAPELLA, 2016, p. 502) 

 

Vale dizer ainda que todas as abordagens sintéticas dão especial ênfase à participação 

de especialistas no processo de construção das políticas. Por serem associados à produção de 

conhecimento científico, experiência prática e técnica, são normalmente identificados como 

pessoas que atuam como pesquisadoras, consultoras, analistas de políticas públicas e “think 

tanks”.  

Um outro ponto importante a se considerar é que os modelos teóricos apresentados 

foram projetados para analisar um contexto histórico, político-administrativo e social distinto 

da realidade brasileira. Capella inclusive argumenta que “a realização de estudos de caso pode 

afirmar os limites e possibilidades desse referencial teórico em tratar adequadamente as 

especificidades e as características da produção de políticas no Brasil” (CAPELLA, 2016, p. 503). 

Nesse sentido, Rosin (2020, p. 50), utiliza a categoria de “ativistas” em sua análise a 

partir da literatura brasileira sobre movimentos sociais nas análises de políticas públicas para 

denominar os indivíduos que se identificam com determinada causa e atuam para sua promoção. 

Os ativistas podem tanto estar associados a movimentos sociais, quanto estar inseridos nas 

estruturas institucionais: 
 
Classicamente associados aos movimentos sociais, os ativistas também podem se 
localizar fora das organizações sociais formais, atuando de maneira mais "pessoal" 
em espaços institucionais. Estudos recentes mostram como burocratas de nível 
intermediário, que ocupam cargos mais "técnicos", também podem atuar como 
"ativistas". Ainda, é possível identificar ativistas sociais mesmo quando a questão 
setorial ainda não se consolidou na pauta de nenhum movimento social formalizado 
(ROSIN, 2020, p. 54). 

 

Abers, Silva e Tatagiba (2018) apontam que a atuação dos movimentos sociais busca a 

construção de modelos alternativos de políticas públicas a partir de atores que são 

tradicionalmente excluídos do processo de políticas públicas. Esses modelos constituem “um 
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conjunto em constante construção de problematizações, soluções, instrumentos, arranjos e 

outros componentes ideacionais” (TATAGIBA; ABERS; SILVA, 2018, p. 107). Os 

movimentos sociais atuam, portanto, no sentido de buscar traduzir as ideias de seu projeto 

político em políticas públicas, muitas vezes participando de e construindo coalizões. 

Como os autores partem da mesma noção de projetos políticos de Dagnino (2004), as 

disputas de políticas públicas nas quais os movimentos sociais se inserem envolvem não apenas 

as propostas de políticas concorrentes, mas também conflitos sobre a própria configuração 

institucional do subsistema e sobre princípios para organização da vida social. Essas ideias 

propostas e defendidas por esses atores normalmente envolvem mudar o status quo ou defender 

o status quo de tentativas de mudança, o que, para os autores, podem ser denominadas de 

“causas” (TATAGIBA; ABERS; SILVA, 2018, p. 109). 
 
Assim, movimentos sociais são um tipo particular de ator/rede (ou coalizão) que 
participa do processo de produção de políticas públicas, elaborando, experimentando 
e disputando modelos alternativos de políticas, que traduzem seu projeto político em 
um subsistema específico (Teixeira, Tatagiba e Blikstad, 2015; Teixeira et al., 2016; 
Tatagiba e Teixeira, 2016). A produção das ideias e o desenvolvimento das 
experiências sempre ocorrem em interação com outros atores (aliados, concorrentes, 
adversários), e seus resultados dependem de como estas interações se estruturam e se 
desenvolvem. (TATAGIBA; ABERS; SILVA, 2018, p. 109). 

 

As oportunidades de inserção e atuação dos movimentos sociais nas estruturas 

relacionais em que ocorrem os processos de construção e implementação das políticas públicas 

(podendo ser espaços societários ou estatais) são condicionadas por dois fatores: pela 

configuração do regime político, que define as relações dos movimentos sociais com outros 

atores politicamente relevantes, incluindo o governo, em função dos projetos políticos por estes 

defendidos; e, de outro lado, pela configuração do subsistema de política pública, com sua 

estrutura de relações e modelos dominantes (TATAGIBA; ABERS; SILVA, 2018, p. 113). 

Isso não significa dizer que os movimentos sociais meramente reagem à abertura ou ao 

fechamento de oportunidades políticas em função de mudanças de regime ou de configuração 

do subsistema. Eles agem ainda sobre a própria configuração do regime e/ou do subsistema de 

política que tentam influenciar, buscando também criar novas chances de acesso e atuação 

institucional (TATAGIBA; ABERS; SILVA, 2018, pp. 111–112). 

Por fim, vale ressaltar ainda que as posições dos atores são fluidas, podendo um mesmo 

ator, ao longo das trajetórias de construção de políticas públicas, atuar em diferentes posições 

(ROSIN, 2020, p. 54).  



 

 
 

39 

Para esta pesquisa importa compreender o papel dos diferentes atores e a sua visão 

representativa sobre o processo de entrada da fronteira como questão de segurança pública 

estadual, através da análise da construção do Plano Estadual de Segurança Pública na Fronteira 

do Acre, auxiliando na reconstrução histórica e na compreensão dos principais marcos e 

relações causais que desencadearam sua elaboração e implementação. Contudo, diante das 

limitações dessa pesquisa, não há condições de mapear exaustivamente todos os atores 

envolvidos na construção da política. No tocante ao papel dos atores, tem-se por objetivo sim 

identificar as ideias dos principais atores que influenciaram nesse processo a partir de suas 

representações institucionais, bem como participação em subsistemas e/ou redes de interações 

entre eles, onde é possível identificar com maior objetividade as ideias em disputa, para os fins 

desta pesquisa.  

Assim, a próxima unidade de análise se volta para a compreensão da atuação em rede 

pelos indivíduos envolvidos no processo de formação de agenda e construção de políticas 

públicas, segundo a literatura especializada. 

 
2.4.3. Subsistemas 

 
Como visto, a formulação e a implementação de políticas tendem a envolver uma 

diversidade de atores dotados de algum tipo de especialização na área em que atuam, e que 

agem de forma coordenada em subsistemas no interior dos quais as políticas são “gestadas”. 

Vão desde diferentes atores estatais, tais como os eleitos para cargos de representação, os 

ocupantes de cargos políticos nomeados e os servidores públicos do Executivo e do Legislativo, 

até um conjunto amplo e heterogêneo de atores da sociedade civil, do mercado, do campo 

científico, entre outros, que buscam participar dos processos de formulação e implementação 

de políticas e incidir nos seus resultados. Abers, Silva e Tatagiba (2018, pp. 108–109) explicam 

que essas relações complexas e mutáveis entre essa diversidade de atores, em posições estatais 

e societárias, interessados em um tema de política pública e atuando para influir nesse tema, 

conformam estruturas relacionais 

Por isso Cappella e Brasil (2015, p. 59) lembram que, para a análise de uma política, 

não basta observar a organização pública encarregada formalmente de sua formulação, 

implementação ou avaliação. Os recentes estudos sobre processo de políticas públicas têm 

privilegiado a análise dos subsistemas como dimensão integrante do grande sistema político. 

Os subsistemas se encontrariam entre o macrossistema, que envolve as decisões sobre 

as principais políticas de um governo, e os microssistemas, que envolvem decisões de maior 
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complexidade técnica e que não chamam atenção pública. Segundo Capella e Brasil (2015, p. 

58), “são compostos de um número limitado de atores e instituições, geralmente reunidos em 

grupos mais ou menos coesos, que se especializam e direcionam seus esforços para algumas 

questões específicas em relação a uma política”.  

J. Leiper Freeman (1955), tido como o primeiro autor a conceituar o que seriam os 

subsistemas, os conceituou como “o padrão de interações entre o conjunto restrito de 

participantes envolvidos na tomada de decisões em uma área específica das políticas públicas” 

(FREEMAN, 1995, apud CAPELLA; BRASIL, 2015, p. 60). 

Essa abordagem evidencia a noção de “triângulos de ferro”, que retrata a troca de 

favores e de interesses privados mútuos como propulsor da formação de políticas entre três 

atores – grupos de interesses, parlamentares e burocratas – que controlariam o processo de 

produção de políticas. Apesar de ser importante evidenciar o aspecto de troca de interesses, essa 

abordagem deixa de fora a possibilidade de se considerar a participação de outros atores 

(CAPELLA; BRASIL, 2015, p. 60). 

Em contraposição a essa visão, Heclo (1978) propõe, alternativamente, o conceito de 

“redes temáticas” (issue networks), que, apesar de reconhecer a influência dos grupos 

poderosos, também considera o envolvimento de uma quantidade maior de participantes, que 

se relacionariam em diversos níveis de comprometimento e dependência. Para o autor, os 

participantes da rede compartilham uma base comum de informação e compreensão sobre uma 

política e seus problemas e seus principais interesses seriam o comprometimento intelectual ou 

emocional, e não o material (CAPELLA; BRASIL, 2015, p. 60). 

Assim, o conceito de redes temáticas e os estudos posteriores que procuraram aprimorar 

a noção de subsistemas de política modificaram o entendimento de que um único grupo de 

atores, bastante fechado e inacessível, possa exercer influência direta sobre os problemas 

abordados pelo governo, ainda que se reconheça que alguns grupos exercem uma parcela 

desproporcional de poder indireto no processo de políticas públicas e nas tomadas de decisão 

(CAPELLA; BRASIL, 2015, p. 60). 

Outro conceito relacionado às ideias de redes e subsistemas é o de comunidade de 

políticas públicas (policy communities), que se desenvolveu entre os anos 1970 e 1980, 

sobretudo no contexto do Reino Unido, e possui como características principais a “participação 

limitada, alta integração entre os membros, consistência ao longo do tempo, controle de 

recursos e distribuição balanceada de poder” (CAPELLA; BRASIL, 2015, p. 63). 
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As comunidades de políticas são centrais no modelo de Kingdon (2003), uma vez que 

possuem o papel fundamental no desenvolvimento das ideias que podem ser adotadas pelos 

formuladores de políticas. As comunidades são compostas por conjunto de especialistas que 

atuam numa área específica e que compartilham preocupações com relação a uma determinada 

área de política. São, portanto, espaços importantes para a geração de ideias relativas a soluções 

e alternativas que podem ser desenvolvidas e adotadas como políticas públicas pelos tomadores 

de decisão. 

Tais padrões de interação têm influência sobre a forma como as políticas são produzidas 

em cada área e, quanto mais coesas forem as comunidades, maior a facilidade de entrada de 

questões na agenda, ao contrário das questões oriundas de comunidades mais fragmentadas 

(CAPELLA; BRASIL, 2015, p. 64) 

No Equilíbrio Pontuado (BAUMGARTNER; JONES, 1993) o subsistema de políticas 

é visto como um mecanismo que permite que o sistema político se envolva em processamento 

paralelo dentro de suas respectivas comunidades de especialistas.  

Sabatier e Jenkins-Smith (1993), por sua vez, entendem que os subsistemas são 

compostos de diversas coalizões, formadas por atores governamentais e não governamentais. 

As coalizões constituem o lócus onde ocorrem debates de múltiplos atores motivados pela 

defesa de crenças, isto é, são geradas a partir de convicções, opiniões, ideias e objetivos dos 

atores envolvidos no processo do “fazer” política pública e que atuam de forma coordenada 

com o objetivo de tornar seu posicionamento predominante em programas e políticas do 

governo. Nesse sentido, na opinião de Capella e Brasil (2015, p. 68–69) “o conceito de 

coalizões parece se aproximar do significado de comunidades políticas ao assumir que a 

especialização é tida como condição necessária para o indivíduo/grupo influir no processo de 

formulação de políticas”.  

Ainda, movimentos sociais podem ser membros de coalizões de defesa, nos moldes 

definidos por Sabatier e Jenkins-Smith (1993), que defendem causas contenciosas e que inclui 

atores que são tradicionalmente excluídos do processo de construção de políticas públicas 

Abers, Silva e Tatagiba (2018, p. 107).  

Como dito anteriormente, a atuação dos movimentos sociais é duplamente condicionada 

pelo regime e pelo subsistema, ao mesmo tempo que tensionam tais oportunidades para novas 

formas de configuração e acesso institucional. Assim, os modelos alternativos defendidos pelos 

movimentos buscaram também garantir o protagonismo dos grupos sociais subalternos na 
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produção da política, não apenas na disputa pelo acesso aos recursos públicos, mas na defesa 

de uma gestão democrática e participativa:   
 
Ou seja, os modelos defendidos não envolveram apenas uma proposta de política, em 
termos de obras e serviços públicos, mas também uma forma de participação da 
sociedade nos processos de formulação e implementação da política, com a 
consequente passagem de recursos do Estado para a sociedade civil. Essa participação 
foi a forma como os conflitos que são constitutivos dos movimentos sociais foram, 
em parte, conduzidos para o interior dos subsistemas (TATAGIBA; ABERS; SILVA, 
2018, p. 130). 

 

Nesse contexto, o resultado da conformação de uma política pública na qual há a atuação 

de movimentos sociais surge da produção, experimentação e difusão de ideias sob condições 

estruturadas pelas configurações de regimes e subsistemas e pela capacidade dos movimentos 

sociais transformar as condições em que atuam e confrontar outros atores e redes que defendem 

modelos de políticas públicas distintos (TATAGIBA; ABERS; SILVA, 2018, p. 114). Vale 

lembrar que cada subsistema de política pública estabelece possibilidades e restrições 

específicas ao acesso e à atuação dos movimentos sociais (TATAGIBA; ABERS; SILVA, 

2018, p. 111). 

Dessa forma, os três modelos utilizados como base teórica da pesquisa adotam o 

conceito de subsistema como base em suas teorias, priorizando cada um suas influências no 

processo político, mas enfatizando as interações entre diferentes atores, instituições e ideias no 

âmbito dos subsistemas. Já as comunidades e redes são entendidas como partes integrantes dos 

subsistemas de políticas, sendo também unidades de análise privilegiadas em abordagens 

recentes sobre o processo de políticas (CAPELLA; BRASIL, 2015, p. 74). As coalizões – 

incluindo aqui os movimentos sociais – são mais compreendidas a partir da noção de grupo 

onde atores de diferentes origens e níveis de governo compartilham sistema de crenças 

específicos e atuam coordenadamente com o objetivo de tornar seus posicionamentos 

predominantes nos programas de políticas de governo (CAPELLA; BRASIL, 2015, p. 68). 

De todo modo, as categorias de análise relevantes para a presente pesquisa são as 

subunidades que cumprem o papel de delimitar os campos de interação entre diferentes atores, 

instituições e ideias para a compreensão dos processos de políticas públicas (CAPELLA; 

BRASIL, 2015). 

Nessa pesquisa, também será buscada a identificação de possíveis subsistemas na 

construção da agenda da Política Estadual de Segurança Pública, as características dos atores 

que o compõem, bem como suas ideias predominantes e sua influência e papel nesse processo. 
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2.4.4. Contexto: regime político, estruturas institucionais e eventos 

 
Nos estudos de formação de agenda em políticas públicas, o contexto importa. O 

processo pelo qual agendas são construídas pode diferir em razão das variações institucionais e 

culturais, o que o torna um processo politicamente fluido e dinâmico. Nesse sentido, as agendas 

devem ser avaliadas diante do contexto de sociedades e de períodos temporais particulares 

(ZAHARIADIS, 2016, p. 5). 

Baumgartner e Jones referem-se à “macropolítica” e Kingdom ao “fluxo da política” 

para dimensionar a relevância do ambiente “externo” à área setorial. Isto equivale a um 

ambiente além do subsistema de política pública, caracterizado pelo contexto político mais 

amplo, como categoria de análise relevante para a formação de agenda. 

O contexto político para Kingdon é tão fundamental que o autor designou um fluxo 

próprio. Assim como os demais, o fluxo político tem uma dinâmica independente das demais. 

Aqui, o ponto central se refere ao momento em que detentores de cargos eletivos possuem 

disposição e vontade em reconhecer determinados temas como merecedores de sua atenção. 

Para tanto, três elementos são fundamentais: o “clima nacional” (nacional mood), que indica 

quando as opiniões sobre determinados assuntos são compartilhadas por grande parte da 

população; campanhas de pressão, impulsionadas por forças organizadas da sociedade para 

levar suas demandas ao governo; e, por fim, mudanças nas coalizões de governo, que trazem 

novos atores a ocupar os postos executivos, podendo dar mais atenção a determinados temas 

do que a outros (GOMIDE, 2008, p. 83). 

O fluxo político possui importância fundamental, tendo em vista que o reconhecimento 

de um problema, por si só, não garante a ação do governo por meio de uma política pública. É 

também necessário um contexto favorável, propício para a junção entre problema, solução e 

decisão para o encaminhamento de uma política. Esse processo segue, portanto, uma lógica 

sistêmica e contingente, segundo Gomide (2008, p. 83). 

Além do contexto político mais amplo, a arena (ou estrutura) institucional de um 

problema também pode favorecer sua inércia ou a mudança. Baumgartner e Jones a definem 

como espaços onde atores individuais ou coletivos podem tomar decisões em relação a uma 

política pública ou possuem legitimidade para discutir aspectos e questões das políticas públicas 

naquela área (TRUE, BAUMGARTNER e JONES, 2007; BAUMGARTNER e JONES, 2009). 

Uma mesma questão pode ser vista e discutida de diferentes maneiras, em diferentes espaços 

institucionais.  
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Kingdon (2003) ressalta que momentos de mudança na administração também podem 

ser propícios para a abertura de janelas de oportunidade. Seriam momentos de alteração na 

estrutura institucional favoráveis a mudanças nas políticas porque a chegada de uma nova 

coalizão ao poder abre possibilidades para que novas ideias sejam levadas em consideração 

pelos tomadores de decisão.  

Já na visão de Abers, Silva e Tatagiba (2018), o regime político, compreendido como 

configurações de atores politicamente relevantes, que condicionam o acesso às discussões e 

decisões governamentais é capaz de conferir diferentes condições de acesso e influência à 

participação no processo de construção de políticas públicas. Os regimes definem, entre outros 

aspectos, o grau e as formas de permeabilidade dos governos às demandas e propostas dos 

diferentes atores societários, entre os quais os movimentos sociais, foco da análise dos autores. 

Essa definição, por sua vez, depende ainda da conformação da coalizão política à frente do 

governo e do projeto político que orienta sua atuação. Para os autores, “quanto maior a 

incompatibilidade entre os elementos deste projeto e os modelos alternativos de políticas 

públicas dos movimentos, menores as oportunidades para estes acessarem o Estado ou, em caso 

de acesso, para influírem nas políticas públicas” (TATAGIBA; ABERS; SILVA, 2018, pp. 110–

111). 

Por fim, a ocorrência de eventos externos também é ressaltada como fator de influência 

para a formação de agenda em políticas públicas. De acordo com o Modelo de Múltiplos Fluxos, 

a captura da atenção dos tomadores de decisão para um problema pode ocorrer devido a eventos 

dramáticos, desastres, crises econômicas ou sociais. Tais eventos são considerados “eventos 

focais” e têm, portanto, a capacidade de transformar uma questão em problema, isto é, fazer 

com que questões sejam impostas à agenda. Eventos podem causar impacto na opinião pública, 

podem alterar a percepção sobre um determinado problema ou suas soluções ou podem alterar 

a configuração do contexto político e estruturas institucionais (BARCELOS, 2015, p. 84). 

Nesse sentido, considera-se também relevante para a pesquisa identificar momentos em 

que a ocorrência de eventos externos tenha influenciado a opinião pública, chamando atenção 

dos tomadores de decisão para um problema em detrimento de outro.  

Como coloca Gomide (2008, p. 10), “processos moldam resultados, e decisões são 

dependentes do contexto em que são tomadas”. Portanto, para essa pesquisa, importa também 

para a análise o contexto envolvendo regime político, as estruturas institucionais e a eventual 

ocorrência de eventos de grande impacto na agenda. 

 
2.5.QUADRO FINAL 
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Diante do exposto, pontua-se que não é o escopo deste estudo escolher uma ou outra 

teoria para tentar explicar as realidades analisadas, testando a eficácia dos modelos escolhidos, 

mas sim utilizar conceitos e categorias consideradas complementares como amparo científico 

para observar a trajetória do processo da política em análise.  

Uma vez que o desenho de pesquisa está centrado em um caso específico, privilegia-se 

o uso de contribuições de distintos modelos e teorias, de forma articulada e justificada, para 

orientar o processo de coleta e análise de dados. 

A análise do processo de formulação da Política Estadual de Segurança Pública nas 

Fronteiras no estado do Acre tem um foco específico: identificar de que forma a condição de 

fronteira (problema de política pública) se torna uma questão de segurança pública estadual 

(alternativa/solução). Nessa pergunta de pesquisa, a dimensão das ideias é que possui especial 

relevância.  

Para compreender as ideias em disputas nas duas dimensões da política – a de problema 

e solução – é relevante levar em conta as demais categorias analíticas presentes nesse processo: 

ideias, atores, subsistemas (redes ou comunidades políticas) e o contexto (político, institucional 

e eventos). 

A Tabela 1 busca sintetizar, portanto, as dimensões teóricas que direcionaram a 

metodologia da pesquisa: 

 
Tabela 1 - Síntese das categorias analíticas e perguntas orientadoras 
 

Categorias analíticas  Perguntas orientadoras 

Ideias De que modo se deu a construção da questão da fronteira enquanto 
problema da política de segurança pública estadual?  
 
De que modo se deu seleção de alternativas na política de segurança 
enquanto solução para esse problema? 
 
Quais as imagens de políticas públicas em cada período de estabilidade e 
mudança identificadas? 
 
Quais os projetos políticos relacionados às ideias em disputa? 

Atores  Quais os principais atores participaram desse processo?  
 
De que modo esses atores influenciaram nesse processo?  
 
Quais as principais ideias desses atores sobre a construção do problema e a 
seleção de alternativas? 
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Subsistemas, redes e 
comunidades 

É possível identificar a existência de subsistemas nesse processo?  
 
Quais características desses subsistemas?  
 
Quais ideias em disputa nesses subsistemas?  

Contexto  De que modo o contexto político condicionou a política pública? 
 
De que modo a estrutura institucional condicionou a agenda da política 
pública? 
 
De que modo a eventual ocorrência de eventos condicionou a agenda da 
política pública? 

Fonte: Maria Clara D’Ávila Almeida, 2021. 



3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa pode ser definida como qualitativa e de estudo de caso longitudinal, uma vez 

que foca um caso único, com mapeamento de processos no tempo. Busca-se olhar para os 

marcos legais, decisões e ações programáticas em mais de um governo, para uma mesma 

questão, buscando traduzir os sentidos das escolhas políticas e os projetos políticos envolvidos 

nas disputas de agenda governamental.  

O método de estudo de caso a partir do processo de construção da Política Estadual de 

Segurança Pública nas Fronteiras (ACRE, 2011a) permite lidar com uma ampla variedade de 

evidências que abarcam condições contextuais, investigando, em profundidade, a manifestação 

de um fenômeno localizado no tempo e espaço (YIN, 2001).  

Na definição de Yin (2001), a investigação de estudo de caso enfrenta uma situação 

tecnicamente única em que há muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, 

como resultado, baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir 

em uma triangulação. Para o autor, o estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende 

um método que abrange tudo - com a lógica de planejamento incorporando abordagens 

específicas à coleta de dados e à análise de dados. Nesse contexto, o desenvolvimento prévio 

de proposições teóricas é fundamental para conduzir a coleta e a análise de dados. 

Assim, seguindo as recomendações de Yin (2001), alguns princípios predominantes 

importantes para o estudo de caso orientaram a coleta e análise de dados na presente pesquisa. 

São eles: a) várias fontes de evidências, ou seja, evidências provenientes de duas ou mais fontes, 

mas que convergem em relação ao mesmo conjunto de fatos ou descobertas; b) um banco de 

dados para o estudo de caso, isto é, uma reunião formal de evidências distintas a partir do 

relatório final do estudo de caso; e c) um encadeamento de evidências, isto é, ligações explícitas 

entre as questões feitas, os dados coletados e as conclusões a que se chegou.  

 

3.1. COLETA DE DADOS 

 

Yin (2001) elenca seis fontes distintas para evidências em um estudo de caso: 

documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação participante e 

artefatos físicos, sendo que o uso dessas seis fontes requer habilidades e procedimentos 

metodológicos diferentes.  

Para as finalidades da pesquisa, foram priorizadas fontes de dados qualitativos 

secundários (literatura bibliográfica) e primários (documentos, leis e entrevistas com atores 
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estratégicos no processo de formulação e implementação inicial da Política Estadual de 

Segurança Pública nas Fronteiras no estado do Acre). 

 

3.1.1. Dados secundários: levantamento bibliográfico 

 
Para o levantamento bibliográfico, num primeiro momento foi realizada uma busca por 

pesquisas e trabalhos acadêmicos que abordam o papel de diferentes atores sociais e instituições 

na produção e implementação de políticas de segurança pública. Foram ainda investigadas 

políticas públicas específicas à fronteira amazônica, destacando o histórico, as características e 

o contexto das políticas de defesa e segurança públicas destinadas à região. 

Concomitantemente também foram investigadas normativas, regulamentações, 

legislações, projetos e planos de políticas nacionais que auxiliassem na construção de uma 

"linha do tempo" capaz de reconstruir a sequência de políticas para a região fronteiriça 

amazônica, buscando compreender o contexto mais amplo do cenário nacional, bem como a 

bibliografia relacionada à temática.  

 

3.1.2. Dados primários: documentos 

 
A coleta de dados foi orientada pelo objetivo de mapear o processo histórico da 

construção da agenda investigada, tendo como eixo orientador a busca por informações que 

possibilitassem a análise de atores, instituições, eventos e relações, em uma “única e coerente 

narrativa” em torno da imagem de política pública em vigência (BARCELOS, 2013). 

 Buscando observar em que momento as questões de fronteira entraram na agenda dos 

governos estaduais, o histórico de construção de normativas e políticas relacionadas à segurança 

pública do Acre foi mapeado no período de 1999 a 2018, tendo como marco o primeiro governo 

estadual, iniciado em 1999, onde há uma reestruturação da gestão da política de segurança 

pública e ocorrência de eventos de grande impacto, até o segundo mandato do governo de Tião 

Viana, responsável por elaborar o Plano Estadual de Segurança Pública na Fronteira e momento 

em que ocorrem os últimos eventos de impacto que novamente alteram a agenda de segurança 

pública nas fronteiras do Acre.. Duas fontes de dados foram utilizadas: documentos e 

entrevistas. 
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A investigação da base documental recorreu a diferentes fontes, uma vez que portais do 

executivo, como o Portal da Transparência do Estado do Acre1 e a Secretaria de Estado de 

Planejamento – SEPLAN2 não disponibilizavam publicamente a maior parte dos documentos. 

Através do Portal da Transparência3 foi possível ter acesso aos Planos Plurianuais (PPAs), mais 

recentes, a partir de 2008. Já os anteriores foram acessados através de pesquisa no portal da 

Assembleia Legislativa Estadual4 

Também foram registrados três pedidos de acesso à informação à Secretaria de Estado 

de Planejamento (SEPLAN) e um pedido à Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública 

(SEJUSP) através plataforma e-SIC do governo do estado, solicitando o acesso aos planos e 

programas de governo e de segurança pública referentes ao período analisado, além do PPA 

2004-2007, único cuja íntegra (contendo os anexos) não foi possível acessar pelos portais. 

Apesar de os pedidos terem sido respondidos através do sistema, apenas os planos de governos 

referente aos períodos de 2011-2014 e 2015-2018 foram encaminhados, sendo informado que 

novos pedidos deveriam ser realizados diretamente aos gestores da SEJUSP e ao Tribunal de 

Contas do Estado do Acre para os documentos faltantes. Dado o prazo para a finalização da 

pesquisa, os novos pedidos não foram realizados. 

Outros documentos foram obtidos com os próprios atores entrevistados, que os 

disponibilizaram a partir de seus acervos pessoais. Também foram realizadas buscas em 

diferentes páginas eletrônicas de organizações da sociedade civil, portais de notícias, blogs, 

entre outros. 

 

3.1.3. Dados primários: entrevistas 

 

A análise documental apontou os atores institucionais e sociais relevantes no processo 

de participação da formulação e disputa em torno das políticas envolvendo a questão fronteiriça 

e a segurança pública.  

Entrevistas semiestruturadas (MATTOS, 2005) foram realizadas com os atores 

identificados, que participaram em alguma medida dos processos analisados. O objetivo foi 

entender a sequência temporal de eventos e ações, o conjunto de atores e entidades envolvidos, 

 
 
1 Disponível em <http://transparencia.ac.gov.br>. Acesso em 10 de fevereiro de 2020. 
2 Disponível em: <http://acre.gov.br/secretaria-de-estado-de-planejamento-seplan/>. Acesso em 10 de fevereiro de 
2020. 
3 Disponível em: <http://www.transparencia.ac.gov.br/>. Acesso em 10 de fevereiro de 2020. 
4 Disponível em: <http://www.al.ac.leg.br/>. Acesso em 10 de fevereiro de 2020. 
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as interrelações entre estes elementos, as disputas discursivas em vigor em cada momento e a 

reconstituição de eventos em torno do processo, fornecendo evidências da cadeia causal que 

explica os resultados, nesse caso, a interpretação da fronteira acreana enquanto problema de 

política estadual de segurança pública.  

Vale ressaltar que a fonte de dados partindo de entrevistas oferece apenas um relato 

sobre sua versão dos fatos, sendo necessária a validação das informações obtidas através de 

fontes complementares que possam ser trianguladas e, assim, poder traçar alguma inferência 

(Yin, 2001). Mediante o cruzamento do resultado das entrevistas com os dados obtidos por 

outras fontes é possível realizar uma “reconstrução analítica” do fenômeno em questão de forma 

bastante precisa (BARCELOS, 2013), relacionando-os com as categorias e modelos teóricos 

mobilizados. 

 Como foi dito, a preparação para a realização das entrevistas derivou de uma análise 

prévia de dados secundários para identificação de atores relevantes que de alguma forma 

estiveram envolvidos no processo de construção dessas políticas, direta ou indiretamente, em 

seu respectivo campo de atuação. Buscou-se a maior abrangência possível, envolvendo desde 

profissionais de segurança pública; gestores públicos estaduais, com ênfase na Secretaria de 

Segurança Pública; políticos que participaram da gestão de algum dos períodos investigados; 

além de representantes da sociedade civil, especialmente os que possuem atuação ligada à 

defesa de direitos humanos e aos direitos dos povos indígenas. 

Esse mapeamento inicial de interlocutores-chave foi realizado com base em relatórios 

oficiais, registros de encontros, matérias veiculadas na mídia, blogs, bem como informações 

fornecidas nos sites oficiais das instituições.  

Os contatos e agendamentos foram realizados de múltiplas formas. Inicialmente, foram 

utilizados contatos pessoais em razão da proximidade com alguns dos interlocutores. Através 

dos primeiros contatos e entrevistas, também foi utilizada a "técnica bola de neve", isto é, 

perguntava-se ao final de cada entrevista sobre a indicação de outros possíveis interlocutores, 

no intuito de identificar demais atores relevantes ainda não mapeados ou que ainda não havia 

sido possível estabelecer contato, bem como ter acesso a documentos e registros em arquivos 

que não estavam publicados e publicizados.  

A maior parte das entrevistas foi realizada entre os dias 3 e 10 janeiro de 2020 na cidade 

de Rio Branco, Acre. Ao todo, foram mapeadas 13 pessoas e entrevistadas 10 nesse período, 

tendo em vista que duas não estavam mais morando no estado e uma não teve disponibilidade 
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para a realização da entrevista naquele período. Uma outra entrevista foi realizada em 2021, via 

videoconferência. 

Os roteiros, respeitando a metodologia de entrevistas semiestruturadas, foram 

elaborados a partir dos principais conceitos do quadro teórico e das questões analíticas e 

hipóteses da pesquisa, sendo adaptados para cada entrevista em função das características da 

pessoa entrevistada e da etapa na qual se encontrava a investigação. O roteiro-base utilizado 

encontra-se no Anexo A, ressalvando que cada entrevista levou a algumas alterações de acordo 

com a instituição que cada ator representada, de modo que o roteiro não era rígido ou limitador 

do desenvolver das conversas. 

 

3.2. ANÁLISE DE DADOS 

 

Como a pesquisa consiste predominantemente na análise sobre disputas de ideias em 

torno de uma política pública, a análise dos dados requereu a utilização da técnica de análise de 

conteúdo.  

Bardin (2016) sugere três fases para o processo de análise de conteúdo: 1) pré análise; 

2) exploração do material; e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A primeira fase, de pré análise, consiste basicamente em organizar o material com o 

objetivo de torná-lo operacional.  

A exploração ou tratamento do material, por sua vez, tem duas etapas: a codificação e a 

categorização. 

A codificação implica em transformar os dados brutos do texto, segundo regras precisas, 

permitindo atingir uma representação exata das características pertinentes do conteúdo 

(BARDIN, 2016, p. 133). A autora levanta algumas possibilidades de recortes do texto por 

unidades de análise: tema, objeto, personagem, acontecimento ou documento.  

A categorização dos componentes de mensagem é uma “operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento 

segundo o gênero (analogia), com critérios previamente definidos” (BARDIN, 2016, p. 147). 

Cada categoria reúne um grupo de ideias sob um título genérico, a partir das características 

comuns desses elementos.  

Por fim, a última fase da análise de conteúdo proposta por Bardin (2016) é o tratamento 

dos resultados e sua interpretação.  
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3.2.1. Pré análise dos documentos e entrevistas 

 
O critério para a seleção dos documentos analisados levou em consideração a influência 

e representação das ideias em disputa no processo de elaboração de políticas públicas para as 

fronteiras e de segurança pública. Nesse sentido, diferentes tipos de documentos foram levados 

em conta para a maior abrangência de ideias em disputa: planos ou programas de governos e 

outros documentos estaduais (relatórios, manifestações públicas etc.), textos resultantes de 

fóruns, encontros e reuniões da sociedade civil, relatórios e indicadores e materiais de mídia.  

Como documentos que retratassem os planos e políticas de governo, cabe ressaltar que, 

ante a ausência de documentos disponíveis que indicassem Planos ou Políticas de Segurança 

Pública no Acre nos anos analisados, utilizou-se os Planos Plurianuais (PPA’s). Nesse sentido, 

para esta pesquisa foi interpretado como uma fonte de um documento oficial de diferentes 

governos que traduziam as agendas públicas a respeito das temáticas investigadas. 

Os documentos foram organizados de acordo com os marcos temporais dos períodos de 

gestão de governo: 1999-2002; 2003-2006; 2007-2010; 2011-2014; 2015-2018. Os períodos 

“Pré-1999” e “Pós-2018” também entraram na base de dados de modo pontual, priorizando os 

elementos de contexto que poderiam oferecer. 

Vale lembrar que em razão do tempo e recursos necessários para a realização do 

processo de análise de conteúdo, foi necessário restringir a quantidade de arquivos que 

formaram a base de dados para essa pesquisa. Isso não significa que os documentos não 

utilizados na análise de conteúdo tais como textos, artigos, materiais jornalísticos e relatórios 

tenham sido desconsiderados. Estes foram utilizados para fins de contextualização histórica, 

identificação de marcos temporais, eventos, menção de documentos e eventuais informações 

que pudessem ser trianguladas com o restante da base de dados. 

O Quadro 2 mostra como os documentos selecionados foram organizados e utilizados 

no processo analítico. 

 

Tabela 2 – Pré análise dos documentos 
Tipo Documento Metodologia de análise Período de 

referência 

Documento 
oficial (legislativo 
federal) 

Relatório CPI destinada a investigar 
o avanço e a impunidade do 
Narcotráfico novembro 2000 

Construção analítica 
do processo (contexto, marcos 
temporais, identificação de atores 
e subsistemas)   

1998-2002 

Documento 
Oficial de 

PPA 1996-1999 Análise baseada nos códigos de 
análise documental 

1998-2002 
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Governo do 
Estado 

Documento 
Oficial de 
Governo do 
Estado 

PPA 2000-2003 Análise baseada nos códigos de 
análise documental 

1998-2002, 
2003-2006 

Atas de reuniões 
de trabalho 
(sociedade civil) 

Documentos de todos os encontros 
do Grupo de Trabalho para a 
Proteção Transfronteiriça da Serra do 
Divisor e Alto Juruá (Brasil/Peru) – 
2004 a 2008 

Análise baseada nos códigos de 
análise documental 

2003-2006 

Relatórios e 
indicadores 

Geopolítica nas fronteiras Acreanas 
com o Peru e os povos indígenas. Rio 
Branco: Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais. 

Construção analítica 
do processo (contexto, marcos 
temporais, identificação de atores 
e subsistemas)  

2003-2006 

Documento 
Oficial de 
Governo do 
Estado 

Planejamento estratégico de governo 
2009 

Análise baseada nos códigos de 
análise documental 

2007-2010 

Documento 
Oficial de 
Governo do 
Estado 

Plano Plurianual Acre 2008-2011 Análise baseada nos códigos de 
análise documental 

2007-2010 

Documento 
Oficial de 
Governo do 
Estado 

PPA 2008-2011 Análise baseada nos códigos de 
análise documental 

2007-2010 

Relatórios e 
indicadores 

Documento Final do Fórum MAP 
VII:  
Indicadores para políticas públicas na 
Região MAP (Madre de Dios-PE 
Acre-BR Pando-BO) 

Análise baseada nos códigos de 
análise documental 

2007-2010 

Documento 
Oficial de 
Governo do 
Estado 

Plano Estadual de Segurança Pública 
na Fronteira para o período 2012-
2014. Tríplice Fronteira: Peru, 
Bolívia e Brasil. Governo Federal. 
Governo do Estado do Acre. 
Secretaria de Estado de Segurança 
Pública. 

Análise baseada nos códigos de 
análise documental 

2011-2014 

Documento 
Oficial de 
Governo do 
Estado 

PPA 2012-2015 Análise baseada nos códigos de 
análise documental 

2011-2014 

Documento 
Oficial de 
Governo do 
Estado 

Carta do Acre – Encontro de 
governadores do Brasil pela 
Segurança e Controle nas Fronteiras: 
narcotráfico, uma emergência 
internacional, 27 de outubro de 2017, 
Rio Branco – AC 

Análise baseada nos códigos de 
análise documental 

2015-2018 

Documento 
Oficial de 

PPA 2016-2019 Análise baseada nos códigos de 
análise documental 

2015-2018 
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Governo do 
Estado 

Documento 
Oficial de 
Governo do 
Estado 

Plano Estadual de Segurança Pública 
2019 

Análise baseada nos códigos de 
análise documental 

2018-2020 

Notícias Notícias AC 24 horas Construção analítica 
do processo (contexto, marcos 
temporais, identificação de atores 
e subsistemas)  

2003-2006, 
2007-2010, 
2011-2014, 
2015-2018, 
2018-2020 

Notícias Notícias Ministério da Justiça Construção analítica 
do processo (contexto, marcos 
temporais, identificação de atores 
e subsistemas) 

2003-2006, 
2007-2010, 
2011-2014, 
2015-2018, 
2018-2020 

Relatórios e 
indicadores 

Relatório de informações e 
indicadores prioritários de violência e 
criminalidade 2007-2019 – 
Ministério Público do Estado do 
Acre 

Construção analítica 
do processo (contexto, marcos 
temporais, identificação de atores 
e subsistemas) 

2003-2006, 
2011-2014, 
2015-2018 

Relatórios e 
indicadores 

Diagnóstico Segurança Pública nas 
Fronteiras – NECVU/RETIS 2016 

Construção analítica 
do processo (contexto, marcos 
temporais, identificação de atores 
e subsistemas) 

2011-2014, 
2015-2018 

Fonte: Maria Clara D’Ávila Almeida, 2021. 
 

A pré-análise das entrevistas, por sua vez, levou em consideração a representatividade 

institucional do ator no sentido de traduzir as ideias a respeito das questões de fronteira e 

segurança pública. Vale ressaltar que, em razão da sensibilidade do tema e da situação de 

insegurança na qual alguns dos interlocutores se encontravam, optou-se pela preservação da 

confidencialidade dos nomes. Para manter a indicação da representatividade e vinculação de 

cada um, manteve-se apenas a indicação da categoria do ator, bem como a instituição ao qual 

representa ou estava vinculado. Nas citações, é indicado um código para identificação de cada 

ator, elaborado de acordo com essas categorias. 

 

A organização das entrevistas está resumida no Quadro 3: 
 

Tabela 3 – Organização das entrevistas 
 Ator Instituição Código de 

Identificação 

nas citações 

1 Profissional da segurança pública  Polícia Militar  PSP.1 

2 Profissional da segurança pública  Polícia Militar PSP.2 
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3 Profissional da segurança pública  Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira PSP.3 

4 Gestor Público Secretaria de Segurança Pública GSP.1 

5 Gestor Público Secretaria de Segurança Pública GSP.2 

6 Gestor Público Secretaria de Segurança Pública GSP.1 

7 Gestor Público Secretaria de Assuntos Indígenas GPI.1 

8 Organização da sociedade civil Organização ambiental/indigenista SC.1 

9 Organização da sociedade civil Organização de direitos humanos SC.2 

10 Político Governo do Estado P.1 

11 Profissional do Sistema de Justiça Ministério Público/GAECO PSJ.1 

Fonte: Maria Clara D’Ávila Almeida, 2021. 

 

A metodologia de análise utilizada para todos os textos resultantes da transcrição das 

entrevistas foi a de construção analítica do processo (contexto, marcos temporais, identificação 

de atores e subsistemas) e triangulação de informações.  

 

3.2.2. Exploração do material 

 

No processo de codificação a unidade “tema” foi privilegiada porque, de acordo com 

Bardin (2016), corresponde a uma regra de recorte de sentido e não de forma, sendo geralmente 

utilizada para estudar motivações de opiniões, de valores e de crenças – aspectos importantes 

no contexto da presente pesquisa. A autora explica que “fazer uma análise temática consiste em 

descobrir “núcleos de sentido” que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de 

aparição, podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido” (BARDIN, 2016, 

p. 135).  

Assim, à luz da questão central da pesquisa e das lentes analíticas sobre formação de 

agenda em políticas públicas, na primeira etapa de exploração do material foram definidos dois 

códigos: fronteira e segurança pública.  

A partir deste recorte inicial foi feita uma nova codificação, reagrupando os resultados 

em: ideias que representassem uma interpretação da fronteira enquanto problema de política 

pública e ideias que indicassem alternativas e soluções relacionados à fronteira. 

No passo seguinte, os componentes das mensagens que haviam sido agrupadas nestes 

subcódigos foram então categorizados. Isto significa dizer que o conjunto ideias presentes nos 

diferentes tipos de documentos foi sistematizado com a seguinte orientação: ideias que se 

repetiram ou tinham sentido similar foram agrupadas e sistematizadas em frase(s) única(s); 
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ideias diferentes e antagônicas foram registradas separadamente, com alerta de que isto 

aconteceu para aquele assunto específico. 

As principais ideias foram sistematizadas em duas matrizes que as relacionaram com os 

documentos representativos de cada momento da agenda da gestão pública estadual, incluindo, 

ainda, o Plano Estadual de Segurança Pública na Fronteira. Abaixo de cada matriz as principais 

ideias-força foram sistematizadas em uma ou mais frases sintéticas, expressando o que de mais 

importante foi citado nos documentos ou lembrado pelos entrevistados. O caminho 

metodológico para a exploração dos textos permitiu, assim, que os resultados fossem analisados 

de forma sistêmica, considerando os diferentes momentos e as principais disputas relativas à 

política estadual de segurança pública na fronteira acreana no período de estudo aqui definido. 

O processo de codificação (com posterior categorização) foi realizado apenas com as 

fontes documentais, não foi realizado nos textos de transcrição das entrevistas. Essa decisão se 

deu pelos seguintes motivos: a) as fontes documentais se mostraram suficientes para a 

construção da base de dados necessária para a análise de conteúdo, não divergindo dos 

resultados das entrevistas; e b) os limites metodológicos resultaram em posicionamentos dos 

atores que, por serem entrevistados individualmente e fora do contexto político da época, não 

poderiam traduzir representações institucionais oficiais. As respostas transcritas foram, porém, 

fundamentais para fins de triangulação das informações, contextualização e aprofundamento 

dos temas estudados. 

 

3.2.3. Tratamento dos resultados, inferência e interpretação 

 

Após a exploração do material, foi possível partir para a terceira fase proposta por 

Bardin (2016): tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Ao lado das matrizes que 

resultaram da exploração dos documentos e do suporte dado pelas respostas às entrevistas, esta 

última fase da análise de conteúdos está descrita no Capítulo 5: Discussão e análise dos 

resultados. 

Ali, a análise dos resultados está estruturada a partir da reconstrução do processo 

histórico da formação da agenda da política de segurança pública na fronteira do Acre. 

O marco temporal dessa análise inicia-se no contexto anterior ao Plano Estadual de 

Segurança Pública da Fronteira, uma vez que o encadeamento do contexto político, institucional 

e das próprias dinâmicas transfronteiriças é o que leva à construção narrativa da fronteira e da 

política de segurança presentes nessa política pública. Assim, a reconstrução histórica vai desde 
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a ocorrência de eventos históricos que marcaram a reestruturação da segurança pública e da 

própria arquitetura institucional no estado; o estabelecimento de redes de atores que buscam 

incidir sobre as políticas de fronteira; a estruturação das políticas de segurança pública 

subsequentes; até o momento em que a fronteira se torna uma questão de segurança pública nas 

esferas formais de poder, isto é, quando o Estado reconhece o tema como uma questão de 

interesse público.  

Busca-se detalhar de que modo o contexto condicionou o processo da política pública 

em um encadeamento lógico de fatores, como a identificação de atores, existência de 

subsistemas e demais eventos, perpassando pela disputa de ideias em torno da construção da 

fronteira enquanto problema de política pública e da política de segurança pública enquanto 

solução para esse problema. 

Antes, porém, o Capítulo 4 contextualiza as ideias em disputa quando se trata da questão 

da fronteira como problema de política pública, considerando as especificidades da fronteira 

amazônica e do estado do Acre, foco deste estudo de caso. 

 

 



4. ENTRELAÇANDO CONCEITOS: SEGURANÇA PÚBLICA E FRONTEIRA 

AMAZÔNICA 

 

Quais os elementos de ideias presentes em políticas sobre segurança pública nas 

fronteiras? Quais as particularidades dessas ideias quando envolve o Acre – e, portanto, a 

fronteira amazônica? 

Para analisar a disputa de ideias em torno da construção da condição fronteiriça acreana 

como problema de políticas de segurança pública estaduais é preciso traçar alguns parâmetros 

sobre os sentidos de tais conceitos. 

Para tanto, nesse capítulo é realizada uma revisão de literatura a respeito das construções 

de sentidos sobre segurança pública, fronteira e Amazônia presentes na construção simbólica e 

arquitetura institucional das políticas públicas no Brasil. Também se apresenta a evolução do 

contexto político e da estrutura institucional brasileira em torno das políticas sobre esses temas, 

inserindo contextualmente o Acre nesse cenário. 

Inicialmente se apresenta um breve panorama sobre os paradigmas das políticas de 

segurança pública no Brasil. Após, realiza-se um breve diálogo interdisciplinar com as 

categorias de noção da fronteira presentes na Geografia e Ciência Política. Segue-se, então, para 

a especificidade da Amazônia, historicamente alvo de políticas de Desenvolvimento, Defesa 

Nacional e Segurança. Por fim, esses elementos se articulam na apresentação das características 

da fronteira acreana a partir de suas dinâmicas transfronteiriças. 

 

4.1.SEGURANÇA PÚBLICA: TRAJETÓRIA DOS PARADIGMAS E INFLUÊNCIA 

NAS POLÍTICAS NACIONAIS 

 

Ao buscar uma definição conceitual de segurança pública, Arthur Trindade Costa e 

Renato Sérgio de Lima (2014) relataram as dificuldades analíticas à compreensão de múltiplas 

dimensões e desdobramentos que decorrem dos conceitos em uso nas ciências sociais. Isso 

porque diferentes posições políticas e institucionais interagem para que segurança pública não 

esteja circunscrita em torno de uma única definição conceitual. Segundo os autores, “trata-se 

menos de um conceito teórico e mais de um campo empírico e organizacional que estrutura 

instituições e relações sociais em torno da forma como o Estado administra ordem e conflitos 

sociais” (COSTA; LIMA, 2014, p. 482). 

Do ponto de vista da gestão pública, didaticamente, alguns autores identificam a 

influência de três principais paradigmas na trajetória das políticas de segurança pública no 
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Brasil, de modo geral: Segurança Nacional, Segurança Pública e Segurança Cidadã. Freire 

(2009), por exemplo, entende que a identificação desses distintos paradigmas é essencial para 

se conhecerem melhor os objetivos dos formuladores de políticas e os resultados que estas 

podem trazer para a sociedade. Isso porque, considerando as múltiplas possibilidades de 

especialização e diferenciação das instituições e suas respectivas formas de atuação, a 

configuração exata escolhida em determinado local e período estará fortemente relacionada aos 

conceitos e paradigmas que são a base da formulação da política pública de segurança 

(FREIRE, 2009, p. 101). 

A autora parte do conceito de paradigma de Kuhn (2003, apud Freire, 2009, p. 218), 

segundo o qual paradigmas são visões de mundo compartilhadas que influenciam a forma de 

pensar de determinado grupo, em determinada época, no que se refere não só à produção 

científica, mas também à formulação de políticas públicas. Freire indica ainda que as variações 

que as políticas de segurança pública tem sofrido nos últimos anos quanto aos seus objetivos e 

estratégias estão relacionadas ao paradigma conceitual que alimenta cada uma dessas iniciativas 

(FREIRE, 2009, p. 101). 

Partindo do marco temporal da ditadura militar (1964-1985), tem-se a predominância 

do paradigma na Segurança Nacional, onde a defesa do Estado e da ordem política social era a 

determinante.  

A Doutrina de Segurança Nacional, formulada pela Escola Superior de Guerra, foi 

moldada em torno do conceito de Segurança Nacional, definida como “a habilidade de um 

Estado garantir, em determinada época, a obtenção e manutenção de seus objetivos nacionais, 

apesar dos antagonismos ou pressões existentes ou potenciais” (FREIRE, 2009, p. 103). 

O interesse nacional, conceito esse definido pela elite no poder, era soberano, sendo 

justificáveis quaisquer medidas para a preservação da ordem. Defesa Nacional, portanto, 

representava a defesa do próprio Estado, expresso na primeira Constituição promulgada pelo 

regime militar. 

Assim, o período caracteriza-se pela prioridade dada, inicialmente, ao inimigo externo, 

materializado no combate ao comunismo, e, posteriormente, ao inimigo interno, correspondente 

a qualquer indivíduo percebido como contrário à ordem vigente.  

A ameaça à segurança nesse cenário é vista como tudo aquilo que atenta contra o Estado 

e contra os interesses nacionais, intimamente associados aos interesses daqueles que estão no 

poder. Para a preservação dos interesses nacionais e a eliminação de atos percebidos como 
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ameaça ao Estado, justifica-se a adoção de qualquer meio, mesmo aqueles que demandem a 

violação de direitos, incluindo o direito à vida.  

Nesse cenário, atuação do Estado é incisivamente repressiva, por meio das Forças 

Armadas e de órgãos especiais criados para este fim. Na emenda constitucional de 1969 as 

Forças Armadas foram colocadas como essenciais à execução da política de Segurança 

Nacional, cabendo a estas promover a obtenção e a salvaguarda dos objetivos nacionais 

(FREIRE, 2009, p. 103). 

Adorno (1999, pp. 132-133) explica que desde meados da década de 1960 é cada vez 

mais acentuada a participação dos órgãos federais na condução das políticas de segurança e 

justiça estaduais, assim como o policiamento preventivo e ostensivo é militarizado. Com isso, 

inspeções arbitrárias nas ruas e em habitações populares, torturas e maus tratos contra pessoas 

presas suspeitas da prática de crimes em delegacias e distritos policiais eram parte das rotinas 

do trabalho policial. Além do mais, o período é caracterizado pela origem dos esquadrões da 

morte, organizações paramilitares, envolvendo policiais e civis, cujos objetivos eram eliminar 

bandidos comprometidos com tráfico de drogas, contrabando e assalto a bancos como também 

liquidar testemunhas que pudessem denunciá-los à justiça pública. 

Na visão de Adorno (1999), esse processo de centralização de controles e de 

militarização da segurança pública ao longo de pelo menos duas décadas teria produzido três 

principais consequências institucionais: primeiramente, transformado o controle da 

criminalidade comum em problema de segurança interna, causando confusão entre o controle 

civil da ordem pública e o controle da segurança nacional; em segundo lugar, os problemas 

relacionados com a repressão do crime comum transfiguraram-se cada vez mais em problemas 

afetos ao desempenho policial, em especial das polícias militares, de modo que cada vez mais 

os problemas do setor passam a ser vistos como pertinentes às estratégias e táticas de guerra 

contra um inimigo comum – o “bandido”. E, em terceiro lugar, a problemática da necessidade 

de reenquadrar suas polícias militares e reconquistar o controle civil sobre a segurança pública 

– responsabilidade que recaiu sobre os governos estaduais recém-eleitos após a abertura do 

regime (ADORNO, 1999, p. 133). 

O texto constitucional de 1988, por sua vez, destaca a Segurança Pública como dever 

do Estado e direito e responsabilidade de todos, consagrado em seu artigo 144 (BRASIL, 1988). 

A Segurança aqui é compreendida como “preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio”. O exercício desse dever do Estado é designado aos seguintes órgãos: 

polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; polícias 
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militares e corpos de bombeiros militares e, mais recentemente, através da Emenda 

Constitucional nº 104, de 2019, polícias penais federal, estaduais e distrital (BRASIL, 1988). 

Assim, a perspectiva de Segurança Pública, ao suceder um paradigma no qual as Forças 

Armadas detinham a primazia da preservação da ordem, preocupa-se em diferenciar os papéis 

institucionais das polícias e do Exército, refletindo a distinção entre Segurança Pública e 

Segurança Nacional: enquanto a primeira é voltada para a manifestação da violência no âmbito 

interno do país, a segunda refere-se a ameaças externas à soberania nacional e defesa do 

território (FREIRE, 2009, p. 104). 

Por outro lado, Ballesteros (2014) analisa que diferentemente do que aconteceu com 

outros direitos respaldados e reformulados pela Constituição, o direito à segurança e à ordem, 

bem como a estrutura organizacional que deveria garanti-los, ficou restrito à listagem de 

algumas organizações policiais vinculadas ao capítulo da “defesa do Estado e das instituições 

democráticas”, passando ao largo da característica cidadã atribuída às demais esferas da vida 

social brasileira que começava a se reconfigurar (BALLESTEROS, 2014, p. 7) 

A limitação constitucional no que tange à segurança pública é vista por muitos autores 

como resultado de uma negociação necessária para a transição ao regime democrático, em razão 

dos traumas das violações geradas pela ditadura militar; De outra parte, há apontamentos sobre 

a pressão explícita de alguns grupos interessados em manter o status quo. (BALLESTEROS, 

2014, p. 7). 

Adorno (1999) observa que tais grupos, temerosos dos rumos que tomava a 

redemocratização e de eventuais represálias ou apuração dos abusos cometidos durante a 

vigência do regime autoritário, inseguros de deixar os tradicionais posto de poder, contribuem 

para a instauração de uma disputa discursiva sobre medo, insegurança e retorno aos ideais de 

controle da ordem social:  
Desfrutando de posição privilegiada no interior dos aparelhos de Estado e gozando de 
certo prestígio junto a alguns segmentos da imprensa escrita – sobretudo da 
reportagem policial – e mesmo da mídia eletrônica, representantes das forças 
conservadoras conseguiram, em curto espaço de tempo, reascender o autoritarismo 
social que, não raro, caracteriza certos traços da cultura política brasileira. Não 
somente mobilizaram sentimentos coletivos de insegurança que já se anteviam no 
início dos anos 80, atraindo a seu favor opiniões favoráveis a uma intervenção 
autoritária no controle da ordem pública; isto é, reforçando percepções coletivas 
populares segundo as quais a única forma legítima e imperativa de conter a violência 
do delinqüente é o recurso à violência policial sem interditos legais ou morais. Mais 
do que isto, lograram enfraquecer argumentos caros aos movimentos de defesa de 
direitos humanos. Iniciaram com êxito campanha contra os “direitos humanos do pre- 
so”, qualificados como privilégios conferidos a bandidos em uma sociedade onde o 
“homem de bem”, trabalhador honesto, não tem a proteção das leis, das políticas 
sociais e do poder público (cf. Caldeira, 1991 e 1992; Cardia, 1994) (ADORNO, 1999, 
p. 135). 
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Fato é que esse cenário levou à audiência de um consenso mínimo sobre o que se 

considerava – e como devia ser implementada – a “lei e ordem” em meio ao universo de 

representações sobre o medo, a insegurança, o crime, a violência, os direitos (ADORNO, 1999, 

p. 135). 

Outra situação gerada pela nova configuração constitucional foi o repasse aos Estados 

da competência sobre políticas de segurança pública, como forma de redefinição do pacto 

federativo. Segundo Adorno (1999), a pouca familiaridade dos Estados para lidar com o tema 

ou mesmo a falta de iniciativa em fazê-lo gerou nos governos o problema de não conseguir 

reenquadrar as forças policiais sob o controle civil e, por conseguinte, de não conseguir produzir 

políticas de segurança pública que fossem além do uso da repressão (ADORNO, 1999, p. 133).  

Nesse período, vale a menção ao primeiro Plano Nacional de Segurança Pública 

(PNSP). Apresentado no período pós-redemocratização, foi editado em abril de 1991, durante 

o governo de Fernando Collor, pelo Ministério da Justiça (MJ) através da Secretaria de Polícia 

Federal, Departamento de Assuntos de Segurança Pública. Spaniol, Júnior e Rodrigues (2020), 

em investigação sobre o planejamento da segurança pública no Brasil, explicam que se trata de 

um documento muito pouco conhecido e que teve uma circulação muito restrita não sendo 

sequer encontrado em formato digitalizado, além de não haver mais informações sobre como 

se deu seu processo de construção e os desdobramentos após ter entrado em vigor.  

O objetivo apresentado no plano era de “propor ações integradas no combate à violência 

e à criminalidade de qualquer natureza”. Segundo consta no documento, dois principais fatores 

que “impulsionaram” o Ministério da Justiça a elaborá-lo: a vertiginosa escalada de 

criminalidade no país e a inegável dificuldade das instituições policiais na prevenção e 

repressão dessa mesma criminalidade. Ainda segundo os autores: 
 
… chama a atenção a menção à Europa e aos Estados Unidos, ambos no 
contexto de mudanças no que se refere aos “marcos divisórios” ou 
“fronteiras”, evidenciando uma preocupação com o desenvolvimento baseado 
na ordem pública, na incolumidade das pessoas e no patrimônio e na 
segurança em áreas limítrofes. (SPANIOL; JÚNIOR; RODRIGUES, 2020, p. 
105) 

 

As ações previstas no plano dão ênfase às polícias (com ações coordenadas e integradas; 

melhorias salariais e de equipamentos), bem como na produção de bancos de dados policiais. 

Contudo, o documento não trazia qualquer diagnóstico sobre violência e criminalidade 

(SPANIOL; JÚNIOR; RODRIGUES, 2020, p. 105). 
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Nos anos 1990, o crescimento da criminalidade e da violência ganhou visibilidade e 

entrou para a agenda nacional. Diante disso, aquele primeiro movimento no sentido estadual, 

em decorrência do clamor popular, abriu espaço para que o governo federal assumisse seu papel 

indutor e formulador de políticas públicas (BALLESTEROS, 2014, p. 9). A criação da 

Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública, 1995, por exemplo, 

segue esse preceito. Posteriormente foi criada a Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP), à qual competia “assessorar o Ministro de Estado da Justiça na definição e 

implementação da política nacional de segurança pública, e, em todo o território nacional, 

acompanhar as atividades dos órgãos responsáveis pela segurança pública, por meio das 

seguintes ações” (Decreto 2.315, de 4 de setembro de 1997, BRASIL, 1997). 

O Plano Nacional de Segurança Pública de 2000, laçado pelo Ministério da Justiça, no 

governo de Fernando Henrique Cardoso, também incorpora essa missão. O Plano partia do 

suposto de que a melhoria na segurança pública não era tarefa exclusiva das instituições 

policiais e de que a política nacional a ser implantada deveria levar em conta as especificidades 

estaduais e municipais, tendo como objetivo “aperfeiçoar o sistema de segurança pública, por 

meio de propostas que integrem políticas de segurança, políticas sociais e ações comunitárias, 

de forma a reprimir e prevenir o crime e reduzir a impunidade, aumentando a segurança e a 

tranquilidade do cidadão brasileiro” (BRASIL, 2000).  

Com o estabelecimento de medidas integradas, buscava-se aperfeiçoar a atuação de 

instituições e órgãos voltados à segurança pública, permitindo que trabalhassem segundo um 

enfoque de mútua colaboração e contribuindo para a criação de um Sistema Nacional de 

Segurança Pública que ofereça alcance amplo e eficaz, na solução do complexo problema da 

violência. Evidencia-se também a articulação com a agenda de direitos humanos explicitado no 

Compromisso nº 11 do plano, em consonância com o Programa Nacional de Direitos Humanos 

(BRASIL, 2000). 

Visando ampliar a integração e o envolvimento de todas as esferas de poder, foi criado 

neste período o Fundo Nacional de Segurança Pública, através da Medida Provisória nº 2.029, 

de 20 de junho de 2000, convertida na Lei Federal nº 10.021, de 14 de fevereiro de 2001, com 

o objetivo de apoiar projetos na área de segurança pública e de prevenção à violência, 

enquadrados nas diretrizes do plano de segurança pública do Governo Federal. Os estados 

deveriam apresentar projetos, que, após análise e aprovação, seriam implementados por meio 

da celebração de convênio entre a SENASP e as unidades federativas. 
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Vale menção ao principal evento motivador da elaboração da política pública: o 

sequestro do ônibus 174 por um sobrevivente da Chacina da Candelária, em junho de 2000, 

conforme narra Soares (2007): 
 
Sucessivos ministros da Justiça do segundo governo Fernando Henrique 
Cardoso (FHC), com a colaboração de secretários nacionais de segurança, 
gestavam, lentamente, um plano nacional de segurança pública, quando um 
jovem sobrevivente da chacina da Candelária, Sandro, seqüestrou, no coração 
da Zona Sul carioca, o ônibus 174, ante a perplexidade de todo o país, que as 
TV transformaram em testemunha inerte da tragédia, em tempo real. Ato 
contínuo, o presidente da República determinou que seus auxiliares tirassem 
da gaveta o papelório, e decidissem, finalmente, qual seria a agenda nacional 
para a segurança, pelo menos do ponto de vista dos compromissos da União. 
Em uma semana, a nação conheceria o primeiro plano de segurança pública 
de sua história democrática recente, o qual, em função do parto precoce, 
precipitado a fórceps, vinha a público sob a forma canhestra de listagem 
assistemática de intenções heterogêneas. Assinale-se que, antes, no primeiro 
governo FHC, deram-se passos importantes para a afirmação de uma pauta 
especialmente significativa para a segurança pública, quando se a concebe 
regida por princípios democráticos: foi criada a secretaria nacional de Direitos 
Humanos e formulou-se o primeiro plano nacional de Direitos Humanos. 
(SOARES, 2007, p. 83) 

 

Ainda segundo Soares (2007), a política foi importante por conferir à questão da 

segurança status político superior, reconhecendo a responsabilidade do governo federal na 

matéria, contemplando pautas como a prevenção, integração intersetorial e intergovernamental, 

policiamento comunitário, qualificação policial, criação de ouvidorias, proteção a testemunhas, 

entre outras. No entanto, na opinião do autor, a pauta não se fez acompanhar dos meios 

necessários para a sua execução, diante da ausência de fatores como “verbas, orientação política 

adequada, liderança e compromisso efetivos, e um plano sistêmico, consistente, que garantisse 

uma distribuição de recursos correspondente às prioridades identificadas no diagnóstico” 

(SOARES, 2007, pp. 85–86) 

Além das lacunas operacionais e estruturais, Ballasteros pontua ainda que o governo 

Fernando Henrique Cardoso não conseguiu superar os desafios internos ao sistema, isto é, evitar 

o domínio da agenda por algumas agências dos órgãos de segurança e setores da sociedade, e 

lograr a condução de um modelo que rompesse com a lógica envelhecida e pautada 

simplesmente pela norma penal e pelo uso da força. (BALLESTEROS, 2014, pp. 9–10). 

Em 2003, a Secretaria Nacional de Segurança Pública iniciou o projeto de cooperação 

técnica “Segurança Cidadã”, em parceria com as Nações Unidas e com a colaboração de 

técnicos colombianos que iniciaram a implementação do conceito em seu país, demonstrando 

o início da transição para o novo paradigma em segurança (FREIRE, 2009, p. 108). Vale dizer 
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que o arcabouço de sustentação do conceito de segurança cidadã pode ser encontrado na 

produção intelectual de organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas 

(ONU) e sua agência para área do desenvolvimento social, o Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD). Através da construção do conceito de desenvolvimento humano, 

expresso no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e nos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio (ODM), busca-se induzir os países a adotarem medidas e ações governamentais em 

torno da proteção dos direitos humanos aliada à modernização do Estado para elaborar políticas 

públicas mais inclusivas e integradas, visando promover desenvolvimento econômico sem 

deixar de lado a redução das desigualdades sociais. A aproximação do governo brasileiro com 

os organismos internacionais através dos acordos de cooperação para implementação de 

políticas públicas forneceu subsídios teóricos para a elaboração das políticas de segurança 

pública baseadas no paradigma da segurança cidadã (MADEIRA; RODRIGUES, 2015, p. 8). 

A perspectiva da Segurança Cidadã surge na América Latina na segunda metade da 

década de 1990, tendo como princípio a implementação integrada de políticas setoriais no nível 

local. Conforme narra Freire (2009, p. 105), o conceito começou a ser aplicado na Colômbia e, 

seguindo o êxito alcançado naquela localidade na prevenção e controle da criminalidade, passou 

a ser adotado então por outros países da região, como o Brasil. 

A perspectiva de Segurança Cidadã traz o foco para o cidadão: a violência é percebida 

como os fatores que ameaçam o gozo pleno de sua cidadania e não mais ao Estado. Em outras 

palavras, permanece a proteção à vida e à propriedade já presente no paradigma de Segurança 

Pública, mas avança rumo à proteção plena da cidadania (FREIRE, 2009, p. 106-107). 

Parte-se, aqui, da compreensão da natureza multicausal da violência e a heterogeneidade 

de suas manifestações. Nesse sentido, a atuação do poder público deve se dar tanto no espectro 

do controle como na esfera da prevenção, por meio de políticas públicas integradas no âmbito 

local. Isto é, as políticas setoriais no âmbito de políticas de segurança cidadã possuem um 

diferencial: são elaboradas e implementadas com foco na prevenção à violência (FREIRE, 

2009, p. 107-108). 

Nesse sentido, destaca-se ainda o papel conferido aos municípios e aos cidadãos na 

implementação de uma política de Segurança Cidadã. Em contraste com o paradigma anterior, 

onde as ações são de competência principalmente das instituições policiais federais, na 

perspectiva de Segurança Cidadã, além do papel de suma importância das instituições policiais, 

é conferido também espaço de atuação ao município, principalmente na gestão local das 

políticas setoriais voltadas à prevenção à violência. A comunidade possui protagonismo, 
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considerando-se que a gestão local da segurança aproxima os cidadãos da implementação da 

política, empoderando-os para uma maior atuação no tema e conferindo maior legitimidade às 

ações. As ações comunitárias e a construção de uma cultura cidadã na comunidade, incluindo 

o respeito às normas de convivência e a resolução pacífica de conflitos, constituem alguns dos 

pilares das ações de prevenção (FREIRE, 2009, p. 107-108). 

Assim, uma intervenção baseada no conceito de Segurança Cidadã tem necessariamente 

de envolver as várias instituições públicas e a sociedade civil, na implementação de ações 

planejadas a partir dos problemas identificados como prioritários para a diminuição dos índices 

de violência e delinqüência em um território, englobando iniciativas em diversas áreas, tais 

como educação, saúde, lazer, esporte, cultura, cidadania, dentre outras (FREIRE, 2009, p. 106-

107). 

No primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o governo federal, por meio do 

Ministério da Justiça, iniciou, em 2003, é a criação do Sistema Único de Segurança Pública 

(SUSP), que pretendia articular as ações federais, estaduais e municipais na área da segurança 

pública e da justiça criminal. 

Inspirado no Sistema Único de Saúde (SUS), o SUSP teria por objetivo a articulação 

das ações federais, estaduais e municipais na área de segurança pública, buscando aperfeiçoar 

o planejamento e a troca de informações para uma atuação qualificada dos entes federados na 

área. Contudo, o SUSP não busca a unificação, pois reconhece a autonomia das instituições que 

compõem o sistema, mas sim a integração, para a otimização dos resultados (FREIRE, 2009, p. 

105).  

Tendo como foco principal de ação a implantação do SUSP, a SENASP tinha por 

objetivo ser o órgão central no planejamento e na execução das ações de segurança pública em 

todo o Brasil (MADEIRA; RODRIGUES, 2015, p. 9). 

Em consonância com essa ideia foram propostos os Gabinetes de Gestão Integrada 

(GGI), que em cada estado trabalharia a integração das diferentes polícias e apoiaria o 

planejamento e monitoramento de projetos. Assim, os gestores das organizações de segurança 

pública, em todas as unidades da federação, passaram a se reunir regularmente para planejar e 

executar ações por meio dos Gabinetes de Gestão Integrada (GGI).  

A gestão das ações de segurança pública no país passou a contar com o apoio de uma 

série histórica de informações estatísticas coletadas pelo Sistema Nacional de Estatísticas de 

Segurança Pública e Justiça Criminal (SINESPJC). Uma Matriz Curricular Nacional buscou 

ainda a padronização dos processos de capacitação dos profissionais de segurança pública em 
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todos os estados brasileiros, tendo como um dos principais eixos a valorização dos direitos 

humanos e a promoção da cidadania (MADEIRA; RODRIGUES, 2015, p. 9). 

Em 2003 foi lançado pelo Ministério da Justiça o Plano Nacional de Segurança Pública 

(BRASIL, 2003). Tinha como meta a redução das modalidades de violência que se 

manifestavam sob a forma de criminalidade, ressaltando que este problema era parte de uma 

constelação mais ampla de práticas, circunstâncias históricas, condições institucionais e 

relações sociais violentas. Ainda: 
 
Reconhecia que as interfaces e superposições com outras problemáticas eram tantas e 
tão relevantes, que se tornava imperioso tratá-las, definindo-as como pertinentes ao 
âmbito de abrangência do objeto principal. Destacava-se no plano, também, que 
sempre que o projeto apontasse a necessidade de transformações socioeconômicas 
estruturais, tal exigência seria apenas indicada, pois este não seria o espaço adequado 
para o enfrentamento de todos os desafios para quem assumisse o compromisso de 
transformar o Brasil num território de paz e justiça (SPANIOL; JÚNIOR; 
RODRIGUES, 2020, p. 110) 

 

Na opinião de Spaniol, Junior e Rodrigues (2020, p. 110), foi um plano mais elaborado 

que os anteriores, no sentido de apresentar explicitamente a identificação da problemática e um 

conjunto de propostas articuladas por uma estrutura sistêmica. Visava à reforma das polícias e 

do sistema penitenciário e à implantação integrada de políticas preventivas, intersetoriais. 

Para a execução e implementação das medidas propostas, dentre os compromissos 

assumidos pelo governo federal, apontava-se a necessidade de construir um consenso com os 

governadores. Alguns desses pontos fundamentais do acordo a celebrar seriam a normatização 

do SUSP e a desconstitucionalização das polícias. Aos governos estaduais e federal caberia 

instalar Gabinetes de Gestão Integrada da Segurança Pública, que funcionariam como braço 

operacional do SUSP e que começaria a trabalhar com base no entendimento político, antes 

mesmo da normatização que o institucionalizaria (MADEIRA; RODRIGUES, 2015, p. 10). 

Contudo, conforme narra Soares (2007) o então presidente reviu sua adesão ao plano e 

desistiu de prosseguir no caminho previsto, isto é, de assumir o protagonismo maior da reforma 

institucional da segurança pública no país. Isso, de certa forma, segundo o autor, o exporia a 

riscos políticos, “pois a responsabilidade por cada problema, em cada esquina, de cada cidade, 

lhe seria imputada. O desgaste seria inevitável, uma vez que os efeitos práticos de uma 

reorganização institucional só se fariam sentir a longo prazo.” (SOARES, 2007, p. 88). 

Assim, em 2003, houve uma “alteração de rota no Ministério da Justiça e no Planalto”, 

o que, na opinião de Soares, fez com que os resultados se perdessem (SOARES, 2007, p. 89). 
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Em 20 de agosto de 2007, o governo federal lançou o Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania (PRONASCI) pela Medida Provisória 384, posteriormente convertida 

na Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 (BRASIL, 2007), comprometendo-se a investir R$ 

6,707 bilhões até o fim de 2012, em um conjunto de 94 ações, envolvendo dezenove ministérios, 

em intervenções articuladas com estados e municípios. 

Segundo Soares (2007) do ponto de vista dos princípios matriciais, o PRONASCI reitera 

o Plano Nacional de Segurança Pública do primeiro mandato do presidente Lula, o qual, por 

sua vez, também incorpora alguns dos princípios presentes no Plano Nacional do governo FHC, 

revelando uma série histórica de continuidade. Os principais valores inseridos no PRONASCI 

são assim descritos:  

 
…direitos humanos e eficiência policial não se opõem; pelo contrário, são 
mutuamente necessários, pois não há eficiência policial sem respeito aos direitos 
humanos, assim como a vigência desses direitos depende da garantia oferecida, em 
última instância, pela eficiência policial. Tampouco é pertinente opor prevenção a 
repressão qualificada; ambas as modalidades de ação do Estado são legítimas e úteis, 
dependendo do contexto. Polícia cumpre papel histórico fundamental na construção 
da democracia, cabendo-lhe proteger direitos e liberdades. Nesse sentido, empregar a 
força comedida, proporcional ao risco representado pela resistência alheia à 
autoridade policial, impedindo a agressão ou qualquer ato lesivo a terceiros, não 
significa reprimir a liberdade de quem perpetra a violência, mas preservar direitos e 
liberdades das vítimas potenciais. Assim, aprimoramento do aparelho policial e 
aperfeiçoamento da educação pública não devem constituir objetos alternativos e 
excludentes de investimento estatal. Não se edifica uma sociedade verdadeiramente 
democrática sem igualdade no acesso à Justiça, a qual depende da qualidade e da 
orientação das polícias (e das demais instituições do sistema de Justiça criminal) e da 
eqüidade no acesso à educação. O Pronasci tem também o mérito de valorizar a 
contribuição dos municípios para a segurança pública, rompendo os preconceitos 
restritivos, oriundos de uma leitura limitada do artigo 144 da Constituição – 
contribuição que não se esgota na criação de Guardas Civis; estende-se à implantação 
de políticas sociais preventivas (SOARES, 2007, p. 92). 

 

Durante a vigência do PRONASCI, com o foco na prevenção ao crime e na participação 

social como elementos centrais, aconteceu a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública 

(CONSEG) em 2009, tendo como um dos principais fatores “sanar uma dívida histórica com o 

processo de democratização do país: era a primeira vez que se criava uma oportunidade na 

história brasileira, em grande escala, para se promover um debate sobre que modelo de 

segurança pública um país democrático deveria ter” (BRASIL, 2009, p. 38).  

Outro mérito do PRONASCI foi o avanço com relação à contribuição dos municípios 

para a segurança pública, com a inserção dos municípios como entes importantes na 

implantação de políticas públicas locais de prevenção à violência. Contribuição que não se 
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esgota na criação de Guardas Civis, estendendo-se também à implantação de políticas sociais 

preventivas (SOARES, 2007, p. 92; SPANIOL; JÚNIOR; RODRIGUES, 2020, p. 111). 

Assim, pode-se dizer que as premissas conceituais adotadas pelo PRONASCI 

demonstram um aprofundamento da transição rumo ao paradigma da Segurança Cidadã. 

Contudo, como adverte Freire (2009, p. 108), o arcabouço conceitual ou o paradigma que 

influencia o desenho de políticas não necessariamente corresponde aos seus resultados práticos. 

Nesse sentido, apesar de observada a maior convergência conceitual do paradigma com o 

arcabouço normativo, ainda permanecem diversos desafios para a aplicação prática dessa 

perspectiva. 

Madeira e Rodrigues (2015), por exemplo, ressaltam que o fato de o programa ter sido 

desenhado de forma extensa, com diversas ações, assim como o envolvimento de um número 

excessivo de ministérios acabou também gerando fragmentação dos resultados e dificuldades 

com os mecanismos de gestão. Além disso, as reformas institucionais das polícias, consideradas 

essenciais para um novo modelo de segurança pública, foram deixadas de lado pelo programa, 

naturalizando-se, de certa forma, o legado da ditadura, e a transição incompleta como a 

transição possível (MADEIRA; RODRIGUES, 2015, p. 13). 

O PRONASCI também teve descontinuidade, sendo extinto na transição do governo 

Lula para o governo Dilma. Com isso, sofreu uma das maiores críticas devido à descontinuidade 

na implantação dos planos e programas de segurança pública, que vinham dando bons 

resultados no campo da prevenção à violência, “deixando muitos estados e municípios órfãos 

desta política pública de segurança e do necessário aporte financeiro que o PRONASCI previa” 

(SPANIOL; JÚNIOR; RODRIGUES, 2020, p. 114). 

Diante do exposto, é possível observar a trajetória paradigmática das perspectivas de 

Segurança Nacional, Segurança Pública e Segurança Cidadã retratada nos planos e políticas 

nacionais de segurança pública. A tendência paradigmática em segurança – a Segurança Cidadã 

– incorpora e aprofunda características já presentes em outras políticas públicas no Brasil, 

principalmente políticas sociais. Contudo, seu amadurecimento tardio ainda impõe alguns 

limites à aplicação prática dessa perspectiva conceitual (FREIRE, 2009, p. 112). 

Freire (2009, p. 102) também ressalva que um paradigma não é uma política pública. 

São crenças, valores e conceitos que predominam no governo e na sociedade em determinada 

localidade e período, mas isso não implica que sejam automaticamente traduzidos em políticas 

públicas. Estes podem, sim, influenciar a sua formulação ou indicar possíveis tendências, mas 
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vários outros fatores também incidem sobre os resultados dessa política (FREIRE, 2009, p. 

101). 

Como se pôde observar, desde o período da redemocratização, o Brasil convive com um 

aparente paradoxo entre democracia e violência no Brasil atual, caracterizado por elementos 

específicos. Na ordem democrática, os discursos de democratização e de defesa dos direitos 

humanos provocaram fraturas num modelo de ordem social até então hegemônico. Mas, 

diferentemente do que ocorreu na economia e em outras áreas de política social, a transição 

democrática não propiciou reformas mais profundas nas polícias, na justiça criminal e nas 

prisões, apesar de mudanças na legislação infraconstitucional (LIMA; SINHORETTO; 

BUENO, 2018, p. 2) 

Por outro lado, Freire observa ainda que o histórico dos paradigmas no país influencia 

as características das políticas públicas de segurança subsequentes, isto é, quando determinadas 

características paradigmáticas ganham força, acabam influenciando a direção na qual se dá o 

desenvolvimento do novo paradigma – é o que se denomina o fenômeno “dependência da 

trajetória” (FREIRE, 2009, p. 102). 

Desse modo, a identificação dos paradigmas presentes na trajetória das políticas de 

segurança pública auxilia na identificação dos projetos políticos na perspectiva proposta por 

Dagnino (2004), além de fornecer indícios sobre o contexto político e institucional. Demonstra, 

ainda, como é um campo essencialmente formado por disputas. A própria conceituação do que 

se compreende por “segurança pública” vai determinar o formato de funcionamento da política, 

seus objetivos, público-alvo, atores envolvidos, órgãos e instituições responsáveis, resultados e 

indicadores, entre outras características primordiais da política. 

 

4.2.FRONTEIRA: UM DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR 

 

Para falar da noção de fronteira é necessário um diálogo interdisciplinar. Segundo 

Trindade Júnior (2010, p. 101), as ciências geográficas e as ciências sociais podem fornecer 

categorias analíticas que privilegiam diferentes aspectos para a discussão sobre fronteiras 

políticas entre nacionalidades distintas.  

A primeira noção a que se remete quando se fala é fronteira é a ideia de limites, de 

divisão. Segundo Trindade Júnior (2010, p. 104), essa é uma marca importante na noção das 

fronteiras, pois remete a nacionalidades distintas, ao mesmo tempo em que a identidade, muitas 

vezes, de natureza histórica, geográfica e cultural, que sugere a unidade desses mesmos espaços. 
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Nesse sentido, noções como divisão/limites políticos, descontinuidade/contiguidade, soberania, 

nacionalidade e identidade, funcionam como pares dialéticos, de duas dimensões que envolvem 

um mesmo espaço. No plano de relações de natureza material, há uma relação de proximidade, 

mas no plano legal e político-administrativo, e, portanto, da soberania dos Estados, são tratados 

como diferenciados, como retrata Martin (1992): 
Espaço que “separa dois povos”... Um recorte de natureza horizontal, em que a 
geografia e o direito cobrarão em nossa tradição acadêmica um papel preponderante... 
Tem cabido a geógrafos e juristas a tarefa de “construção” das fronteiras. Os primeiros 
procurando reconhecer no terreno as diferenciações mais significativas, tanto em 
termos de espaço “físico” quanto “humano”; os segundos esforçando- se por eliminar 
qualquer ambiguidade em termos de competência político-administrativas e legais 
exercidas em cada território. Em compensação, economistas e cientistas políticos têm-
se apresentado como os principais “demolidores” de fronteiras, quer na defesa de uma 
circulação cada vez maior e mais rápida... quer na busca de sistemas de governos 
ideais e igualmente válidos para toda a humanidade (MARTIN, 1992, p. 12, apud 
TRINDADE JUNIOR, 2010, p. 104). 

 

Assim, um dos sentidos em comum entre a geografia e as ciências sociais é o de 

diferenciação, separação, entre territórios de jurisdições formais distintas, o que implica em 

distintas competências político-administrativas. 

Na trajetória do pensamento geográfico, por sua vez, outras categorias têm sido 

recorrentemente utilizadas, que podem ser levadas em conta nesse diálogo interdisciplinar, 

dentre as quais: o espaço, a paisagem, a região, o território, a rede e o lugar (TRINDADE 

JÚNIOR, 2010, p. 106). 

A categoria espaço diz respeito aos atributos que a natureza lhes dispõe, mas não só: é 

também uma dimensão da realidade social, de acordo com geógrafos e pensadores 

contemporâneos (TRINDADE JÚNIOR, 2010, p. 106). O autor cita Santos (1996), ao explicar 

que o espaço deve ser considerado como ao mesmo tempo forma e conteúdo: não se tratam 

simplesmente de limites naturais ou artificiais (formas espaciais) que definem a fronteira 

geográfica, mas também as relações que fazem esses mesmos limites ou divisões entre países 

adquirirem o sentido de espaços social e historicamente produzidos (conteúdos sociais). Em 

outras palavras, como coloca Trindade Júnior (2010, p. 107) “as fronteiras são, portanto, 

criações humanas que definem recortes político-administrativos especializados”. Nesse sentido, 

essa uma forma-conteúdo deve ser considerada no estudo das fronteiras de modo a pensar esses 

espaços como uma totalidade (TRINDADE JÚNIOR, 2010, p. 108). 

A conceituação proposta por Lia Osório Machado (1998) sobre fronteira também se 

contrapõe à clássica oposição entre as visões da fronteira como zona ou como linha, como lugar 

de contatos ou de rupturas. Ao estabelecer a diferenciação entre limites e fronteiras, a autora 
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preserva a institucionalidade estatal da fronteira (em sua manifestação como limite), sem negar 

seu caráter dinâmico e de constante recriação: 
 
[...] enquanto a fronteira pode ser um fator de integração, na medida que for uma zona 
de interpenetração mútua e de constante manipulação de estruturas sociais, políticas 
e culturais distintas, o limite é um fator de separação, pois separa unidades políticas 
soberanas e permanece como um obstáculo fixo, não importando a presença de certos 
fatores comuns, físico-geográficos ou culturais (MACHADO, 1998, p. 42) 

 

Ultrapassa-se, assim, a noção da paisagem, por meio da qual a separação entre dois 

mundos distintos ganha visibilidade, que apesar de estar presente nos espaços de fronteira, nem 

sempre revela  os conteúdos que dão conta do entendimento do espaço em sua totalidade 

(TRINDADE JÚNIOR, 2010, p. 108). 

Uma outra categoria geográfica diz respeito à região, isto é, a diferenciação do espaço 

a partir de uma escala intermediária, situada entre o singular e o universal. Identificar regiões 

do ponto de vista geográfico significa, em grande medida, buscar certas regularidades que 

reconhecem uma dada diferenciação de áreas em um contexto mesoescalar (TRINDADE 

JÚNIOR, 2010, p. 110). É o caso da região amazônica, por exemplo, que possui diferentes 

limites intranacionais e internacionais, ainda que do ponto de vista da dinâmica socioespacial 

tais limites sejam, em certa medida, arbitrários. 

A delimitação de regiões costuma ser feita dentro de marcos político-administrativos, 

que configuram a integridade geográfica do Estado-Nação. Esse processo também considera 

outra categoria geográfica que também ajuda a entender a noção de fronteira: o território. Essa 

categoria associa a fronteira à noção de poder político. As fronteiras identificam territórios 

formalmente configurados dos Estados-Nação e sugerem as estratégias de gestão e de proteção. 

A presença militar e os incentivos ao povoamento como garantia de segurança em espaços 

fronteiriços são expressões dessas estratégias de controle e proteção do território (TRINDADE 

JÚNIOR, 2010, p. 113). 

No caso amazônico, por exemplo, a integração regional ao restante do País e o controle 

do espaço por parte do Estado pressupôs considerar o binômio desenvolvimento e segurança, 

mobilizados, em diferentes momentos, tanto no plano do discursivo quanto no plano das 

práticas geopolíticas do Estado brasileiro (TRINDADE JÚNIOR, 2010, p. 111).  

Por outro lado, Trindade Júnior adverte que grupos sociais diversos também se colocam 

como fontes de poder na fronteira. O controle do tráfico em zonas de intensa circulação entre 

países limítrofes, por exemplo, convive com a presença de grupos e sociedades nativas, cujas 

existências antecedem à formação do Estado-Nação. Nesse caso, tais sociedades e grupos 
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podem estar territorializados dentro das circunscrições formais ou ultrapassá-las, 

espacializando-se por dois ou mais países, implicando a existência de múltiplos territórios em 

diferentes escalas (TRINDADE JÚNIOR, 2010, p. 113). 

O território pode assumir, assim, um significado para além do controle político, 

expressando diferenças histórico-culturais espacializadas que identificam a demarcação de 

espaços por grupos ou sociedades diversas, não necessariamente organizadas em forma do 

Estado moderno, a exemplo de comunidades tradicionais que habitam as zonas de fronteira e 

que, por meio do território, expressam suas diferenças culturais (TRINDADE JÚNIOR, 2010, 

p. 113). 

Em outras palavras, a existência física do limite internacional é fruto da territorialização 

do estado-nação, contudo, ela se dá em lugares concretos que condicionam esse limite em 

regiões plenas de vida onde convivem projetos de diferentes agentes, como coloca Dorfman 

(2013, p. 2). A explicação do caráter de cada fronteira é, portanto, condicionada pela conjunção 

da “fisiografia, história, povoamento, mercados e redes que os articulam” (DORFMAN, 2013, 

p. 2).  

O reconhecimento da existência de múltiplos recortes espaciais engloba ainda aqueles 

de caráter informal, ilegal e/ou subjetivo, que levam em conta a complexidade das sociedades, 

de suas existências e de suas relações de poder com o espaço, sobrepondo-se às territorialidades 

formais. Para Trindade Júnior, essas relações, que muitas vezes ultrapassam a formalidade e a 

legalidade, rementem à mobilização de outra categoria diretamente ligada à ideia de fluxos: a 

rede. Hoje bastante utilizada em estudos geográficos, ajuda a compreender a organização 

espacial de uma dada realidade no sentido da relação que se estabelece entre pontos fixos no 

território, por meio de fluxos, isto é, movimento de pessoas, de mercadorias e de informações 

(SANTOS, 1996; TRINDADE JÚNIOR, 2010, p. 115). 

As diferentes categorias ajudam a ler e interpretar as múltiplas dimensões da dinâmica 

geográfica da fronteira. Por isso, permitem e induzem a um diálogo interdisciplinar 

(TRINDADE JÚNIOR, 2010, p. 118). Neste trabalho, é lançado um olhar específico para a 

categoria território da fronteira, uma vez que busca-se analisar a forma como a fronteira aparece 

na organização estatal, em nível estadual, face às distintas dinâmicas e sobreposições existentes 

nos espaços fronteiriços do território acreano-brasileiro, incorporando, ainda, a dimensão 

regional da Amazônia.  

Somando a essa perspectiva, Dorfman (2013) chama atenção para outro fator a ser 

considerado sobre o desenvolvimento teórico do pensamento geográfico sobre noção de 
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fronteira: ele acompanha os diferentes contextos históricos e geográficos em que se faz, de 

modo que os conceitos se adaptam ao experimentado localmente. É o espaço onde os processos 

de fronteira se desenham que informa o caráter de cada construção teórica (DORFMAN, 2013, 

p. 3-4).  

Baseada em estudo sobre a condição fronteiriça gaúcha, Adriana Dorfman (2013) utiliza 

o conceito de “condição fronteiriça” para enfatizar a agência dos habitantes da fronteira dentre 

as limitações e oportunidades. Por um lado, há picos de centralidade em aspectos ligados à 

soberania sobre o território, evidenciados na forma de equipamentos voltados ao controle e 

interrupção de trocas interestatais, como a presença de quartéis, muros, bandeiras e outros 

símbolos nacionais, além de servidores civis e militares. Por outro lado, a fronteira pode 

apresentar vantagens locais no trânsito de práticas legais e ilegais, como acesso a serviços, 

oportunidades de trabalho, entre outros (DORFMAN, 2013, p. 8). 

Assim, a condição fronteiriça gaúcha também é entendida na perspectiva da autora como 

um “savoir passer”, ou “saber passar”, adquirido pelos habitantes da fronteira, acostumados a 

acionar diferenças e semelhanças nacionais, linguísticas, jurídicas, étnicas, econômicas e 

religiosas que ora representam vantagens, ora representam o cerceamento de trânsito ou de 

direitos (DORFMAN, 2013, p. 10). 

Em relação ao contexto da Amazônia setentrional, Jadson Porto e Gutemberg Vilhena 

Silva utilizam o conceito de condição fronteiriça para retratar o resultado da participação do 

Governo Federal no incentivo à mobilidade e à reprodução do capital na fronteira amapaense, 

fato que teria aumentado a fluidez do território fronteiriço por meio de redes que ampliam a 

porosidade do território à entrada do capital internacional na exploração de commodities. Para 

os autores, a estratégia do Estado brasileiro focava no desenvolvimento estratégico e 

coordenado visando as fronteiras como regiões de oportunidades, de união com os países 

vizinhos e de valorização da cidadania (PORTO; SILVA, 2009). Nessa perspectiva, a fronteira 

da Amazônia setentrional passa de periférica a estratégica, num movimento histórico de 

abandono das teorias de segurança nacional em favor da “integração ao mundo globalizado e 

articulado em redes, mediante constantes ajustes espaciais, executados e fortalecidos pelo 

Governo Federal” (PORTO; SILVA, 2009, p. 1). 

Jadson Porto enfatiza, como características da condição fronteiriça amapaense, a ligação 

aos movimentos de construção e (des)territorialização, a integração à ação do Estado; um 

espaço com extensas áreas de restrição de uso do território, fazendo com que a população seja 
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urbana; predominantemente fornecedora de commodities e sem estímulos ao processo de 

industrialização (PORTO, 2011, p.11-12). 

Assim, a definição da condição fronteiriça na Amazônia setentrional parte da análise em 

escala regional, marcada pela intervenção de agentes externos ao lugar, o que, em certa medida, 

representa sua integração aos espaços nacional e internacional (DORFMAN, 2013). 

A ênfase dada ao papel do Estado, do capital e das elites, na análise feita por Porto sobre 

a condição fronteiriça na Amazônia setentrional, face à capacidade de agência das populações 

locais da fronteira gaúcha, na análise de Dorfman, denotam duas visões aparentemente opostas, 

mas que na verdade constituem apenas produções situadas espacial e historicamente. Segundo 

Dorfman (2013, p. 13), “As teorias expressam a cultura espacialmente situada. O lugar da 

enunciação influi na representação do espaço formulada por cada pesquisador: o emissor é 

situado e a cultura em circulação no lugar condiciona-o e às representações que ele cria.”. 

A mudança no conteúdo da condição fronteiriça está sujeita à situação que informa sua 

formulação. Isto é, “dependendo do lugar em que se produza o texto, e a quem se dirija o 

argumento, representações muito diferentes de fronteira e da condição fronteiriça vão aparecer” 

(DORFMAN, 2013, p. 13). 

Pode-se dizer, portanto, que a condição fronteiriça diz respeito aos sentidos que são 

dados à realidade fronteiriça. Partindo das lentes das políticas públicas sobre formação de 

agenda, a interpretação dada à fronteira é o que vai transformar a “questão” da fronteira em 

“problema” da fronteira, no sentido do modelo dos múltiplos fluxos, de Kingdon (2003). A 

autora demonstra que a interpretação da realidade é momento crucial para definição das 

políticas e que pode apontar tanto políticas de vigilância e defesa quanto para políticas que 

privilegiam o reconhecimento de direitos da população local.  

Tomando ainda como base o papel dos especialistas no processo de formação de agenda 

das teorias sintéticas, cabe ainda uma observação importante feita por Dorfman:  
A teoria sobre as fronteiras é um dos vetores de sua construção, tanto nos 
momentos em que os geógrafos são chamados a participar da formulação 
de políticas públicas, quanto naqueles em que produzem representações 
da realidade em seus mapas, textos e aulas. Cabe atualizar a discussão em 
vista da transformação recente nas políticas brasileiras para as fronteiras, 
quando observamos uma concomitância “do tempo curto dos sistemas de 
vigilância e defesa e do tempo longo da arquitetura da cidadania e da 
integração dos povos fronteiriços” (MACHADO, 2005). Como Jadson Porto 
e Gutemberg Vilhena afirmaram em 2010 “Por ser um produto historicamente 
construído, reestruturado, ressignificado, a fronteira possibilita conflitos entre 
o tradicional e o moderno; a sua condição é constantemente 
(re)inventada.”(PORTO; SILVA, 2010, p. 11) (DORFMAN, 2013, p. 13).  
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Feitas essas considerações, é preciso ressalvar que não é pretensão desse trabalho 

aprofundar na discussão sobre os significados de fronteira e condição fronteiriça, em razão dos 

limites e possibilidades dessa pesquisa. Pretende-se buscar revelar qual a leitura dada pelo 

governo acreano, em um dado período histórico, para a fronteira enquanto problema ligado à 

segurança pública. O pressuposto é o de que o conceito de fronteira não é estático, 

transformando-se de acordo com as mudanças sociais. Portanto, a ideia de fronteira e o impacto 

que esta causa na vida das populações passa pela constante revisão nos meios acadêmicos e 

políticos (FAGUNDES, 2019, p.16). 

Nesse sentido, este trabalho pode contribuir com uma parcela dessa construção no 

tocante à legibilidade da condição fronteiriça acreana a partir de sua entrada na agenda de 

segurança pública. 

No próximo subcapítulo percorre-se o histórico da construção dos diferentes 

significados atribuídos pelo poder público nacional à fronteira amazônica, em específico, 

caracterizando as políticas destinadas a essa região.  

 

4.3.AMAZÔNIA: DESENVOLVIMENTO, SEGURANÇA E DEFESA 

 

A imagem da Amazônia é, muitas vezes, carregada de simbolismos, mitos e 

representações que levam a pensá-la sob um prisma único, com imagens estereotipadas e pré-

concebidas. Essas imagens, porém, são provenientes de pensadores do século XIX (que, por 

sua vez, consolidaram ideias das colonizações europeias nas Américas), em representações 

artísticas e científicas de um “mundo das águas e da floresta, em que a natureza funciona como 

um sistema integrado e harmonioso, imperando de forma quase absoluta”, reportando a um 

cenário “da terra antes do aparecimento do homem” (OLIVEIRA, 2014, p. 26). 

O discurso de uma natureza virgem, com vastos recursos ambientais, terra livre e 

“despovoada de homens”, é datado do século XIX, recorrente no imaginário da época de maior 

intensidade da expansão colonial. Porém, adentrou-se nos processos internos de colonização 

nas novas nações da América, que romperam com suas metrópoles, traduzida na ideia “da 

última fronteira”, virgem, sem donos anteriores (mantendo a negativa do reconhecimento das 

populações ali presentes) (OLIVEIRA, 2014, p. 26). 

Essas imagens podem levar a avaliações positivas sobre a Amazônia, destacando as 

potencialidades de seus recursos, como “celeiro do mundo”, ou visões que enfatizam as 

adversidades desse ambiente, especialmente à adaptação do homem. De todo modo, havia 
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consenso sobre a pouca importância da parcela da humanidade que ali habitava (OLIVEIRA, 

2014, p. 27). Independentemente da avaliação positiva ou negativa desses ideiais, chega-se a 

um denominador comum que leva às diferentes estratégias de controle e domínio da Amazônia. 

A disputa entre nações pelo controle do território hoje inserido na Amazônia brasileira 

remonta os primórdios do século XVII para manter sob domínio de Portugal, com a fortificação 

no Grão-Pará até o século XVIII, e a consolidação da arquitetura militar no século seguinte 

(NASCIMENTO, 2010, P. 159-160). No século XIX, apesar de o governo central brasileiro não 

indicar nenhuma estratégia específica para o território amazônico, a Inglaterra busca o controle 

da América do Sul na era do "imperialismo informal" (MACHADO, 1996, p. 22).  

Por não estarem ainda definidas as fronteiras do território brasileiro, a região Norte era 

conhecida como terra incógnita, situação que se modificou a partir da década de 1840, com o 

boom da borracha. Com isso, a posição marginal da Amazônia em relação ao litoral modificou 

as condições locais de tal forma que pela primeira vez o termo "Amazônia" foi empregado para 

designar o extremo Norte. A economia da borracha também marcou o início da intervenção 

norte-americana na região amazônica e, de forma geral, na América do Sul e, além disso, foi 

responsável pela integração da área ao mercado internacional (MACHADO, 1996, p. 22).  

Diversos processos tiveram lugar para a delimitação gradual no território brasileiro – e, 

com isso, da Amazônia –, envolvendo a negociação com diversos países como Bolívia, Peru, 

Grã-Bretanha, Equador, Venezuela, Holanda, Suriname. Vale dizer que a onda de acordos sobre 

fronteiras eram em sua grande maioria situadas em áreas habitadas por tribos indígenas 

(MACHADO, 1997, p. 27). 

Com a decadência da economia da borracha, após 1912, a política governamental passou 

a se basear na ideia de que a imigração e os investimentos estrangeiros levariam o "progresso 

econômico" para a Amazônia. Contudo, em 1930, a economia da região amazônica encontrava-

se estagnada (MACHADO, 1997, p. 27). 

Entre 1930 e 1960, o significado da unidade do território nacional evoluiu de uma 

instância político-ideológica até assumir uma conotação econômica. Os projetos de 

colonização, concebidos para assegurar a "ocupação" do interior, foram substituídos por um 

planejamento regional, que enfatizava a "integração". O conceito de fronteira foi ampliado para 

além de sua conotação política, para uma noção geral de expansão do mercado interno, 

buscando o encontro das fronteiras econômicas com as fronteiras políticas (MACHADO, 1997, 

p. 28). 
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Havia sido plantada, portanto, a semente da ideia de "fronteira móvel", associada à 

necessidade de intervenção estatal no desenvolvimento econômico dos "sertões vazios" do país 

(MACHADO, 1997, p. 29). O governo Kubitschek (1956-60), por sua vez, introduziu um 

programa de incentivos estatais mais ambicioso para o desenvolvimento econômico, buscando 

expandir o potencial do período pós-guerra, caracterizado por um crescimento industrial e pela 

ampliação dos mercados urbanos. O período foi marcado por um enorme deslocamento 

populacional incentivado pelo Estado, motivado pela busca de terra e empregos e uma extensa 

especulação fundiária. 

Quando as forças militares que se consolidaram no poder, em 1964, encontraram na 

geopolítica a força intelectual necessária e pragmática para transformá-la em “geopolítica do 

desenvolvimento”, sedimentado pelo projeto da Escola Superior de Guerra (ESG) para fazer do 

Brasil uma grande potência no pós-segunda guerra. O projeto estabeleceu as bases para sua 

influência nos decisores da geopolítica brasileira para além do emprego e uso das Forças 

Armadas (FFAA) em caso de conflitos interestatais, passando para também abranger, 

concomitantemente, os de caráter político e social, por meio, sobretudo, de estudos que 

focalizavam a organização nacional (NASCIMENTO, 2010, p. 181). Daí o surgimento do 

binômio segurança-desenvolvimento com forte influência nas políticas implantadas na 

Amazônia.  

Com o fim da ditadura militar diversas e profundas mudanças atingiram a política 

externa brasileira, como a criação do Mercosul e o fim da Guerra Fria. O fim da possibilidade 

de um confronto bélico direto entre os dois grandes blocos estratégico-militares mudou a 

percepção do que poderia ou não ser considerado como uma ameaça à segurança dos Estados 

nacionais (MARQUES, 2007, p. 16). 

Nesse processo de reavaliação das vulnerabilidades estratégicas brasileiras, as fronteiras 

amazônicas, até então colocadas em segundo plano, foram identificadas como o principal foco 

de problemas em matéria de segurança e defesa, o que acarretou um conjunto de modificações 

nas concepções doutrinárias e organizacionais das Forças Armadas brasileiras (MARQUES, 

2007, p. 17).  

Alguns símbolos da Amazônia permeiam o imaginário do pensamento militar no 

período da Nova República, como analisa Adriana Marques (2007). A idéia de que a Amazônia 

é cobiçada pelos estrangeiros, por exemplo, apesar de não ter sido criada pelos militares, 

desempenha papel vital na construção do imaginário das Forças Armadas sobre a região, 

influindo no sentido que seus oficiais atribuem à missão na região. Suas riquezas naturais 
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causariam, ao mesmo tempo, admiração e temor: “Admiração porque estas riquezas, caso sejam 

exploradas pelos brasileiros, podem contribuir para o fortalecimento do poder estatal, e temor 

porque estas riquezas naturais também são cobiçadas pelos países industrializados” 

(MARQUES, 2007, p. 46).  

Segundo Marques (2007, p. 47), no cerne do ideário militar sobre a defesa da Amazônia 

reside a crença de que a soberania brasileira sobre a região pode ser garantida somente através 

de sua colonização. A “missão”, portanto, de defender e desenvolver a Amazônia teria sido 

“herdada” dos colonizadores portugueses. A Amazônia representaria a última fronteira a ser 

conquistada e incorporada ao Estado brasileiro. 

Associada à crença de que a defesa da Amazônia só poderia ser garantida através de sua 

colonização, surge a idéia de que a região corre risco por ser um grande vazio demográfico. 

Influenciados por uma escola geopolítica que considerava a população como um dos 

instrumentos de poder dos Estados, os estudiosos brasileiros, majoritariamente militares, 

detectavam na baixa densidade demográfica da região amazônica um fator de risco à soberania 

nacional. 

Vale dizer que o vazio demográfico diz respeito ao “vazio de uma população 

comprometida com a preservação da soberania brasileira sobre a região” (MARQUES, 2007, 

p. 49), uma vez que a região era ocupada principalmente por povos indígenas. 

Nos anos 80, o Poder Executivo brasileiro desenvolveu iniciativas no sentido de pensar 

os problemas advindos do "vazio de poder" na fronteira Norte, dando ênfase na militarização 

da atuação estatal (NASCIMENTO, 2010, p. 182). A defesa da região passou a envolver ainda 

o desenvolvimento e aplicação do conceito de segurança interna contra os inimigos do Estado. 

A região, portanto, necessitava ser povoada a qualquer custo, a fim de garantir e legitimar a 

soberania sobre suas riquezas naturais. Segundo Nascimento (2010, p. 183), manter a ordem na 

Amazônia significava, nessa interpretação, criar as condições necessárias para o progresso da 

região como condição para a viabilização do conceito de desenvolvimento contido no sonho 

Brasil Potência. 

O contexto de redemocratização do país transcorria, por outro lado, em um cenário de 

crescente cooperação com os países do cone sul, a exemplo da formação do Mercosul. A 

integração regional abriu espaço para a visualização de projetos comuns na fronteira, tanto por 

via da integração física quanto pela solução de problemas comuns (COSTA, 2017). 

A forma de pensar o desenvolvimento contido nas narrativas militares revitalizou-se no 

Projeto Calha Norte (PCN) e na implementação do Projeto SIVAM (hoje SIPAM), que revelam 



 

 
 

80 

uma atenção especial ao aspecto militar mesmo não configurando exclusivamente ações 

militares (NASCIMENTO, 2010, p. 183). 

O PCN surgiu na Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional (CSN), tendo 

sido implementado já durante o período de redemocratização, em 1985, com o objetivo de 

desenvolver socioeconomicamente a Amazônia, para que esta se integrasse à sociedade 

nacional, destinando investimentos relativos à infraestrutura, como aberturas, manutenção e 

consertos de estradas, construção e reparos de aeroportos, construção e reformas de quartéis, 

bem como compra de equipamentos de vigilância para as margens do rio Solimões, nas 

fronteiras com a Colômbia, a Venezuela e a Guiana (NASCIMENTO, 2010, p. 183). Para 

Aurilene Martins (2010, p. 201), o PCN se consolida como política pública tridimensional 

(segurança, defesa e desenvolvimento regional) e revela a intenção do governo brasileiro tratar 

questões de fronteira, reconhecendo a necessidade de protegê-las, partindo de um enfoque 

ampliado de defesa que inclui variáveis econômicas, sociais, políticas e ambientais. 

Para a concepção do Projeto Calha Norte, soberania e desenvolvimento ordenado da 

região estavam relacionados à maior presença do Estado, ao controle do território e à fixação 

da população na Amazônia. Além dessas motivações estratégicas, que se relacionavam com o 

vazio demográfico da região e com a capacidade de defesa dessa parte do território, cresceram 

em importância os ilícitos transnacionais, o que motivou o reconhecimento de uma realidade 

securitária para além da dimensão militar e que perpassava por questões sociais, ambientais e 

de segurança pública, resultando na ampliação do escopo dessa iniciativa (NEVES; SILVA; 

MONTEIRO, 2016; COSTA, 2017). 

O Programa atua em duas vertentes, militar e civil. Com relação à vertente militar, o 

PCN executa suas ações mediante a transferência de recursos orçamentários diretamente para 

os Comandos das Forças Armadas, visando à implantação, adequação e ampliação de unidades 

da Marinha, do Exército e da Aeronáutica na região. 

Na vertente civil, o Programa executa suas ações mediante a transferência voluntária de 

recursos orçamentários, previstos em LOA, provenientes de emendas parlamentares, por meio 

de convênios firmados entre o Ministério da Defesa e os estados e municípios abrangidos pelo 

Programa, para atendimento a projetos de infraestrutura básica, complementar e aquisição de 

equipamentos (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2016). 

Vale ressaltar que o PCN coaduna-se ao Tratado de Cooperação Amazônica (TCA), 

firmado em 1978 no governo Ernesto Geisel por Brasil, Bolívia, Equador, Guiana, Peru, 

Suriname e Venezuela, com o intuito de aproximar os países da região por meio da integração 
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física e da cooperação técnica, reafirmar a soberania dos países sobre seus territórios e dirimir 

eventuais riscos e ameaças aos países nessa região (TORRECUSO, 2004; COSTA, 2017). Na 

avaliação de Nascimento:  
 
O PCN, enquanto programa de desenvolvimento econômico-social e 
pretensões sustentáveis ecologicamente da fronteira política, guarda 
similaridades com outras iniciativas, o que confirma a existência de um padrão 
de apropriação do território, servindo-se, para tanto, da organização de meios 
burocráticos e financeiros, ainda que escassos, para resolver pendências 
históricas em relação às políticas públicas, insuficientes e incompatíveis com 
as singularidades sociais e culturais existentes na Amazônia. Sobretudo, o 
PCN é a tentativa de reviver no presente a tradição do poder central de 
controlar a Amazônia, especialmente a Faixa de Fronteira Norte por meio da 
estratégia do desenvolvimento regional (NASCIMENTO, 2010 p. 184). 

 

O Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM), por sua vez, tinha por objetivo coletar, 

processar e produzir dados de interesses das organizações governamentais e não-

governamentais a partir de infraestrutura de meios técnicos e operacionais, isto é, investiu-se 

em radares e sensores, visando reunir milhares de informações sobre desmatamentos, 

queimadas, tráfego aéreo, novas fronteiras agropecuárias, formação de nuvens, acidentes 

geográficos e até localização de populações indígenas.  

O projeto foi concebido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), da Presidência 

da República, e apresentada pelo então Presidente Fernando Collor, no início da década de 

1990, sendo lançada em 2002. O projeto visava estabelecer uma vigilância sistematizada na 

região amazônica (NASCIMENTO; PORTO, 2013, p. 232). Segundo Lourenção (2003): 

 
O Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam) é a infra-estrutura técnica e 
operacional de um programa de abrangência multiministerial, o Sistema de Proteção 
da Amazônia (Sipam), sendo considerado seu principal instrumento na proteção e 
defesa da soberania nacional na Amazônia (LOURENÇÃO, 2003, p. 61). 

 

Assim, em termos gerais, PCN e SIVAM foram concebidos com a finalidade de 

defender, proteger e garantir a integridade do território nacional, combater os ilícitos e, 

sobretudo, alavancar o desenvolvimento sustentado e sustentável da Amazônia e da Faixa de 

Fronteira, em particular (NASCIMENTO, 2010).  

Com isso, Fagundes (2019, p. 105) observa que a proteção das fronteiras já era parte 

importante do imaginário coletivo das Forças Armadas quando se deu a abertura do escopo de 

atuação, de modo que ocorreu simplesmente uma adaptação da instituição, ante as mudanças 

nas ênfases de segurança. As chamadas novas ameaças chamam atenção para o lado negativo 
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da globalização, para como o aumento da circulação também pode trazer malefícios às 

sociedades, uma vez que os fluxos ilegais também se beneficiam da facilitação da mobilidade. 

Dessa forma, se coloca como desafio para os Estados se proteger das externalidades da maior 

conectividade, e ao mesmo tempo garantir a circulação de fluxos desejáveis (FAGUNDES, 

2019, p. 18). 

A Guerra às Drogas e a Guerra ao Terror, impulsionadas pelos Estados Unidos para a 

América Latina, passaram a ditar como a criminalidade transnacional, com destaque para o 

narcotráfico, e o terrorismo, cristalizando-se no discurso que se tornou corrente ao longo dos 

anos de 1990. Neste contexto, as fronteiras passam a ser encaradas como o local onde essas 

ameaças se cristalizam (FAGUNDES, 2019, p. 17). 

Diante do debate interno sobre as funções das Forças Armadas e a busca dos militares 

pela manutenção destas no novo paradigma constitucional, os militares encontraram no novo 

cenário interno e internacional a saída para redefinição de seu papel no Estado Democrático de 

Direito, como nota Fagundes (2019, p. 109). Assim, o contexto interno de aumento de 

criminalidade urbana, redefinição da estrutura institucional de segurança pública e de defesa 

nacional também se articula com movimentos de repressão mais amplos, como a Guerra às 

Drogas e o envolvimento das Forças Armadas no combate aos ilícitos transnacionais, como 

advogado pelos Estados Unidos para a América Latina (FAGUNDES, 2019, p. 17). 

A pauta da atuação interna começa a se fazer cada vez mais presente entre as missões 

das Forças Armadas a partir dos anos de 1990 em questões ligadas à segurança pública. A 

demanda política foi influenciada também pelos níveis cada vez mais alarmantes de violência 

nas grandes cidades, tomando destaque no debate público (FAGUNDES, 2019, p. 109). 

Assim, durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) foram 

acrescidos aos poderes constitucionais das Forças Armadas o fornecimento de apoio logístico 

às forças policiais no combate ao crime transnacional, especialmente nas áreas de fronteira, 

onde a atuação de organizações criminosas afeta diretamente a soberania nacional 

(FAGUNDES, 2019, p. 109). 

Nesse contexto, em 1996, é criada a Política de Defesa Nacional (PDN) (BRASIL, 

1996), sob o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC). A Política teve sua gênese na 

definição do Brasil enquanto potência média no ambiente institucional das relações 

internacionais e objetivou organizar a área da defesa para cumprir sua missão de liderança na 

América do Sul (NASCIMENTO, 2010, p. 185). 
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Vale lembrar, como dito anteriormente, que em 2000 o governo FHC também lançou o 

Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), com o objetivo de fortalecer o sistema de 

segurança pública brasileiro (BRASIL, 2000). Essa foi a primeira iniciativa a pensar a 

segurança pública nacionalmente e em suas dimensões municipais, estaduais e federais de modo 

integrado e a contemplar, mesmo que parcialmente, as necessidades securitárias da fronteira 

brasileira ao incorporar o combate ao tráfico de drogas (ADORNO, 2003) como foco prioritário 

(COSTA, 2017). 

Em 30 de junho de 2005, por meio do Decreto nº 5.484 (BRASIL, 2005), o governo 

Lula atualizou a Política de Defesa Nacional. O documento conceitua segurança como "a 

condição em que o Estado, a sociedade ou os indivíduos não se sentem expostos a riscos ou 

ameaças" enquanto a defesa "é ação efetiva para se obter ou manter o grau de segurança 

desejado". Especificamente, estabelece a seguinte diferenciação: 
 
I - Segurança é a condição que permite ao País a preservação da soberania e da 
integridade territorial, a realização dos seus interesses nacionais, livre de pressões e 
ameaças de qualquer natureza, e a garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e 
deveres constitucionais; 
II - Defesa Nacional é o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase na 
expressão militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais 
contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas (BRASIL, 
2005). 

 

O documento também ressalta que as ações do Estado deverão dar ênfase ao aspecto 

militar, mas não apenas. Nesse sentido, Nascimento (2010) elabora duas observações quanto à 

percepção dos militares acerca da PDN: 
A primeira é a proeminência da visão integrada multidisciplinar dos princípios 
fundantes da PDN. Neste particular, estende a política de defesa para além do setor 
exclusivamente militar, como sabido, abarcando a problemática ambiental e os 
aspectos sociopolíticos. A segunda observação inclui uma clara continuidade e 
reafirmação da cooperação internacional, a não ingerência nos assuntos internos de 
outros países soberanos e a busca da solução pacífica para os conflitos interestatais 
(NASCIMENTO, 2010, p. 186) 

  

 Na opinião do autor, o que torna a PDN emblemática é, portanto, o fato de enquadrar a 

Amazônia como prioridade de defesa, pressupondo os efeitos políticos no que tange à 

estabilidade da região (NASCIMENTO, 2010, p. 186) 

Aurilene Martins (2017) observa que o conceito de segurança adquire um entendimento 

mais amplo, podendo ser entendida no sentido externo ou interno: 
 
No sentido externo, refere-se à segurança nacional, que pressupõe a existência de uma 
ameaça real ao Estado (governo, território e sociedade). “Ele deve ser aplicado à 
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segurança do Estado, em termos de território, suas instituições e daqueles que o 
representam (RUDZIT; NOGAMI, 2010, p. 20).  
Já no interno, aproxima-se mais do conceito de segurança pública e reflete “uma 
situação de segurança/insegurança, em relação às vulnerabilidades internas que 
ameacem ou tenham o potencial de derrubar ou enfraquecer as estruturas do Estado 
(territorial e institucional) e de seu regime político” (RUDZIT; NOGAMI, 2010, p. 
20). 
Ou seja, “segurança pública é manutenção da ordem pública interna”. Ela refere-se à 
capacidade de o Estado garantir a ordem pública, o direito à vida, à liberdade e/ou os 
direitos de propriedade de cada cidadão (SILVA, 2009, p. 635). 
 

A própria PND destaca a complementaridade dos conceitos, expressando que 

“Gradualmente, ampliou-se o conceito de segurança, abrangendo os campos político, militar, 

econômico, psicossocial, científico-tecnológico, ambiental e outros. Entretanto, a defesa 

externa permanece como papel primordial das Forças Armadas no âmbito interestatal.” 

(BRASIL, 2005).  

 O Governo Lula também foi marcado pela reformulação do Programa de Promoção do 

Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (PDFF), criado em 2003, que tinha como objetivo gerar 

condições para o desenvolvimento socioeconômico daquele espaço por meio da conjugação de 

esforços em diferentes campos de política pública, com envolvimento dos setores produtivos 

locais e regionais apoiados por órgãos de fomento federal (COSTA, 2017 p. 105). 

As dificuldades enfrentadas em sua implementação levaram à reestruturação do PDFF 

em 2005 (COSTA, 2017 p. 105). O documento da Proposta de Reestruturação (BRASIL, 2005) 

pretende “superar a visão da fronteira como “espaço-problema” em favor de uma concepção 

que privilegia a região como um espaço pleno de oportunidades de desenvolvimento, de união 

com os nossos vizinhos e de valorização da cidadania” (BRASIL, 2005, p. 7). Nesse sentido, 

afirma que a agenda tem como linhas condutoras “o desenvolvimento econômico regional e a 

promoção da cidadania dos povos da fronteira, num momento em si estratégico de 

fortalecimento da integração sul-americana” (BRASIL, 2005, p. 6). 

São lidas como ameaças ao Estado na Faixa de Fronteira o progressivo esgarçamento 

do tecido social, a miséria que condena importantes segmentos da população ao não exercício 

de uma cidadania plena, o crime organizado e a falta de integração com os países vizinhos 

(BRASIL, 2005, p. 6). Assim, o desenvolvimento regional é colocado como estratégia 

prioritária para a soberania brasileira e a integração continental (BRASIL, 2005, p. 6). Costa 

(2017, p. 105) destaca a conexão entre segurança e desenvolvimento presentes nesta leitura. 

Tendo como base a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), o PDFF 

adota a divisão da Faixa de Fronteira em três arcos, levando em consideração as diferenças na 

base produtiva de cada área: o Arco Norte, formado pelos estados do Amapá, Pará, Amazonas, 
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Roraima e Acre; o Arco Central, que compreende os estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul; e o Arco Sul, que abrange a fronteira do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul (BRASIL, 2005).  

Martins (2017) ressalta que O PDFF trouxe uma nova visão para a integração e para o 

desenvolvimento sustentável/desenvolvimento regional e a integração com os  países da 

América do Sul, considerando a função estratégica desta área, surgindo como resposta às 

possíveis ameaças provocadas pelo contexto geopolítico da globalização (MARTINS, 2017, p. 

72). 

Na visão de Martins (2017), o programa, em linhas gerais, também representa a 

consolidação do conceito de securitização presente nas políticas para a Faixa de Fronteira, em 

razão da importância da Amazônia para o país e também para o mundo. Apesar de seu foco ser 

o desenvolvimento, ela contribui para os fins de defesa e de segurança nacional, uma vez que 

também tem como objetivo articular, integrar, realizar parcerias e compatibilizar programas e 

ações com os demais órgãos da administração federal, dos estados e dos municípios e com a 

sociedade civil, inclusive mediante a promoção e apoio à criação e ao funcionamento de 

entidades e fóruns representativos, aumentando assim, a presença do Estado na região 

fronteiriça (MARTINS, 2017, p. 74). 

 A partir de então, políticas de segurança pública foram se desenhando de forma mais 

específica. Em 2008, no intuito de fortalecer a segurança pública na fronteira, a Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP) criou o Projeto de Policiamento Especializado na 

Fronteira, também conhecido como PRONASCI FRONTEIRAS, que integra o Programa 

Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), para lidar com alguns crimes 

típicos dessa região (COSTA, 2017, p. 108).  

No mesmo ano, também foi criado o Projeto de Policiamento Especializado (PEFRON) 

a partir de algumas iniciativas sobre combate ao crime de roubo de gado no Rio Grande do Sul 

e das experiências dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dando início às 

discussões sobre o papel dos órgãos de segurança nas regiões de fronteira (HIRATA, 2015). Na 

segurança pública, o PEFRON é a primeira política voltada exclusivamente para as regiões 

fronteiriças com o intuito de fortalecer os recursos humanos na atuação aos ilícitos fronteiriços 

e transnacionais (COSTA, 2017, p. 110). 

O PEFRON foi encerrado, mas continuaram as iniciativas para fortalecer a segurança 

pública nas fronteiras. O Governo Dilma Rousseff deu seguimento e ampliou iniciativas de seus 

antecessores, dando início a novas iniciativas que objetivavam conferir maior organicidade à 
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ação do Estado nos espaços fronteiriços (COSTA, 2017, p. 111). É o caso do Plano Estratégico 

de Fronteiras (PEF), que reverberou na segurança pública por meio da Estratégia Nacional de 

Segurança Pública para as Fronteiras (ENAFRON). 

O PEF foi instituído pelo Decreto nº 7.496, de 8 de junho de 2011, visando o 

fortalecimento da prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços e 

dos delitos praticados na faixa de fronteira brasileira (BRASIL, 2011). Para Costa (2017), o 

Plano foi criado devido aos principais desafios com os quais lidavam os órgãos públicos para a 

efetivação e sustentabilidade das políticas para as fronteiras: a ação articulada e integrada no 

âmbito nacional e a cooperação com os países vizinhos. Assim, tem a particularidade de 

considerar a articulação entre defesa nacional, fiscalização tributária e segurança pública 

(COSTA, 2017, p. 112). 

O PEF tem como diretriz a articulação interna dos diversos agentes de segurança 

pública, de fiscalização e da defesa nacional, assim como a integração, no âmbito externo, com 

os países vizinhos. Para sua implementação, conta com dois órgãos para realizar a articulação 

política interna: o Gabinete de Gestão Integrada da Fronteira (GGIF) e o Centro de Operações 

Conjuntas (COC). Os GGIFs são instâncias colegiadas integradas, e que são compostos por 

autoridades federais e estaduais, a serem criados pelos próprios estados. Apesar da importância 

do GGIF, Neves (2016) identifica a falta de uma metodologia clara e maturidade institucional 

para planejamento integrado entre as instituições, semelhante ao que ocorre com outros órgãos 

de segurança no pais (NEVES, 2016, p. 101).  

Além do GGIFs, também são responsáveis pela implementação do Plano os Centros de 

Operações Conjuntas, integrados por representantes de todas as Forças participantes de 

operações. Segundo Costa (2017, p. 114), três principais operações foram conduzidas no marco 

do Plano, sob a égide do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça e do Ministério da 

Fazenda, respectivamente: 
 
O Ministério da Defesa lidera a Operação Ágata, conduzida pelas Forças Armadas em 
coordenação com outros órgãos federais e estaduais na faixa de fronteira para 
combater delitos transfronteiriços e ambientais. O Ministério da Justiça mantém uma 
operação de caráter permanente, a Operação Sentinela, que envolve 
fundamentalmente a Polícia Federal, as polícias civis e militares dos estados, a Polícia 
Rodoviária Federal, as Forças Armadas, a Força Nacional de Segurança Pública e a 
Receita Federal. O Ministério da Fazenda, por meio do Departamento da Receita 
Federal lidera a Operação Fronteira Blindada, que já existia em caráter reduzido 
anteriormente ao PEF, mas que ganhou maior abrangência e passou a buscar a 
articulação com demais órgãos na faixa de fronteira, sendo uma operação também de 
caráter permanente. Essas operações se tornaram a face mais visível das ações federais 
nas fronteiras, sendo responsáveis diretas pelo significativo aumento da apreensão de 
drogas, armas e contrabando observado desde sua implementação (COSTA, 2017, p. 
114). 
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Costa avalia ainda que a falta de elaboração de um modelo de atuação conjunta para as 

operações diárias, evitando a sobreposição ou a lacuna de funções pelos diversos órgãos 

envolvidos, contribuiu para a baixa institucionalização da articulação (COSTA, 2017, p. 115). 

Ainda em 2011, no âmbito da SENASP, do Ministério da Justiça, foi estruturado um 

Programa denominado Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras (ENAFRON), 

que concentra as diversas iniciativas e ações com foco no apoio à estruturação e atuação dos 

órgãos estaduais e municipais localizados nas regiões de fronteira, incluindo os GGIFs 

(NEVES, 2016, p. 38) 

A ENAFRON é considerada um marco para a segurança pública na faixa de fronteira e 

na articulação securitária com outros ministérios e com todos os estados federados, bem como 

países vizinhos (COSTA, 2017). Seu perfil institucional também reúne elementos de defesa e 

de segurança, com o nítido estabelecimento dos incentivos institucionais para a adesão dos entes 

federados, uma vez que necessita da cooperação dos governos estaduais (MARTINS, 2010). 

A ENAFRON apresentou como objetivo a intensificação do controle e da fiscalização 

nas fronteiras, associada ao fomento de iniciativas de prevenção e de repressão aos delitos 

transfronteiriços e outros ilícitos praticados nas regiões da fronteira brasileira.  

Na perspectiva de seu discurso, Martins (2017) observa que a ENAFRON enfatiza o 

diálogo entre defesa nacional e segurança pública, sob a influência nítida do processo de 

securitização presente nas políticas para a Amazônia e sua fronteira, com a peculiaridade de 

combater os ilícitos na fronteira e aproximar as políticas de segurança pública e defesa nacional, 

promovendo ações conjuntas com as Forças Armadas no combate à criminalidade nessa área 

(MARTINS, 2017, p. 20).  

Para sua execução a ENAFRON prevê a organização de uma estrutura burocrática capaz 

de estabelecer a coordenação intersetorial no âmbito federal, estadual e municipal, entre as 

polícias, Forças Armadas e demais instituições estratégicas que fazem parte da segurança 

pública para “combater o tráfico de ilícitos e contribuir para a defesa da fronteira”. 

A ENAFRON tinha por objetivos de promover a articulação dos atores governamentais, 

das três esferas de governo e incentivar e fomentar políticas públicas de segurança, 

uniformizando entendimentos e ações para otimizar o investimento de recursos públicos nas 

regiões de fronteira (COSTA, 2017, p. 116). Para Martins (2017, p. 127) o perfil federativo da 

ENAFRON se reflete na forma como está estruturada, através das unidades político-

administrativas subnacionais dos estados, que aderem a essa política por meio da realização de 



 

 
 

88 

convênios com o Executivo Federal, dentro das regras institucionais estabelecidas pelo 

Ministério da Justiça. 

Para ensejar essa articulação e de estimulá-la nas esferas estaduais, foi solicitado a cada 

estado formular seu Plano Estadual de Segurança nas Fronteiras, o qual também servia para o 

planejamento de repasse de recursos da União. Segundo Costa (2017, p. 116), a ENAFRON 

propicia, portanto, a reverberação política do Plano Estratégico de Fronteiras na dimensão da 

segurança pública.  

Esse conjunto de ações institucionais para a Amazônia e para as fronteiras revelou um 

novo contexto de gestão do território transfronteiriço, conjugando o militarismo no controle dos 

chamados mercados ilegais, informais e ilícitos e a sua hibridização com o trabalho policial 

como as duas pontas de um processo único de construção das políticas de segurança pública 

(HIRATA, 2015; SUPERTI, 2015). Esse histórico das políticas para as fronteiras brasileiras 

demonstra como antes eram questão de segurança nacional, e que agora aparecem como questão 

de segurança pública (DORFMAN, 2013), tendo a Amazônia como objeto de controle e 

vigilância.  

Essa arquitetura institucional de políticas para a Amazônia e Fronteira, ao lado do 

contexto de aumento de índices de violência e criminalidade, especialmente nos grandes centros 

urbanos, mobilizando a opinião pública para o controle nas fronteiras, é onde se insere o 

momento de elaboração do Plano Estadual de Segurança Pública das Fronteiras do Acre.  

 

 
4.4. CARACTERIZAÇÃO DA FRONTEIRA ACREANA 

 

A linha de fronteira internacional acreana tem 2.183 km de extensão. É o estado da 

federação mais próximo do Oceano Pacífico — cerca de 1.200 km por via rodoviária que corta 

os Andes. Dos 22 municípios que compõem o Acre, 17 fazem fronteira com Peru e Bolívia, 

sendo sete deles com sede próxima ou na linha de fronteira (Acrelândia, Plácido de Castro, 

Capixaba, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus) (MACHADO; 

RIBEIRO; MONTEIRO, 2014, p. 17).  

O estado é dotado de bacias hidrográficas que perpassam por quase todos os municípios 

de fronteira. A região do Juruá é uma área caracterizada por intenso tráfego de embarcações 

regionais. 

Apesar do avanço do desmatamento, acentuado nos últimos anos, o Acre ainda possui 

uma grande área de cobertura florestal conservada. Possui um território com 16.422.136 
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hectares (ha), dos quais 7.774.440 ha, ou 47,3%, é composto por Unidades de Conservação 

(Federais, Estaduais e Municipais), nas categorias de Proteção Integral e Uso Sustentável e 

Terras Indígenas (2.390.112 ha, 14,55 %), criadas para proteção e uso sustentável do bioma 

amazônico (SEMAPI, [s.d.]). 

As comunidades indígenas estão representadas por 15 povos, distribuídos em 3 famílias 

linguísticas (Pano, Arawak e Arawa). São 17.070 indígenas vivendo em 197 aldeias, 

distribuídos em 36 terras, situados em 11 municípios do estado do Acre. Destacam-se ainda 3 

povos isolados. Parte das Terras Indígenas do Acre constituem um mosaico contínuo de áreas 

protegidas ao longo da fronteira internacional com o Peru e a outra parte situa-se em áreas de 

influência das BRs 317 e 364 (SEMAPI, [s.d.]). 

A condição fronteiriça acreana é determinada pela própria história de formação do Acre 

enquanto parte do território brasileiro, uma vez que envolveu disputas de soberania nacional 

entre três países, Brasil, Peru e Bolívia, acerca do domínio de sua região .  

Contudo, muito antes dos limites nacionais existirem, diferentes povos indígenas viviam 

na Amazônia ocidental. Os primeiros contatos com o homem branco datam do final do século 

XIX, quando chegaram os primeiros exploradores à região em busca das chamadas “drogas dos 

sertões” (canela, cravo, cacau selvagem e salsaparrilha) e, depois, de forma mais intensa, pela 

exploração do látex, proveniente da árvore seringueira, típica da região Amazônica (SOUZA, 

2006, p. 30).  

A crescente demanda por borracha no mercado internacional tornou a borracha um 

produto estratégico, e, por sua vez, a exploração da árvore seringueira, importante fonte de lucro 

de empreendedores e de governos no Brasil. A partir do final da década de 1880 teve início, de 

forma mais intensa, a invasão/ocupação da Amazônia Sul Ocidental por uma população não 

indígena para extrair o “leite da seringueira”. As chamadas “correrias” constituíram expedições 

armadas, que tinham o intuito de ‘limpar o terreno’ para os não-indígenas extraírem o látex 

(SOUZA, 2006, pp. 30–31). 

A exploração do látex motivou a Guerra del Acre, conflito armado de brasileiros do rio 

Acre contra a ocupação boliviana de terras ricas em árvores de seringa, marcado por inúmeros 

confrontos armados protagonizados por seringueiros e indígenas recrutados. Até então, 

vigorava o Tratado de Ayacucho de 1867, segundo o qual as terras pertenciam à Bolívia. A 

disputa pelo domínio das árvores de leite, ou seja, por recursos econômicos, foi o que provocou 

tensões e negociações entre o governo brasileiro e boliviano em um primeiro momento e, depois 
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com o governo peruano para definição do limite internacional (MORAIS; ALVES; 

BONFANTI, 2020, p. 1272). 

A chamada “questão acreana” foi concluída na história oficial com o acordo entre os 

governos do Brasil e da Bolívia, consumado com a assinatura do Tratado de Petrópolis, em 17 

de novembro de 1903. Já a linha de fronteira entre Brasil e Peru foi acertada em 1909 pelo 

Tratado de Limites, que definiu de vez as fronteiras do Acre com os países vizinhos do Brasil 

(SOUZA, 2006, pp. 158–160). Vale ressaltar que mesmo após a finalização do processo de 

anexação ao território brasileiro o Acre permaneceu na categoria de Território do governo 

federal, sendo, portanto, administrado pelo Presidente da República. 

Segundo Morais, Alves e Bonfati (2020), após a borracha brasileira ter sido substituída 

no mercado internacional pela produção da Malásia, a partir de 1913, a zona fronteiriça, 

formada pelos três países, tornou-se uma região isolada e distante dos centros econômicos e 

políticos de cada nação. Esse isolamento resultou na construção de uma sociedade fronteiriça, 

isto é, “as relações econômicas e afetivas se deram entre os habitantes da tríplice fronteira 

(MORAIS; ALVES; CRISTINA BONFANTI, 2020, p. 1274). 

A Segunda Guerra Mundial levou a um novo momento de ascensão do mercado 

gomífero, com a ampla demanda por borracha dos Estados Unidos e Inglaterra, levando o Acre 

a ser novamente um grande exportador do produto. Os anos de 1942 a 1945 foi uma época em 

que milhares de nordestinos se dirigiram ao Acre para trabalhar nos seringais, os quais tinham 

que escolher entre ir para guerra ou se tornar “Soldados da Borracha”(SOUZA, 2006, p. 91), 

como foram denominados.  

O fim da guerra leva a um novo momento de esquecimento e isolamento. Quando os 

lucros da borracha não mais compensavam ao governo federal, o Acre se torna ente federativo 

em 1962, através da Lei nº 4.70. Contudo, a autonomia é breve, uma vez que o primeiro 

Governador eleito foi deposto dois anos depois pelo golpe de 64, que transformou o Acre em 

Área de Segurança Nacional. Iniciou-se assim um novo período de governadores nomeados 

pela União, que durou até 15 de março 1983, com a posse do segundo governador eleito. 

Os governos militares seguiram na política de incentivo à entrada de grandes 

empresários estrangeiros e brasileiros, advindos do centro-sul, na região amazônica, que 

ocuparam terras indígenas e de posseiros (SOUZA, 2006, p. 98). Em agosto de 1971, a 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) elaborou um Plano de 

Desenvolvimento da Amazônia, com os objetivos principais de “promover o progresso de novas 

áreas e a ocupação das então consideradas áreas vazias na Amazônia”.  
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As incontáveis violações aos direitos dos povos originários e dos seringueiros que ali 

permaneceram seguiram, sob a anuência do Estado, agora para dar vazão ao novo interesse 

comercial na região: a pecuária. Para implantar a pecuária na Amazônia, o governo federal 

cortou os incentivos aos seringalistas produtores de borracha, levando-os à falência e, 

consequentemente, colocando seus seringais à venda para pecuaristas das décadas de 1970 e 

1980 por baixos preços. Nessa época, muitos fazendeiros também se apossaram de terras 

acreanas de forma ilegal, através da prática de “grilagem”, matando muitos seringueiros que ali 

habitavam e colocando fogo em suas barracas (SOUZA, 2006, pp. 98–100). 

Esse é o contexto em que se dão também as resistências organizadas pelos seringueiros 

e trabalhadores rurais, que realizavam os “empates”: “Quando homens, mulheres e crianças se 

colocaram à frente de armas, moto-serras e dos peões dos fazendeiros e madeireiros, para 

impedirem que suas terras fossem invadidas ou que suas florestas fossem derrubadas, os 

seringueiros chamaram essa atitude de “empates”(SOUZA, 2006, p. 55).  

Ameaças de morte às lideranças eram uma constante. A polícia também representava os 

interesses dos fazendeiros. Nas décadas de 1970-1980 diversas lideranças sindicais foram 

assassinadas, como os líderes sindicalistas Wilson Pinheiro e Chico Mendes (SOUZA, 2006, p. 

138). 

Este pano de fundo retrata algumas questões que, aparentemente superadas, ainda se 

tornam presentes na dinâmica territorial da fronteira com contornos atualizados. A Amazônia 

foi atravessada historicamente por ações de múltiplos interesses geoeconômicos internacionais 

e nacionais. As estratégias do capital para a exploração de suas riquezas naturais estão 

envolvidas em vários projetos governamentais e privados, tanto nas escalas nacionais quanto 

macrorregional, ao longo do tempo (DE JESUS MORAIS; ALVES; CRISTINA BONFANTI, 

2020, p. 1275), e que, de alguma forma, também estão relacionados com exploração dos 

recursos naturais da Amazônia, dos povos originários e de trabalhadores rurais. 

A primeira década do Século XXI, por sua vez, é marcada pela intensificação das 

iniciativas de desenvolvimento econômico e integração regional, com os governos Lula e FHC, 

como já falado.  

Dos que impactaram mais diretamente o Acre, destacam-se a Iniciativa para Integração 

da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), com ações do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), dos Planos Decenais de Energia (PDEs) e do Plano Nacional de Recursos 

Hídricos. Como colocam Morais; Alves e Bonfati, “é no jogo das relações internacionais que a 

região se insere, onde há a expansão de infraestrutura produtiva intensa, que se concretiza 
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dentro da lógica do circuito econômico global (MORAIS; ALVES; BONFANTI, 2020, p. 

1275). 

Com efeito, o aumento da pressão sobre as áreas de proteção ambiental e as terras 

indígenas, a entrada de firmas nacionais e multinacionais, as frentes extrativas, o desmatamento, 

narcotráfico e a mobilidade humana nos dois lados da fronteira internacional conformam alguns 

dos fatores que determinam as interações transfronteiriças no Acre nos últimos anos 

(MACHADO; RIBEIRO; MONTEIRO, 2014, p. 17). Para fins didáticos, essas dinâmicas serão 

apresentadas a partir da divisa com os dois países, Peru e Bolívia. 

 

4.4.1. Dinâmicas na fronteira com o Peru: os Departamentos de Ucayali e de Madre 

de Dios 

 
A maior parcela da fronteira internacional do Acre é feita com o Peru, que corresponde 

a 72% da extensão territorial da linha de fronteira. A partir dos anos 80, a presença nesse 

território fronteiriço é composta por indígenas, populações ribeirinhas, coletores não indígenas, 

pequenos comerciantes e população em trânsito (MACHADO; RIBEIRO; MONTEIRO, 2014, 

p. 17). 

Os departamentos5 peruanos que fazem parte da divisa são Madre de Dios, Ucayali e 

Loreto, onde uma série de cenários territoriais e processos políticos, econômicos e ambientais 

configurados nessa região se fazem presentes. Há um mosaico contínuo de terras criadas pelos 

governos federal e regional do Peru para Reservas a indígenas isolados (Reserva del Estado 

para Pueblos Indígenas Aislados de Madre de Dios e Reserva Territorial Murunahua), e áreas 

naturais protegidas (Reserva Comunal Purus e Parque Nacional Alto Purus) (IGLESIAS; 

AQUINO, 2006, p. 8). 

No Acre, são oito terras indígenas e quatro unidades de conservação, três de proteção 

integral e uma de uso sustentável, situadas na fronteira internacional Brasil-Peru.  

Essas áreas protegidas e terras indígenas na zona de fronteira convivem com dinâmicas 

de grandes projetos de infraestrutura, como construção de estradas e pontes; frentes de 

exploração de recursos naturais, como hidrelétricas, madeireiras, prospecção de gás e petróleo; 

além de comércio de drogas, relacionado com outras redes de lavagem de dinheiro. 

 
 
5 Na Bolívia e no Peru, os “departamentos” correspondem às maiores entidades subnacionais nas quais se subdivide 
o território do Estado (MACHADO; RIBEIRO; MONTEIRO, 2014, p. 17). 
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A política de independência energética impulsionada pelo governo peruano, financiando 

grandes multinacionais que operam no setor de gás e petróleo, tem avançado desde a segunda 

metade dos anos 1990 na Amazônia Peruana, alcançando a fronteira com o Acre, a partir da 

bacia de Ucayali, onde os campos de exploração superpõem-se a terras indígenas e áreas de 

conservação (MACHADO; RIBEIRO; MONTEIRO, 2014, p. 19). 

Há ainda a projeção de uma frente hidráulica para exploração do potencial energético 

andino peruano com a construção de usinas hidrelétricas em bacias hidrográficas, financiada 

por capital brasileiro e peruano. As críticas e resistências a tais projetos envolvem desde 

acusação de planos geopolíticos de hegemonia brasileira na região, impactos ambientais e 

sociais e questionamentos sobre o destino da energia e dos royalties. 

A exploração madeireira também tem sido a razão de diversos conflitos envolvendo 

terras indígenas e áreas protegidas na região de fronteira.  

Desde meados dos anos 1990, um crescimento expressivo da atividade madeireira 

ocorreu no Departamento de Madre de Dios. Financiada por madeireiras e comerciantes de 

Puerto Maldonado, a extração predatória de madeiras nobres adentrou algumas das principais 

regiões de habitação e deslocamento das populações indígenas em isolamento (IGLESIAS; 

AQUINO, 2006, p. 12). 

Apesar das tentativas de regulamentação das atividades do setor madeireiro, por meio 

do regime de concessões florestais e da criação de áreas protegidas pelo governo peruano, a 

extração ilegal continua acontecendo, colocando sérios riscos para os grupos "isolados" que ali 

vivem (IGLESIAS; AQUINO, 2006, p. 13). 

No Ucayali, as firmas instaladas com o apoio do governo e financiadas por grandes 

firmas nacionais e multinacionais, conectadas a uma ampla rede internacional de importadores 

no exterior e a uma cadeia de fornecedores na região, incentivam também o corte ilegal de 

madeira em áreas protegidas e terras indígenas (MACHADO; RIBEIRO; MONTEIRO, 2014, 

p. 20). 

As denúncias e conflitos envolvendo exploração ilegal de madeira em terras indígenas 

do lado acreano levaram à instalação de novos pelotões especiais de fronteira (PEF). O 

investimento institucional nessa área está restrito à perspectiva tática (prefeitura, pista de pouso, 

pelotão de fronteira, unidade militar de assentamento rural). 

Na zona transfronteiriça Acre-Madre de Dios, a construção de obras de infraestrutura 

também tem suscitado conflitos de diferentes ordens. Se, por um lado, os governos as veem 

como potencial de integração econômica, possibilitando acesso aos mercados asiáticos, os 
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movimentos indígenas têm denunciado a ausência de consulta prévia às comunidades, 

conforme prevê a convenção 169 OIT6, para a consideração dos impactos ambientais e sociais.  

A construção da Rodovia Transoceânica entre Brasil e Peru, inciada em 2005 e 

concluída em 2011, é um exemplo dessas iniciativas de grande impacto e que tem mobilizado 

diversos atores estatais e não estatais de ambos os países. Também conhecida como Estrada do 

Pacífico, trata-se de estrada binacional que liga o noroeste do Brasil ao litoral sul do Peru, 

através do estado do Acre. A parte da Estrada do Pacífico que fica dentro do território brasileiro 

é identificada como BR-317 (da fronteira com o Peru até Rio Branco) e BR-364 (de Rio Branco 

até o sudeste do Brasil).  

A BR 317 inicia em Humaitá, no estado do Amazonas, passa pelo estado do Acre e se 

liga ao restante do território nacional, a partir da BR 364, em sentido ao estado de Rondônia e 

ao Oceano Pacífico, via fronteira trinacional do Acre, Bolívia e Peru. Partindo de Rio Branco, 

a Interoceânica chega à cidade de Assis Brasil na fronteira com o Peru, e Iñapari, cidade peruana 

na tríplice fronteira. No Peru, segue até o Oceano Pacífico como Carretera Interoceânica Sur, 

totalizando 2,6 mil quilômetros, ligando essa fronteira brasileira aos portos peruanos de San 

Juan de Marcona, Matarani e Ilo, via a rota de Iñapari, Ibéria, Puerto Maldonado, Azángaro, 

Juliaca, Matarani. 

Bicalho (2013), em trabalho referente à Estrada do Pacífico na Integração Sul-

Americana e o Acre, destaca as mudanças regionais e impactos de diversas matizes na região 

de fronteira acreana, como a reprodução do desmatamento e a marginalização da população. 

De igual forma, Dourojeanni destaca os impactos nas áreas protegidas: 
Dourojeanni (2003, 2004) indica que a rodovia atravessa áreas de florestas frágeis e 
de altíssima biodiversidade nos Departamento de Madre de Dios, Puno e Cusco, e que 
sua pavimentação poderá causar impactos diretos e indiretos nos Parques Nacionais 
do Manu e Bahuaja-Sonene e em outras seis unidades de conservação, uma área 
agregada de 8 milhões de hectares, em terras de 51 "comunidades nativas", que 
somam 637 mil hectares, além de em reservas territoriais destinadas a índios 
"isolados" e de contato recente. Aponta ainda para um cenário de intensificação do 
desmatamento, atividades madeireiras legais e ilegais, garimpagem, tráfico de drogas, 
bem como de possíveis danos a sítios arqueológicos ainda não identificados e 
estudados. Destaca a fragilidade das instituições governamentais, da legislação e da 
política ambiental no Peru, e que o licenciamento da obra é atribuição do Ministério 
dos Transportes, mesmo órgão que licitará e fiscalizará a pavimentação. 
(Dourojeanni,2003, 2004 apud IGLESIAS; AQUINO, 2006, p. 10) 

 

 
 
6 Consiste na obrigação estatal e no direito de os povos indígenas e tribais serem consultados, de forma livre e 
informada, antes de serem tomadas decisões que possam afetar seus bens ou direitos. 
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As negociações tendem a ignorar o papel social das interações informais geradas por 

essas obras, principalmente na zona de fronteira onde essas interações são geralmente 

consideradas ilegais (Machado, Novaes e Rego Monteiro 2009). 

Morais, Alves e Bonfanti (2020), analisando as dinâmicas migratórias mais recentes no 

estado do Acre, identificam o impacto das obras de integração regional, destacadamente a 

Rodovia Transoceânica, na viabilização da entrada de imigrantes no Brasil via terrestre, através 

do Acre.  

O estado do Acre foi/é a principal porta de entrada e, agora de saída, de imigrantes 

haitianos no Brasil, a partir de 2010, quando em dezembro, estes começaram a chegar à cidade 

de Brasiléia, pela fronteira com a Bolívia. Atualmente, dados da Secretaria Estadual de Justiça 

e Direitos Humanos do Acre, através do Relatório da Coordenação da Divisão de Apoio e 

Atendimento aos Imigrantes e Refugiados-DAAIR, revelam que imigrantes de 35 

nacionalidades cruzaram a fronteira entre Brasil/Peru, por Assis Brasil e, raramente, entre 

Bolívia/Brasil.  

Segundo as autoras, esses imigrantes tinham, e ainda têm, o estado do Acre como 

corredor migratório de acesso ao Brasil para se deslocarem às outras unidades da federação, em 

busca de trabalho. Até 2016 os imigrantes eram acolhidos em abrigos pelos serviços do estado, 

com auxílio do governo federal, em estruturas que asseguravam a regularização da 

documentação pessoal ou mesmo mediação para ingressar no mercado de trabalho brasileiro. 

Os acampamentos atraíram muitos “empresários em busca desta mão de obra barata e ávida 

para todo tipo de emprego disponível, em especial na construção civil e agroindústria 

frigorífica” (MAMED, 2016a, p. 88).  

Nesse momento de maior fluxo migratório, entre os anos de 2014, 2015 e 2016, o país 

ainda vivia a fase de construção de grandes projetos de infraestrutura e obras vinculadas aos 

eventos internacionais. Contudo, com a crise da economia brasileira após 2016, muitos 

imigrantes passaram a fazer o caminho inverso de quando chegaram ao Brasil pela fronteira 

acreana. Em 2021 a fronteira acreana foi palco de uma situação dramática, agravada pela 

pandemia da COVID-19, na qual cerca de 300 imigrantes foram impedidos de adentrar o Peru, 

passando a ocupar a Ponte de Integração em Assis Brasil. Tais situações indicam o que os 

autores nomeiam como “períodos de funcionalização e desfuncionalização” da fronteira, isto é, 

abertas ou fechadas, de acordo com os interesses em jogo (MORAIS; ALVES; BONFANTI, 

2020, pp. 1283–1284). 
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4.4.2. Dinâmicas na fronteira com a Bolívia: o Departamento de Pando 

 

O Acre compartilha com a Bolívia uma linha divisória de 618 km, correspondente às 

províncias de Nicolás Suárez e Abuná, no departamento de Pando, e aos municípios de 

Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Plácido de Castro e Acrelândia, além de um 

pequeno segmento do município de Assis Brasil. 

O agrupamento mais importante de cidades-gêmeas dessa zona de fronteira é o núcleo 

urbano de Cobija (Bolívia) o qual limita-se com as cidades acreanas de Brasiléia e 

Epitaciolândia. As cidades contam com mecanismos de apoio e regulamentação dos 

intercâmbios, principalmente mercantis, por parte dos respectivos estados. Em 1983, foi criada 

a primeira Zona Franca (ZOFRA) da Bolívia em Cobija. 

A venda de importados na Zona Franca de Cobija atrai compradores das cidades 

acreanas, promovendo intensos intercâmbios comerciais e culturais, intensificados pela 

presença de capitais extralocais que exploram o acesso aos mercados. 

Dada a relevância ao mercado brasileiro interno, o Estado brasileiro também tem 

cooperado com a implantação de infraestrutura de conexão entre as cidades de fronteira, como 

é o caso das novas pontes entre Brasiléia e Cobija sobre o rio Acre —inaugurada em 2004— e 

entre Assis Brasil e Iñapari (Peru) —inaugurada em 2006. 

A intensidade e a direção dos fluxos populacionais na fronteira Acre-Bolívia constituem 

importantes indicadores de processos de reorganização territorial na região. A mobilização de 

grandes contingentes populacionais provenientes do estado do Acre, em períodos distintos —

sobretudo a partir da década de 1970— em direção ao departamento de Pando, resultou de 

inúmeros fatores como os conflitos que envolviam a posse das terras acreanas na fase de 

penetração da frente pecuarista, a decadência da economia da borracha, a procura de postos de 

trabalho nas áreas urbanas, e a formação da mão de obra volante para o trabalho em atividades 

agropecuárias e/ou extrativas (MORAIS; ALVES; BONFANTI, 2020, pp. 1283–1284). 

Segundo Machado, Ribeiro e Monteiro (2014), as razões envolvendo a fragilidade do 

governo central boliviano diante das pressões autonomistas dos departamentos mais ricos, o 

receio boliviano quanto à influência brasileira numa região remota e pouco integrada e a 

exploração econômica dos recursos naturais na fronteira amazônica boliviana influenciaram o 

aumento de fluxos migratórios de retorno de brasileiros residentes em Pando para o estado do 

Acre. Em 2007, o governo de Evo Morales deu vazão às pressões para restringir a permanência 

de brasileiros em território boliviano e iniciou uma negociação com o Brasil para a retirada de 
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colonos residentes em Pando. Já em 2010, foram repatriadas 350 famílias brasileiras que viviam 

no norte da Bolívia, após um processo de identificação de estrangeiros realizado pelo governo 

boliviano nos anos anteriores. 

Machado, Ribeiro e Monteiro (2014), também elencam a difusão de padrões de uso da 

terra de uma margem à outra do limite internacional como uma das dinâmicas características 

da interação transfronteiriça Acre-Bolívia. No caso da zona de fronteira Acre-Pando, observa-

se uma expansão do padrão de uso característico do leste acreano —baseado na associação entre 

atividades agrícolas de baixo nível tecnológico (pouco capitalizadas) para formação de 

pastagens e a exploração da pecuária extensiva— em direção às áreas limítrofes, em especial 

para a província de Nicolás Suárez (MACHADO; RIBEIRO; MONTEIRO, 2014, pp. 25–26) 

O avanço das áreas desmatadas ao longo das principais rodovias e a ocorrência de focos 

de queimada, principalmente no estado do Acre, mas com incidências nas áreas limítrofes em 

território boliviano, em particular ao sul do município de Capixaba, sugerem que novos 

assentamentos e o deslocamento da mão de obra que acompanha o avanço das frentes 

madeireiras no departamento de Pando tenham provocado um adensamento da população rural 

no lado brasileiro do limite internacional. O avanço se deu em razão da mudança nas políticas 

de ambos os países, incentivando a agropecuária, em detrimento do sistema anterior dos 

seringais de extração de borracha. Além disso, a valorização das terras ao longo dos principais 

eixos rodoviários vem sendo acompanhada pela diminuição progressiva da cobertura florestal 

e por conflitos decorrentes do acesso desigual à terra (MACHADO; RIBEIRO; MONTEIRO, 

2014, pp. 25–26). 

Assim, as autoras destacam a integração física, a difusão de padrões de ocupação da 

terra e a mobilidade da população como três itens de interações transfronteiriças que convergem 

para a reestruturação da zona de fronteira Acre-Bolívia (MACHADO; RIBEIRO; MONTEIRO, 

2014). 

Da leitura das dinâmicas transfronteiriças acreanas, Machado, Ribeiro e Monteiro 

(2014, p. 16) sugerem a existência de uma “geopolítica fragmentada” ou de “pequenos 

espaços”. Em contraposição à geopolítica clássica, concebida por estados nacionais para 

grandes espaços, a geopolítica dos pequenos espaços dá conta das ações políticas e econômicas 

de governos, empresas e outros agentes não governamentais especificamente para espaços 

considerados periféricos (entre eles as regiões de fronteira) e em defesa de interesses setoriais: 
 
Uma geopolítica fragmentada encontra lugar na arena internacional na medida em que 
se acentua a competição por influência e poder entre estados, entre estados e regiões 
transnacionais, e entre estes e as grandes empresas, principalmente aquelas 
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direcionadas à exploração de fontes primárias. Ao mesmo tempo, o oportunismo que 
caracteriza as ações dos estados e empresas emerge, de forma menos organizada, entre 
setores po- pulacionais no terreno, em sua luta para obter ganhos sociais e econômicos 
por meio de movimentos reivindi- catórios ou de resistência, mais ou menos 
politizados (MACHADO; RIBEIRO; MONTEIRO, 2014, p. 17). 

 

É levando em conta esse cenário de caracterização geográfica, contexto histórico e 

geopolítico da fronteira acreana que será feita a análise dos resultados da pesquisa. 

 



5. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

A análise dos resultados está estruturada a partir da reconstrução do processo histórico 

da formação da agenda da política de segurança pública na fronteira do Acre. 

O marco temporal dessa análise inicia-se no contexto anterior ao Plano Estadual de 

Segurança Pública da Fronteira, uma vez que o encadeamento do contexto político, institucional 

e das próprias dinâmicas transfronteiriças é o que leva à construção narrativa da fronteira e da 

política de segurança presentes nessa política pública. Assim, a reconstrução passa pela 

ocorrência de eventos históricos que marcaram a reestruturação da segurança pública e da 

própria arquitetura institucional no estado; o estabelecimento de uma rede de atores que buscam 

incidir sobre as políticas de fronteira; a estruturação das políticas de segurança pública 

subsequentes; até o momento em que a fronteira se torna efetivamente uma questão de 

segurança pública nas esferas formais de poder, isto é, quando o Estado reconhece o tema como 

uma questão de interesse a essa política pública especificamente.  

Nessa análise busca-se detalhar de que modo o contexto condicionou o processo da 

política pública em um encadeamento lógico de fatores, como a identificação de atores, 

existência de subsistemas e demais eventos que perpassam pela disputa de ideias em torno da 

construção da fronteira enquanto problema de política pública e da política de segurança pública 

enquanto solução para esse problema. 

 

5.1.O CONTEXTO HISTÓRICO ANTERIOR AO PLANO ESTADUAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA DA FRONTEIRA: MEADOS DOS ANOS 80 ATÉ O 

INÍCIO DO GOVERNO DA FRENTE POPULAR DO ACRE 

 

O Acre chegou ao final da década de 90 em uma profunda crise econômica e com 

desigualdade social acentuada, resultado de décadas de exploração dos recursos e da mão de 

obra de trabalhadores/as - sem que qualquer lucro advindo da indústria gomífera tenha 

retornado à população - e sem investimento público substantivo por parte do governo federal. 

A estrutura pública era marcada por frágil constituição administrativa, recém-formada, já que 

o Acre só deixou de ser Território em 1962, sendo grande a instabilidade institucional.  

Ao buscar resgatar o histórico das políticas de segurança pública no Acre, importante 

evento foi mencionado por praticamente todos os atores entrevistados para essa pesquisa: o 

período da reestruturação da segurança pública no Estado em razão da desmobilização do 

chamado Esquadrão da Morte, nome dado ao grupo de extermínio composto por policiais e 
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civis liderado por Hidelbrando Pascoal, coronel e ex-deputado federal. Muitos dos entrevistados 

são capazes de relatar como era o funcionamento da organização criminosa e os impactos na 

vida de acreanos e acreanas: 

 
GPS.1.: Nos anos 90 nós tínhamos sim o tecido do estado muito contaminado por 
pessoas que praticavam, em nome do estado, crimes vários. Por conta do interesse 
econômico do tráfico de droga, praticavam homicídio, praticavam roubo, praticavam 
todos os outros crimes por conta do tráfico de droga. O objetivo era o tráfico, o 
objetivo era comandar algumas áreas, comandar alguns locais. Mas, em nome de uma 
“purificação” - eles chamavam de "purificação", entre aspas, - eles tinham um grupo 
de justiceiros aqui. Que era um grupo liderado pelo Hildebrando Pascoal. [...] Então 
naquele momento nós tínhamos corpos espalhadas pelo estado a todo momento. As 
botas de quem estava dentro da estrutura da segurança pública do estado do Acre eram 
botas sujas de sangue. Então eles criaram um grupo de justiceiros. Como eu disse, o 
pano de fundo, o objetivo desse grupo de justiceiros, era ter o domínio do tráfico de 
drogas. Mas eles traziam uma falsa promessa de “limpar”. Aquela “higienização”. 
Então "vamo matar quem é estuprador, vamo matar quem é traficante, vamo matar 
quem é homicida, vamo matar...". E tinha uma lista. Essa lista, ela existia. [...] Aí tinha 
os grupos. Grupos dentro da Polícia Civil, grupo dentro... Não vou detalhar. Bom, de 
sorte que o Estado do Acre, naquele momento, não tinha lei. Inúmeras situações 
ocorreram em que o próprio Hidelbrando Pascoal entrou em audiência no Tribunal de 
Justiça - isso todo mundo sabe - para interromper audiências que estavam ocorrendo 
lá. Então ele tinha, era deputado federal, então ele tinha influência no cenário nacional, 
e no cenário local era a pessoa mais temida, e em razão disso ele tinha pessoas 
dominadas por ele, que ele promovia essas execuções. Foram muitas. [...] Então eles 
eram um grupo de execução mesmo. [...] Não existia lei para eles. [...] Qualquer tipo 
de pessoa que se levantasse contra eles, no outro dia corria o risco de estar morto. 
Então era um terror que se vivia naquele período. 

 

Estima-se que a organização de Hildebrando possuía mais de 100 indivíduos 

coordenados em uma complexa organização tipicamente hierarquizada, envolvendo segmentos 

econômicos significativos na região, bem como amplos segmentos institucionais (polícia, 

justiça e sistema político).  

Em 1999 foi instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos 

Deputados destinada a investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico, conhecida como 

CPI do Narcotráfico, como desdobramento de uma série de denúncias sobre o envolvimento de 

deputados e altos agentes políticos com o tráfico de drogas no Brasil, incluindo denúncias de 

homicídios. As investigações foram realizadas em 23 estados, compondo um relatório de mais 

de 1100 páginas, em que também estão detalhadas três conexões internacionais.  

A primeira referência, no relatório da CPI, à constituição da organização remete ao ano 

de 1986, descrevendo uma estrutura composta de dois segmentos principais: um grupo 

operacional, comandado por coronéis da PM, entre os quais Hildebrando Pascoal e seu primo 

Aureliano Pascoal, um secretário de segurança em atividade e um ex-secretário de segurança; 

e o chamado “Alto Clero”, formado pelo governador do Estado, por uma vice-prefeita, por 
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alguns empresários membros da UDR (União Democrática Ruralista) e por um narcotraficante 

notório. Dez anos depois, em 1996, guindado ao comando da Polícia Militar no Estado, 

Aureliano Pascoal institucionaliza esse grupo operacional formando o COE – Comando de 

Operações Especiais, que reúne policiais fardados e sem farda, e que vai constituir a fachada 

legal de um grupo de extermínio que controla o varejo do tráfico no Estado, além de prestar 

serviços como grupo de extermínio para fazendeiros e empresários locais que queriam eliminar 

desafetos (SINHORETTO; PERALVA, 2017, p. 14). 

 
GPS.2: As Instituições já estavam começando a ficar refém d’um crime que já estava 
institucionalizado. E a liderança desse crime institucionalizado se dava na pessoa do 
Coronel Hidelbrando Pascoal, e das pessoas com quem ele dividia, vamos assim dizer, 
o comando do poder, né, a partir da Polícia Militar do Estado do Acre, com outras 
divisões e com outras ramificações dentro da Polícia Civil, dentro de outros órgãos de 
segurança, e do ponto de vista de operação, na comunidade em geral. Então, ele 
controlava a Polícia Militar que, por sua vez, era quem controlava o presídio da 
Capital. 

 

O mito de que a família Pascoal era capaz de enfrentar o Exército, matando um capitão 

e sendo absolvida contribuiu para a ideia de que tinham poder. Vários membros ocupavam 

postos na hierarquia policial-militar do Estado, sendo também ligados ao gabinete militar do 

governador. O grupo também mobilizava uma mão de obra subalterna, como trabalhadores 

rurais, para trabalharem nas fazendas da família onde se recebiam as drogas; e os prisioneiros, 

que se beneficiavam de autorizações especiais de saída da colônia penal, em troca de “serviços”, 

como extermínios.  

Numerosas mortes com características de crueldade (cabeças cortadas, corpos mutilados 

encontrados nos igarapés, para citar alguns) jamais foram investigadas ou elucidadas do ponto 

de vista judicial. Os crimes tomaram maior proporção e visibilidade em 1996, com a morte de 

Itamar Pascoal, irmão de Hildebrando, no contexto de um confronto com um narcotraficante, 

José Hugo. Com a caçada de Hildebrando pelo assassino de seu irmão, vários crimes se 

seguiram. O de maior impacto foi a morte de “Baiano”, motorista de José Hugo, que, ainda 

vivo, teve os membros decepados por uma motosserra, os olhos furados e o corpo jogado na 

calçada da televisão local. Seu filho de 13 anos também foi assassinado, teve o corpo queimado 

com ácido, além de ter recebido alguns disparos de arma de fogo7 (SINHORETTO; PERALVA, 

2017, p. 15). 

 
 
7 O caso posteriormente teve ampla cobertura jornalística, como se pode ver: < 
https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/10/23/esquartejamento-acido-e-tortura-crime-da-motosserra-no-ac-
faz-26-anos-e-viuva-fala-pela-1a-vez.ghtml>. Acesso em 10 de setembro de 2021. 
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José Hugo foi morto mais tarde, e sua cabeça, transportada numa caixa de isopor, foi 

trazida a Hidelbrando como prova de sua morte. Dos 49 homicídios registrados pela CPI, 3 

apenas não foram encomendados ou cometidos por Hildebrando Pascoal, seus irmãos ou seus 

comandados. 

Buscando entender qual a estrutura de segurança pública estadual que existia à época, 

nesse complexo cenário de insegurança, um dos documentos acessados foi o Plano Plurianual 

para o quadriênio 1996-1999, publicado através da Lei n. 1.162, de 27 de outubro de 1995, pelo 

governador em exercício Labib Murab, vice-governador de Orleir Cameli. A única menção à 

segurança pública no documento é feita na Matriz de Alocação de Recursos, na área “Ações 

Básicas de Governo”, onde se prevê a “ampliação, reforma e reequipamento do sistema de 

segurança pública do Estado”  (ACRE, 1995). 

O documento apresenta quatro macro-objetivos da ação governamental para o período, 

quais sejam: a) Econômico, visando a criação de ambiente econômico estável para estimular a 

competição reestruturação produtiva; b) Social, com o objetivo central de promover a “elevação 

dos padrões de consumo e bem estar, a melhoria da qualidade de vida dos acreanos e a redução 

das desigualdades sociais”; c) Espacial e Ambiental, visando a consolidação do processo de 

ocupação territorial do Acre “para o direcionamento localizado das ações de desenvolvimento, 

identificando problemas e criando áreas programa e polos-urbanos como alternativas 

econômicas visando o desenvolvimento sustentado”; e, por fim, d) Institucional, objetivando o 

fortalecimento da democracia e resgate do “verdadeiro papel do governo ser agente efetivo de 

desenvolvimento econômico-social e na consolidação de sistemas de organizações, instituições 

e entidades públicas e privadas no Estado, de forma articulada”.  

Importante mencionar que além de Hildebrando, o então Governador Orleir Cameli 

também foi indiciado pela CPI do Narcotráfico. Sua relação com o narcotráfico e com 

Hidelbrando Pascoal pelos crimes de tráfico, crime organizado e sonegação fiscal (CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 2000) justificaram tal indiciamento. Orleir foi ainda denunciado por 

outros envolvimentos como corrupção e enriquecimento ilícito, invasão de terras indígenas, 

contrabando de madeira entre outros 8.  

 
 
8 Orleir Messias Cameli, a empresa Marmud Cameli e a empresa de Abrahão Cândido da Silva foram condenados 
à reparação dos danos causados aos Ashaninka, do rio Amônia, pelos danos ambientais, sociais e culturais causados 
da extração ilegal de madeira nas terras indígenas. A ação foi movida pelos Ashaninka em 2002, chegando até o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2020 o grupo Cameli faz um acordo 
com Ministério Público Federal (MPF) o valor de R$ 14 milhões em benefício dos indígenas e R$ 6 milhões para 
a sociedade em geral, que serão destinados a fundo de proteção a direitos sociais (AMAZONAS ATUAL, 2020). 
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Cameli não concorreu à reeleição, sendo o pleito vencido pelo candidato Jorge Viana 

(PT), marco da primeira vez que o Partido dos Trabalhadores ocupa o cargo do governo do 

estado. Assim, em 1999 é dado início à gestão do governo da chamada Frente Popular no Estado 

do Acre.  

Diante desse cenário, a realização de ampla reforma do aparelho de Estado, ameaçado 

pelas ações do Esquadrão da Morte, era medida urgente. O desmantelamento das organizações 

criminosas entranhadas nas estruturas do Estado resultou de articulação e trabalho conjunto 

entre Governo do Estado, Ministério Público Federal, Justiça Federal, Polícia Federal, além de 

diversos órgãos federais, instituições do Sistema de Justiça, Poder Executivo Federal, 

Legislativo Federal entre outros: 
GPS.2: Então o Jorge assumiu, e ele... era um momento muito tenso, onde as 
Instituições estavam, de um certo modo, refém de um terror que havia. Vamo lembrar 
que foi nesse período anterior à minha assunção ao cargo de Secretário que houve o 
famoso caso da morte do Itamar Pascoal, irmão do Hidelbrando Pascoal, e que a 
família, então, passou a fazer uma caçada, não só no Estado do Acre, mas em vários 
lugares do Brasil, culminando, inclusive, com o assassinato do Hugo, né, lá no Estado 
do Piauí. E, segundo consta, inclusive, sendo trazido a cabeça dele decepada e 
mostrada numa reunião de família, que havia sido vingada a morte do Itamar, que era 
tenente reformado da Polícia Militar. [...] e que culminou com essa morte, mas muitas 
outras foram perpetradas anteriormente, naquela caçada, nos meses que antecederam, 
né... com Baiano, com várias outras pessoas.  
E aí foi quando surgiu o... quando assume o Jorge Viana, ele faz uma articulação com 
algumas pessoas que vieram, que estavam aqui no Acre, notadamente Luíz Francisco, 
do Ministério Público Federal, Desembargador Jecino, que tinha feito a carreira dele 
como magistrado na Vara Criminal Militar, E depois ele assume a... se torna 
Desembargador e, logo depois, Presidente do Tribunal de Justiça. Então, ele vem com 
aquela bagagem, com aquela história de todos aqueles depoimentos, tudo aquilo que 
ele conhecia a partir de toda a sua atuação na 1ª Instância.  
GPS.1: Então houve uma grande força tarefa no Ministério Público Federal, Justiça 
Federal, Polícia Civil do Estado do Acre, o próprio Ministério Público do Estado do 
Acre, então formou... governo, sociedade civil, a Igreja [...] essa união fez com que 
inúmeros, todos eles, fossem presos. 

 

A conclusão de diversos inquéritos e da CPI do Narcotráfico, que resultou, dentre vários 

encaminhamentos e indiciamentos, na cassação e prisão de Hildelbrando Pascoal, junto com 

diversos outros participantes da organização criminosa, foi, portanto, uma etapa importante e 

um marco na história da Segurança Pública no Estado do Acre. Indica também os primeiros 

registros da atenção do poder público sobre a atuação de organizações criminosas no estado, 

com ligações nacionais e internacionais, e que se relacionavam com a prática de diversas outras 

atividades legais e ilegais, como lavagem de dinheiro, extração madeireira, agronegócio etc.  

Não se evidencia, contudo, uma profunda reestruturação do aparato de segurança 

pública, em particular das forças policiais, protagonistas do Esquadrão da Morte. O próprio 

COE (criado em 1996 por Aureliano Pascoal) foi mantido, hoje pertencendo ao BOPE – 
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Batalhão de Operações Especiais. É necessário pontuar que a Polícia Militar no Acre, instalada 

em 31 de março de 1974, em substituição à antiga Guarda Territorial, foi implantada em pleno 

vigor do Regime Militar no país. Além da explícita perseguição a grupos sociais 

marginalizados, movimentos sociais e inimigos políticos, a polícia no Acre também operou a 

serviço de latifundiários, em consequência da adoção da pecuária a partir de 1970 como modelo 

econômico pela Ditadura Militar e pelo governo estadual. Nas palavras do próprio governador 

da época, Wanderley Dantas: “a paz social e a segurança interna são pressupostos básicos do 

desenvolvimento econômico, cabendo à Polícia Militar assegurar estas condições [...] a 

segurança interna no Estado do Acre apoia-se num contingente militar adequado às exigências 

do processo desenvolvimentista que estamos vivendo” (Jornal O Rio Branco, 31/05/74, p. 03 

apud CARNEIRO, 2016). 

A desarticulação do Esquadrão da Morte produziu importantes efeitos para a interrupção 

das violações em curso e responsabilização dos envolvidos. Contudo, a fronteira, em que pese 

estivesse indiretamente relacionada ao contexto de funcionamento da economia do Esquadrão 

da Morte, não foi lida como alvo de atenção para políticas específicas do governo estadual. 

Nota-se que as ações tomadas tiveram mais características de enfrentamento a uma questão de 

corrupção policial e medidas de enfrentamento pontuais para pôr fim ao problema.  

A ausência de mudanças estruturais nas políticas, por outro lado, não é uma 

característica identificada apenas no Acre, mas sim reflexo das opções políticas de processos 

nacionais tanto na Constituinte, como nas políticas nacionais subsequentes (ADORNO, 1999, 

2003; SOARES, 2007).  

Ainda assim, representa um marco no histórico da agenda das políticas de segurança 

pública estaduais. A falta de reformas estruturais diante de complexos problemas de segurança 

pública também é um aspecto importante para se retomar ao avaliar as novas configurações de 

violência que irão se desdobrar no Acre nos próximos anos.  

 

5.2.MUDANÇA NO PARADIGMA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Apesar da ausência de reformas estruturais no campo da gestão da política de segurança, 

o período da primeira gestão do governo da Frente Popular do Acre (1999-2002) é 

caracterizado, na visão dos gestores entrevistados nesta pesquisa, como um momento de 

transição da gestão interna. 
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No Plano Plurianual do quadriênio 2000-2003, a política de “justiça e segurança” 

aparece dentro do eixo Afirmação de Direitos, ao lado das políticas de saúde, saneamento 

ambiental, educação, assistência social e habitação. Partindo do “reconhecimento tácito da 

existência de direitos dos cidadãos e de deveres do Estado”, preconiza-se: 

 
[...] o compromisso em desenvolver de modo qualificado o conjunto de políticas 
regulares e ordinárias que constituem as atribuições típicas do Estado. Trata-se, 
nomeadamente, das políticas de saúde, saneamento ambiental, justiça e segurança, 
educação, assistência social e habitação, que devem ser desenvolvidas segundo 
imperativos de qualidade, resolutividade, universalidade e controle social. A 
implementação dessas políticas se consubstancia nas formulações teóricas 
comprometidas com soluções para a maioria da sociedade e nas experiências 
concretas acumuladas especialmente ao longo dos últimos dez anos. Afirmando 
direitos e, com isso, construindo a cidadania, o Governo deseja que o povo acreano 
recupere a capacidade de sonhar e de viver com dignidade. (ACRE, 1999, p. 6). 

 

O termo “segurança e justiça” é compreendido como o “fornecimento de proteção e 

segurança à população em consonância com os direitos humanos” (ACRE, 1999, p. 7). O Anexo 

II do PPA apresenta o tema “Justiça, Segurança Pública e Cidadania”, dividido entre oito 

programas/ações, como políticas penitenciárias, tráfego de veículos, capacitação de 

profissionais e melhorias na infraestrutura, assistência a crianças e adolescentes, pessoas idosas, 

pessoas com deficiência e dependentes químicos, dentre outros (ACRE, 1999, pp. 18–19). 

Percebe-se, assim, um alinhamento conceitual com o Plano Nacional de Segurança 

Pública, lançado em 2000 pelo Ministério da Justiça, no governo de Fernando Henrique 

Cardoso (BRASIL, 2000).  

Jorge Viana foi reeleito em 2002 e assumiu sua segunda gestão em 2003. Contudo, não 

foi possível ter acesso a seu Plano de Governo, nem o PPA referente ao período. A Lei n. 1.521, 

de 29 de dezembro de 2003 (ACRE, 2003), que dispõe sobre o Plano Plurianual para o 

quadriênio 2004-2007, foi publicada na página eletrônica da Assembleia Legislativa do Estado 

sem os Anexos I, II e III, que descrevem os Megaobjetivos – Diretrizes Estratégicas; o Quadro 

Demonstrativo dos Programas e Ações de duração continuada; e a Projeção das Receitas para 

o período compreendido entre o ano 2004 e 2007. Também não estava disponível para acesso 

na publicação do Diário Oficial de maneira online. Portanto, a análise detalhada dos 

documentos referentes ao programa de governo nesse período restou prejudicada. 

Ainda assim, as demais fontes documentais, notícias e entrevistas suprem o panorama 

referente ao período. O Secretário de Segurança Pública que assumiu a pasta um pouco antes 

do fim do primeiro mandato, em 2002, e até o início do segundo, em 2003, traz alguns elementos 

para a contextualização da estrutura institucional da época. Segundo ele, a intenção do governo 
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para o momento era de apenas realizar a manutenção do que havia sido iniciado na gestão 

anterior, uma vez que os principais “embates” haviam sido feitos nos primeiros anos do 

mandato para a desarticulação do Esquadrão da Morte e da reestruturação interna das 

instituições de segurança pública.  

O segundo fator é que havia grandes obras em andamento que precisavam ser finalizadas 

ainda no primeiro mandato. A área de Segurança Pública se beneficiou da entrada de recursos 

advindos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Segundo relatado, isso permitiu o 

aparelhamento dos órgãos de segurança, com aquisição de equipamentos, realização de 

reformas e mesmo construções novas unidades, como a criação de quartéis de Corpo de 

Bombeiros em cidades do interior que até então não possuíam. 

Os novos prédios de delegacias foram construídos a partir de uma visão “mais 

humanizada”, segundo ele, para atendimento da população, sendo denominadas de Unidades 

de Segurança Pública. Também houve a reforma na área no Sistema Penitenciário, com a 

construção e inauguração de novas unidades. O final do primeiro mandato, então, foi marcado 

pela conclusão dos projetos em andamento voltados para a infraestrutura, com a inauguração 

de prédios destinados à política de Segurança Pública do governo do estado, além da entrega 

de materiais de manutenção, equipamentos para os profissionais de segurança, como armas, 

munições, coletes à prova de balas, entre outros. 

Teve lugar ainda uma mudança mais substancial, buscando corrigir resquícios do 

período anterior: a Polícia Militar era considerada um órgão autônomo, vinculado diretamente 

ao Governador do Estado, conforme previsão da própria Constituição Estadual, ao passo que 

Polícia Civil, a Polícia Técnica e o Sistema Penitenciário eram vinculados diretamente à 

Secretaria de Segurança. Isso deixava o chefe da Polícia Militar com um poder muito maior de 

gestão, o que, pela experiência do grave quadro de corrupção que resultou no Esquadrão da 

Morte, causava grandes inseguranças. Diante disso, o governo conseguiu articular a aprovação 

da Emenda Constitucional nº 31/2002, passando então a Polícia Civil, a Polícia Militar e o 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado à condição de órgãos executivos, de atuação integrada, 

subordinados ao Governador do Estado, sob orientação operacional da Secretaria de Estado 

responsável pela Segurança Pública (ACRE, 2002). 

A fronteira, por seu turno, aparece com relevância nas políticas relacionadas ao modelo 

de desenvolvimento e integração idealizado pelos governos estadual e federal nesse período. 

Houve avanços com relação à integração entre Brasil-Peru-Bolívia, com a Estrada do Pacífico 

e construção de pontes entre cidades fronteiriças. 
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P.1: Não tinha contato, não tinha relação entre governos estaduais, com governos 
locais. Os governos locais não interagiam, não se comunicavam. Vivíamos 
completamente de costas um para os outros. E quando eu assumi o governo, eu resolvi 
enfrentar isso. No nosso governo, nós estabelecemos uma relação, ajudamos a 
estreitar relação do Brasil com o Peru. E do Brasil com a Bolívia. Nós trabalhamos a 
ideia da Estrada do Pacífico, nós fizemos a Estrada do Pacífico, a BR 317, que 
asfaltamos toda... Passou por Xapuri, Brasiléia, Assis Brasil. Fizemos a ponte, 
atravessando o Rio Acre, pra ir para Iñapari, e com isso também ajudamos a ter uma 
conexão maior na Bolívia, Cobija com Bolpebra. Na época que a gente tava no 
governo também houve uma movimentação comercial importante aqui na região de 
Plácido de Castro. […] Sempre se procurou ter uma relação também entre Cruzeiro 
do Sul e Pucallpa, que é muito próximo de avião. E nós chegamos a ter voos, com 
alguma regularidade entre Rio Branco e Porto Maldonado, Rio Branco, Cruzeiro do 
Sul e Pucallpa. E fizemos a primeira ponte, fazendo uma relação física, Brasil-Bolívia, 
lá em Brasiléia. E tanto na ponte em Assis Brasil, que simboliza um pouco dessa 
mudança, e quebra de paradigma de isolamento... Nós tivemos a presença dos três 
presidentes na época. Do Brasil, da Bolívia e do Peru. E quando foi pra inaugurar a 
ponte lá em Brasiléia, na Bolívia, uma pequena ponte, também tivemos a presença 
dos três presidentes. Então acho que aí tem um marco histórico que separa um pouco 
as coisas. Nós começamos a ter uma boa, uma melhor relação entre governos locais 
brasileiros, com governos departamentais no caso de Peru e da Bolívia. Então o 
Departamento de Madre de Diós, governantes vinham muito aqui, e nós, eu ia muito 
lá. O Departamento do Pando, na Bolívia, os governantes vinham aqui, nós íamos 
muito lá. E mesmo em Pucallpa, eu tive lá algumas vezes, e os governantes também. 
Isso foi um momento importante. E começou a melhorar as relações, né.  

 

De fato, o período é marcado por avanços nas cooperações biliaterais nos projetos de 

desenvolvimento econômico e de infraestrutura. Por outro lado, começou a ser identificada 

também uma ocorrência maior de delitos transfronteiriços, relacionados especialmente ao roubo 

de carros, o que demandou uma atenção especial do governo para o controle das fronteiras: 
 
P.1: Quando eu assumi o governo, nós tínhamos muito roubo de carro. E normalmente 
os carros roubados aqui iam por Rondônia, via Guajará, pra Guajará-Mirim, e 
entravam na Bolívia. Quando nós terminamos o asfaltamento da BR 317 - e aí ficou 
fácil de chegar em Brasiléia e também de chegar em Assis Brasil, nós tomamos 
cuidado naquela época, no começo dos anos 2000, de implantar barreiras. Então 
quando assumimos o governo nós começamos a pôr barreiras policiais, barreiras 
físicas, na divisa do Acre com Rondônia, na divisa, na estrada indo para Bolívia e pro 
Peru, e mesmo indo para o interior do Acre. Para não permitir que as rodovias fossem 
usadas como rotas de tráfico ou rotas de roubos de carros. E zeramos praticamente os 
roubos de carro e posso dizer que naquele período criamos dificuldades para o tráfico 
de drogas porque você tinha barreiras 24 horas por dia, com revistas de pessoas. Isso 
de certa forma funcionou razoavelmente bem antes mesmo do Brasil ter implantado 
um programa de cuidar de suas fronteiras. 

 

A questão do roubo de carros na fronteira Acre-Bolívia, por exemplo, fez com que o 

governo do Acre liderasse uma articulação resultando em acordo entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia para Restituição de Veículos 

Automotores Roubados ou Furtados, celebrado em Brasília, em 28 de abril de 2003, e 

promulgado através do Decreto nº 5.856, de 19 de julho de 2006 (BRASIL, 2006). 
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Nota-se, portanto, um dos possíveis primeiros registros do olhar da gestão pública 

estadual para a fronteira enquanto problema de segurança pública direcionada para a ocorrência 

de delitos como furto e roubo de veículos e cargas na fronteira Acre-Bolívia. A solução buscada 

pelo governo para lidar com essa questão buscou alinhar estratégias de inteligência e articulação 

regional: 

 
P.1: É impossível você tentar pensar em fazer qualquer coisa nessa área de fronteira 
se não estabelecer uma relação de políticas comuns entre os dois lados da fronteira. 
Entre os governos locais brasileiros e governos departamentais peruanos e bolivianos 
[…] É uma fronteira que é um limite de respeito na maioria dos casos ou com uma 
pequena divisão por conta de um córrego, de um pequeno rio, ou como nós chamamos 
aqui de igarapé. Então o desafio, pra mim, na área de fronteira não é estabelecer 
barreiras de um lado ou de outro, mas é o de criar políticas públicas de cooperação 
para conjuntamente se fazer combate à ilicitude ou atos de organizações criminosas. 
Isso é uma necessidade porque nós estamos numa região muito próxima das regiões 
produtoras de cocaína, por exemplo. 

 

A ocorrência desses ilícitos se deu em um momento de aumento de interação 

populacional entre os países, com ampliação dos acessos e maior interligação de fluxos urbanos. 

Contudo, a identificação dessas ocorrências também é atribuída, segundo gestores da época, à 

estrutura institucional da segurança pública e maior integração entre os órgãos de segurança 

pública, ampliando a capacidade de fiscalização e inteligência do Estado. 

O ex-Secretário de Segurança Pública (GSP.1) relatou que foi justamente a articulação 

com diferentes órgãos de inteligência, como Polícia Federal e os Batalhões de Fronteira, que 

permitiu que se tomasse conhecimento dos primeiros indícios da aproximação de organizações 

criminosas ao Acre com o objetivo de controlar as fronteiras. As informações apontavam para 

grupos fortemente armados, possivelmente relacionados ao comércio de drogas ilícitas, 

assaltando bancos e roubando carros na fronteira com a Bolívia. A articulação dos diferentes 

órgãos de inteligência foi fundamental, portanto, para a tomada de decisões já no início do 

governo da Frente Popular do Acre. Neste mesmo sentido pode ser destacada ainda a criação 

do Núcleo Integrado de Inteligência da Segurança Pública, integrando dados da Polícia Civil e 

Militar. 

Vale ressaltar que já existiam também relatos sobre a presença de narcotraficantes 

relacionados a madeireiras, especialmente na região de Cruzeiro do Sul, por indígenas e 

comunidades locais. No entanto, as demandas de presença estatal e fiscalização da fronteira 

peruana não mobilizaram, da mesma forma, a atenção da agenda estadual de segurança pública 

no Acre, como se deu no fluxo fronteiriço com a Bolívia: 
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GPS.1: Então a gente precisa de articular com a Bolívia, em um primeiro momento. 
Lembrando que não tinha estrada ainda asfaltada, e tampouco ponte etc., com Peru lá. 
Aquele sistema da interoceânica era outro. E a relação com o Peru lá na fronteira 
norte do Acre, na região norte do Acre, região de Cruzeiro do Sul, região do 
Juruá, já se ouvia muitas, mas não era algo tão forte quanto os problemas de 
ordem criminal que nós já tínhamos na fronteira com a Bolívia, que é a nossa 
fronteira de Rio Branco, a Brasiléia – Cobija. A gente tem Brasiléia e 
Epitaciolândia que faz fronteira com Cobija, que é o Departamento do Pando. E temos 
aqui também Plácido de Castro, que faz fronteira também com a região de Cobija, 
todo o Estado do Pando, na verdade. Assaltos de carro, a troca por cocaína, troca por 
armamento. 

 

Ao final do segundo mandato de Jorge Viana, o sucessor foi seu vice, Binho Marques 

(PT), assumindo o Governo do estado do Acre em 2007 e não concorrendo à reeleição no 

próximo período. 

No PPA 2008-2011, a Segurança Pública aparece dentro do capítulo denominado 

“Cidadania e Assistência Social”, ao lado de políticas para juventude, mulheres, indígenas, 

crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, cultura e esportes. O 

documento recupera o que foi feito pela gestão anterior sobre o tema e indica que a nova fase 

da segurança pública para o estado será “através da consolidação das conquistas alcançadas até 

aqui e da aproximação das estruturas e dos agentes de segurança às pessoas e comunidades”, 

com foco numa atuação policial mais voltada à prevenção ao crime, agindo como mediadora 

de conflitos e não apenas com a repressão (ACRE, 2007, pp. 69–72). 

Outro pressuposto apontado para a segurança pública é o reconhecimento de que “a 

gestão da política e das instituições de segurança pública requer adoção de estratégias próprias 

de planejamento, execução, monitoramento e avaliação do desempenho das unidades e dos 

órgãos do sistema” (ACRE, 2007, p. 73). Nesse sentido, o documento reconhece a necessidade 

de mudança “inclusive conceitual” do enfoque sobre sua forma de organização e 

funcionamento, propondo, para tanto, ações sobre elaboração de diagnósticos, elaboração de 

planos de ação e monitoramento e a avaliação de resultados e processos (ACRE, 2007, p. 73).  

Tais premissas se alinham às diretrizes do PRONASCI, que havia entrado em vigência 

no mesmo ano de 2007, segundo mandato do governo Lula. Entre as ações a serem executadas 

pelo Pronasci, estavam: 
I — promoção dos direitos humanos, considerando as questões de gênero, étnicas, 
raciais, geracionais, de orientação sexual e de diversidade cultural; 
II — criação e fortalecimento de redes sociais e comunitárias;  
III — promoção da segurança e da convivência pacífica; 
IV — modernização das instituições de segurança pública e do sistema prisional; 
V — valorização dos profissionais de segurança pública e dos agentes penitenciários; 
VI — participação do jovem e do adolescente em situação de risco social ou em 
conflito com a lei, do egresso do sistema prisional e família; 
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VII — promoção e intensificação de uma cultura de paz, de apoio ao desarmamento 
e de combate sistemático aos preconceitos; 
VIII — ressocialização dos indivíduos que cumprem penas privativas de liberdade e 
egressos do sistema prisional, mediante a implementação de projetos educativos e 
profissionalizantes;  
IX — intensificação e ampliação das medidas de enfrentamento do crime organizado 
e da corrupção policial; 
X — garantia do acesso à justiça, especialmente nos territórios vulneráveis;  
XI — garantia, por meio de medidas de urbanização, da recuperação dos espaços 
públicos; e  
XII — observância dos princípios e diretrizes dos sistemas de gestão descentralizados 
e partici- pativos das políticas sociais e resoluções dos conselhos de políticas sociais 
e de defesa de direitos afetos ao Pronasci (BRASIL, 2007). 

 

Como já colocado no Capítulo 4, o Pronasci propôs uma mudança paradigmática do 

conceito de segurança do Estado para Segurança Cidadã, entendendo a segurança pública em 

um sentido mais amplo, em integração com a defesa da saúde, da educação, da igualdade de 

oportunidades e da juventude. Para tanto, o Pronasci articulou políticas de segurança com ações 

sociais, priorizando a prevenção da violência no combate a suas causas. 

Para caracterizar os chamados programas locais, destaca-se o Território de Paz. 

Organizado a partir da identificação de um bairro com altos índices de violência de um 

município conveniado com o Pronasci, buscava a reorganização do espaço urbano e dos 

equipamentos públicos. Tem-se ainda a implementação de um Conselho e da Polícia 

Comunitária, além de uma série de programas sociais, como o Mulheres da Paz, voltado à 

formação de lideranças femininas que atuavam como mediadoras e encaminhadoras de jovens 

para os programas disponíveis no local. 

O Projeto de Proteção dos Jovens em Território Vulnerável, por sua vez, visava prestar 

assistência, por meio de programas de formação e inclusão social, a jovens adolescentes 

expostos à violência doméstica ou urbana ou que vivam nas ruas.  

Apesar das críticas sobre a dificuldade de articulação e implementação do programa, 

nota-se que, no Acre, o programa foi bem avaliado pelos gestores de segurança à época: 

 
PSP.2: Nós chegamos no governo Lula, e no governo Lula nós tivemos um Ministro 
da Justiça, que na minha leitura - isso é muito pessoal - então assim, na minha leitura 
nós tivemos o melhor momento da segurança pública do estado do Acre e talvez até 
do Estado Brasileiro. Porque foi gestada uma política pública com começo, com meio, 
com fim. Como tem que ser pensada a segurança pública, sabe? [...] Nós tínhamos 
aqui, foi criada aqui a ZAP, que eram as Zonas de Atendimento Prioritário. Essas 
ZAPs, que eram essas áreas, zonas de atendimento prioritário, nós tínhamos políticas 
públicas efetivas. Nós tínhamos lá Mulheres da Paz. Tudo isso era gestado, 
administrado, coordenado, melhor dizendo, pelo Ministério da Justiça. Com a 
segurança pública. […]  Nós tínhamos o PROTEJA, que olhavam pra aquelas crianças 
que também estavam em situação de vulnerabilidade social. […] Nessas áreas de 
atendimento prioritário nós tínhamos investimento em esporte maciço, nós tínhamos 
um olhar para a cultura determinante, nós tivemos a criação dos conselhos 
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comunitários, esses conselhos comunitários foram criados. Então essas áreas, elas 
foram.. E isso fez com que a gente vivesse um momento - na minha leitura - 
completamente diferente. Nós tivemos o melhor ano da segurança pública, os 
melhores indicadores da segurança pública no estado do Acre foram em 2011. Na 
minha leitura, reflexo da política que a gente tinha feito ali um pouquinho antes. 
Porque segurança pública, Maria, é assim, o resultado da segurança pública é para 
dois, três anos. 

 

Nesse sentido, Madeira e Rodrigues (2015, p. 17) observam que os estados alinhados 

politicamente com o governo federal apresentaram projetos na linha do Pronasci e se 

organizaram para executar ações da mesma natureza, ao passo que em estados onde o governo 

era ideologicamente oposto ao governo federal poucas ações do programa foram executadas. 

Essa disparidade se deve também ao fato que a adesão do programa era voluntária (MADEIRA; 

RODRIGUES, 2015, p. 16). 

Vale menção ainda ao Gabinete de Gestão Integrada – GGI, em funcionamento desde 

2005 no Acre. Como relatado anteriormente, os Gabinetes de Gestão Integrada foram criados 

no bojo do II Plano Nacional de Segurança Pública – PNSP (2003-2006), tendo sido 

implantados nos estados brasileiros durante o processo de institucionalização do Sistema Único 

de Segurança Pública (SUSP), uma vez que este arranjo organizacional seria uma das 

engenharias institucionais que viabilizaria a maior articulação entre as distintas instituições do 

sistema de segurança pública e justiça criminal que atuam em âmbito municipal. A proposta era 

que essas instâncias se reunissem uma vez por mês para a discussão dos principais problemas 

de segurança e ordem pública da localidade, delineamento de ações de prevenção e repressão 

ao crime, monitoramento e avaliação dos resultados alcançados com as ações desenvolvidas.  

Em documento disponibilizado no site do Ministério da Justiça, intitulado “Atualização 

Dados do GGI” e assinado pelo governador em exercício no período da gestão 2007-2010, 

constam informações oficiais do governo do Estado, detalhando algumas informações sobre o 

funcionamento do Gabinete no Acre. Informa que eram membros natos do GGI a Polícia Civil, 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Técnica, Detran/AC e Departamento de Assuntos 

Penitenciários, além da Superintendência da Polícia Federal, Delegacia da Polícia Rodoviária 

Federal. Com convite especial, também participavam Tribunal de Justiça do Estado do Acre; 

Procuradoria do Ministério Público Federal; Procuradoria do Ministério Público Estadual; 

Comandante do 4º BIS/ EB; Comandante Do 7º BEC/EB; Chefe do Escritório da ABIM; 

Defensoria Pública e Delegacia da Receita Federal. 

Dentre os projetos acompanhados pelo GGI, há menção aos de “Integração com Países 

Fronteiriços”, sendo eles: Integração com as Instituições congêneres de Segurança Pública e 
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Defesa Social da Bolívia e do Peru; e Atuação integrada nas atividades de Defesa Social, com 

ações coordenadas de maneira geral e específica contra Tráfico de pessoas, narcotráfico, roubo 

e receptação de veículos roubados ou furtados, exploração de crianças e adolescentes em 

situação de risco. 

O acompanhamento do Planejamento Estratégico é realizado pela Polícia Militar (PM) 

e Polícia Civil (PC), em Ações Ordinárias Integradas; e em Ações Extraordinárias Integradas, 

além da PM e PC, também são elencados órgãos como Polícia Federal, Polícia Rodoviária 

Federal, IBAMA, Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC, FUNAI, e Exército, além da 

Polícia Nacional da Bolívia, através do Protocolo de Intenções, assinado em 25 de outubro de 

2002 entre SENASP e Secretaria De Segurança Pública do Acre, Rondônia, Mato Grosso,  Mato 

Grosso do Sul, com a Polícia Nacional da Bolívia, via Ministério das Relações Exteriores. 

Há ainda três Comissões Temáticas: a de Combate à venda e ao consumo de drogas na 

cidade de Rio Branco (Polícia Federal, Polícia Civil, SEJUSP/AC); de Planejamento 

Estratégico de Ações de Defesa Social na Faixa de Fronteira do Brasil, Bolívia e do Peru; e de 

Integração das Instituições de Defesa Social na Faixa de Fronteira do Brasil, Bolívia e do Peru. 

Dentre os 15 resultados obtidos, três se relacionam a questões fronteiriças: 
 
INVASÃO DE MADEREIROS PERUANOS NA SERRA DO MOA- O GABINETE 
DE GESTÃO INTEGRADA (GGI) EM SEGURANÇA PÚBLICA, busca solução 
definitiva para conter a invasão de madeireiros peruanos na terra indígena Campo da 
Amônia, dentro da Reserva Ecológica da Serra do Moa, No Alto Juruá, onde habitam 
cerca de 450 famílias indígenas da etnia Achaninkas. Na medida em que a invasão de 
madeireiras peruanas avança na reserva dos Achaninkas, aumenta a tensão na região. 
No local já está uma equipe de técnicos do Ibama, Funai, Exército e Polícia Federal, 
fazendo um diagnóstico da situação. O trabalho da equipe será objeto de um relatório 
a ser apresentado ao GGI. 
 
AÇÕES NA FAIXA DE FRONTEIRA: SEJUSP FECHA FRONTEIRAS PARA 
EVITAR FUGAS E ROUBO DE VEICULOS - O GABINETE DE GESTÃO 
INTEGRADA (GGI) da SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
DO ACRE - SEJUSP – reuniu paraelaborar um plano de ação para uma ação integrada 
entre a Polícia Militar, Civil Federal E Rodoviária (Federal e Estadual), nos postos de 
fiscalização recém construídos ao longo das rodovias AC-40 e Br-317. Ao final da 
reunião ficou defino que será elaborada conjuntamente, norma de ações que nortearão 
às forças policiais dos postos, inclusive dos servidores da secretaria da fazenda e que 
em decorrência da falta de efetivo a apenas as polícias militar e civil, deverão manter 
pelotão efetivo. As Polícias Federal e Rodoviária Federal irão mandar Agentes duas 
vezes por semana, em dias alternados, numa escala móvel, para surpreender os 
infratores. 
 
BRASIL, PERU E BOLÍVIA QUEREM COMBATER AÇÕES ILICITAS NA 
FAIXA DE FRONTEIRA: 26/04/2007 - Uma delegação composta de autoridades 
policiais e alfandegárias Boliviana e do Peru, esteve reunida durante toda manhã de 
ontem com autoridades da segurança pública do acre, através do Gabinete de Gestão 
Integrada, traçando metas de ação conjuntas para enfrentar, em condições de 
igualdade, os ilícitos na faixa de fronteira. As quadrilhas que atuam entre os três país, 
através dos município de Brasiléia e Cobija/Bolívia, Assis Brasil e Inhapaere/Peru, 
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para pratica de ilícitos, sendo os mais comuns o tráfico de drogas e roubos de veículos, 
se aproveitando das condições de livre fronteira entre os dois países e das falhas 
alfandegárias existentes. (ESTADO DO ACRE SECRETARIA DE JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA, 2007) 

 

Tais relatos indicam a existência de um importante campo de articulação para 

planejamento e acompanhamento de políticas de segurança pública envolvendo atores da 

segurança pública e do sistema de justiça criminal. Nesse documento, tem-se a menção a 

problemas da fronteira, demonstrando um certo nível de acompanhamento do GGI sobre as 

ações de madeireiros peruanos na Serra do Moa, roubo e fuga de veículos para a Bolívia, bem 

como ações de combate a ilícitos, principalmente tráfico de drogas e roubos de veículos nas 

fronteiras dos municípios de Brasiléia-Cobija e Assis Brasil-Inhapari. 

A fronteira não aparece diretamente vinculada a políticas de segurança pública no PPA 

2008/2011, mas consta nas propostas de “Intensificar as ações de minimização de invasão em 

terras indígenas de faixa de fronteira”, bem como o “fortalecimento da presença do governo nas 

divisas e fronteiras, com a construção dos complexos alfandegários”.  

Aparece ainda relacionada a propostas de articulações com governos vizinhos para 

gestão de recursos hídricos, construção de rodovias e valorização de atrações turísticas dos 

marcos de fronteiras dos municípios. É possível que tais previsões tenham sido resultado dos 

anos de pressão e incidência dos movimentos indígenas e organizações ambientalistas acerca 

de tais temas, conforme será detalhado a seguir.  

 

5.3.A PARTICIPAÇÃO DE MOVIMENTOS INDÍGENAS, ORGANIZAÇÕES 

INDIGENISTAS E AMBIENTALISTAS NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS TRANSFRONTEIRIÇAS 

 

O avanço, ainda que a passos lentos, nos processos de reconhecimento de direitos dos 

povos originários e comunidades tradicionais, com a demarcação de Terras Indígenas, criação 

de Unidades de Conservação, Reservas Extrativistas, criou um arcabouço normativo para 

instrumentalização na histórica luta e resistência de povos indígenas na proteção de suas terras. 

Povos indígenas, representados em suas organizações, começaram a se articular para o 

reconhecimento e a vigilância de seus territórios desde o final da década de 1970. As 

demarcações também vieram como resultado dos avanços da política indigenista brasileira que, 

com o Estatuto de Índio de 1973, e a Constituição de 1988, reconheceu o direito às suas terras 

tradicionais, bem como à preservação de suas identidades (CPI-AC, [s.d.]) 
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A Carta de 1988 garantiu ainda reconhecimento às suas formas próprias de organização 

e plena capacidade jurídica para serem representados seja por suas autoridades tradicionais, seja 

por associações livremente constituídas. Com isso, nos anos seguintes, segundo narra Oliveira 

(2014, p. 40), centenas de organizações indígenas foram criadas na Amazônia Legal, 

viabilizando a administração de projetos voltados à proteção ambiental por organizações locais. 

O processo de identificação de terras indígenas baseadas em estudos antropológicos e 

históricos permitiu que povos originários pudessem a definir seus limites territoriais como eram 

anteriormente à penetração dos seringalistas, corrigindo demarcações realizadas na década de 

20, que desconsideravam a presença dos povos originários e populações itinerantes.  

Por outro lado, também avançaram projetos de desenvolvimento econômico, 

infraestrutura e integração regional que se sobrepunham nestas terras, promovendo a construção 

de rodovias e hidrelétricas, a exploração madeireira, a mineração, e a prospecção e extração de 

petróleo e gás. Como detalhado no Capítulo anterior, atualmente os governos do Brasil e do 

Peru têm intensificado entendimentos para deslanchar processos de integração física, como 

pavimentação da Rodovia Interoceânica, e estão em fase de planejamento uma estrada e uma 

ferrovia ligando as cidades de Cruzeiro do Sul, no Acre, e Pucallpa, no Ucayali. Já uma parceria 

energética visa promover a integração de empreendimentos de empresas estatais e privadas nas 

áreas de petróleo e gás e a construção de usinas hidrelétricas em território peruano para a 

exportação de energia para o Brasil.  

Nesse cenário, a sociedade civil organizada dos dois países, através de organizações 

indígenas, indigenistas e ambientalistas, movimentos sociais e associações extrativistas, vêm 

alertando, há anos e de forma contínua, sobre os impactos negativos que esses projetos podem 

acarretar aos recursos naturais e ao modo de vida das populações originárias e tradicionais da 

floresta: atividades ilícitas como a exploração ilegal de mogno, cedro e outras madeiras, a 

extração predatória do ouro, e o tráfico internacional de drogas, invadem unidades de 

conservação, terras indígenas, e territórios criados para povos em isolamento (CPI-AC, [s.d.]). 

Elas têm exigido que os dois governos cumpram as recomendações da Convenção 169 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Declaração das Nações Unidas sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas, de forma a garantir o direito das comunidades e organizações de 

serem consultadas, de forma prévia, consentida, informada e de boa-fé, a respeito das políticas 

oficiais de desenvolvimento e de “integração regional” que afetem seus territórios e modos de 

vida. As organizações têm também reivindicado que os governos de ambos os países 

implementem políticas fronteiriças comuns, voltadas à conservação do meio ambiente e da 
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biodiversidade, à proteção de terras indígenas e unidades de conservação e à garantia de direitos 

dos povos indígenas, assegurando plena participação desses povos e dos demais moradores da 

região de fronteira na definição e execução dessas políticas 

Um dos episódios que marcou a articulação do movimento indígena para a proteção e 

defesa de seus territórios e da biodiversidade na região foi o enfrentamento feito pelo povo 

Ashaninka da aldeia Apiwtxa à invasão de madeireiros peruanos no Parque Nacional Serra do 

Divisor, na Reserva Extrativista Alto Juruá, e na Terra Indígena Kampa do Rio Amônia. 

O contexto foi a concessão, pelo governo peruano, de extensas áreas de florestas a 

grandes empresas e pessoas físicas através dos Bosques de Producción Permanente, criados 

pela Nova Lei Florestal e de Fauna Silvestre de 2000 naquele país. Estima-se que 7 milhões de 

hectares foram concedidos a madeireiras na Amazônia peruana, segundo dados do Organismo 

de Supervisão dos Recursos Florestais e de Fauna Silvestre (OSINFOR), sobrepostos por 

comunidades nativas legalizadas, e terras indígenas que aguardavam titulação (CPI-AC, [s.d.]). 

Com a política de concessões, agravada pela falta de fiscalização, instalou-se uma 

corrida madeireira nos departamentos peruanos de Ucayali e Madre de Dios, na divisa com o 

Acre no início dos anos 2000. A medida contribuiu ainda para a atuação de extratores ilegais, 

que desde então vêm desmatando a floresta e abrindo caminhos clandestinos para a retirada de 

madeiras nobres: “donos das concessões florestais compram madeira de extratores ilegais e 

usam as guias de autorização concedidas pelo Estado para a comercialização. A retirada da 

madeira é feita por trabalhadores locais, e a venda, por intermediários e mafiosos do negócio” 

(CPI-AC, [s.d.]). Os madeireiros também invadem as áreas naturais protegidas no Peru e no 

território brasileiro. 

Os Ashaninka que vivem em Apiwtxa calculam que nos últimos anos cerca de 15% das 

florestas da Terra Indígena Kampa do Rio Amônia foram devastadas pela empresa Forestal 

Venao e outros madeireiros peruanos, exatamente aquelas que vinham sendo resguardadas, por 

decisão da comunidade, para a regeneração das caças. Cabeceiras de igarapés da margem 

esquerda do rio Amônia foram assoreados e tapados como resultado das atividades do 

maquinário pesado. Em agosto de 2004, substâncias tóxicas colocadas no alto rio Amônia 

causaram a mortandade de toneladas de peixe e doenças em muitos Ashaninka da Apiwtxa 

(IGLESIAS; AQUINO, 2006, p. 27). 

Nesse contexto, os Ashaninka da aldeia Apiwtxa realizaram inúmeras denúncias, 

lançando campanhas na imprensa regional e nacional e ameaçando expulsar os madeireiros caso 

as autoridades não tomassem as providências necessárias, demandando ainda a presença da 
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Polícia Federal, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e Exército para realização de operações de 

vigilância e fiscalização na fronteira. A partir desses movimentos, teve início um conjunto 

amplo de mobilizações e gestões junto a órgãos dos governos federal e estadual, como a 

realização de uma Ação Civil Pública, 2003, pelo Ministério Público Federal (MPF) contra a 

União, os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, a Polícia Federal, a FUNAI e o 

IBAMA. A luta era para que os órgãos públicos cumprissem suas  atribuições, pondo fim às 

invasões dos madeireiros peruanos. Um dos resultados foi, inclusive, a criação, em 2001, do 

Grupo de Cooperação Ambiental de Fronteiriça Brasil-Peru, com participação de vários órgãos 

de ambos os governos. 

Nesse cenário, os Ashaninka do rio Amônia no Brasil viram que a questão exigia uma 

articulação política mais ampla, e impulsionaram um movimento da sociedade civil organizada: 

o Grupo de Trabalho Transfronteiriço (GTT). Criada em 2005, a rede reúne o movimento 

indígena, ONGs indigenistas e ambientalistas, movimentos de trabalhadores rurais e 

comunidades ribeirinhas, de ambos os lados da fronteira Brasil/Acre-Peru para debater 

problemas e propor diretrizes sustentáveis para o desenvolvimento da região (CPI-AC, [s.d.]). 

A rede atuou de forma destacada em um momento para a institucionalização de suas 

demandas. No contexto político-institucional, de um lado, havia financiamento de organizações 

internacionais para projetos de proteção da Amazônia, recebido por organizações 

ambientalistas e indígenas, permitindo a viabilização dos encontros, de ações, e 

sustentabilidade das organizações. De outro, no governo estadual, havia sido dado início ao 

Zoneamento Ecológico Ambiental - ZEE, instrumento de planejamento ambiental territorial, 

que teve início em 1999 no Acre e contou com participação de especialistas e da população 

local. Por fim, havia também o contexto de interações entre os governos acreano e peruano, dos 

departamentos de Ucayalli e Madre de Dios, para acordos de cooperação e realização de obras 

e integração regional. Por essa razão as organizações denunciaram os riscos das obras e das 

ameaças que já vinham ocorrendo: 
 
SC.1: O governo Peruano pegou o mapa da Amazônia peruana e cedeu como 
concessão para exploração no período de 40 anos. E muitas dessas concessões está 
justamente na fronteira, no limite com as terras protegidas, terras indígenas. Ao 
mesmo tempo que ele faz o loteamento quando se implementa o manejo florestal, não 
há a devida fiscalização. Como acontece também aqui no Brasil. As instituições, 
muitas vezes, não tem nem condições de fazer a fiscalização. Se estão seguindo 
corretamente, os protocolos. Aí começou a ter as invasões dentro da Terra Indígena 
Kampa do Rio Amonia. E aí no Parque Nacional Serra do Divisor. Aí quando tava 
discutindo a gestão territorial, já se identificou esse problema, dessa invasão dentro 
do território. E paralelo a isso, aqui tava começando né o Zoneamento Ecológico 
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Econômico em 99, e também uma articulação muito forte com o governo do Ucayalle, 
do Peru. E tentando levar experiência do Acre sobre o Zoneamento Ecológico 
Econômico, ordenamento territorial, e havia muito intercâmbio. E naquele tempo 
também o governo do Acre estava muito aberto à participação da sociedade civil . E 
tanto que para o Zoneamento Ecológico Econômico, teve já informáções acumuladas 
da sociedade civil que foi oficializada. O governo teve essa contribuição. E a gente 
também tinha um projeto em parceria com o SOS, que era justamente financiada pela 
TNC [The Nature Conservancy], SOS Amazônia, CPI-Acre, lá do Peru era a TNC e 
justamente era pensando conservação dessa fronteira, Acre e Ucayali, conservação do 
Parque Nacional da Serra do Divisor e Terras Indígenas. E aí que acontece os 
etnomapeamentos, que estou te falando, e aí no mapa das ameaças vem as invasões, 
nós estamos dentro... E paralelo a isso começa uma articulação com organizações 
indígenas do Peru e organizações da sociedade civil também. E aí entra nessa agenda 
oficial. Então ao mesmo tempo que os dois governos se articularam para a troca de 
experiências pensando também na integração binacional, então a sociedade civil 
também tem um espaço para colocar os problemas que existem na fronteira. E 
colocando que não pode ter, se pensando em integração binacional, pensando apenas 
infraestrutura, fortalecimento econômico, sem colocar na pauta as áreas naturais 
protegidas e principalmente os povos indígenas que moram na região.  

 

O Grupo passou então a discutir as políticas públicas e os grandes projetos de 

infraestrutura em curso e os previstos para a fronteira internacional Brasil-Peru, analisando seus 

impactos socioambientais. Buscavam pactuar e propor estratégias dos povos indígenas, 

seringueiros e agricultores, e de suas organizações de representação, para garantir o 

reconhecimento e a proteção das terras indígenas e unidades de conservação, bem como o uso 

sustentável e a conservação das florestas, situadas numa das regiões com elevados índices de 

biodiversidade. Segundo a Comissão Pró-Índio Acre (CPI-ACRE), uma das organizações que 

compõem a coalizão e fez parte de sua construção desde o início, 

 
[…] o objetivo é elaborar uma pauta comum e monitorar as ameaças da fronteira, 
construindo mecanismos que ajudem o poder público dos dois países a trabalharem 
em ações que promovam o bem-estar das populações residentes nos dois lados da 
fronteira, e a conservação das diferentes áreas naturais protegidas instaladas nas 
regiões da fronteira Acre- Ucayali – Madre de Dios (CPI-ACRE, 2020). 

 

O GTT consistiu, assim, em espaço estratégico de mobilização e articulação entre as 

organizações da sociedade civil com instituições governamentais, produzindo importantes 

avanços e impactos nas políticas públicas. Um de seus desdobramentos, por exemplo, foi a 

criação do Fórum de Integração Acre/Ucayali. É possível perceber também o impacto causado 

na mídia, no intuito de difundir as ideias, mobilizar a opinião pública e dar visibilidade às 

denúncias apontadas.  

Além disso, se tornou ainda um espaço de produção de informações, diagnósticos e 

dados. Foram produzidos mapas com o levantamento de ameaças, projetos, identificação de 

terras indígenas e de índios em isolamento: 
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SC.1: Essa articulação foi super improtante porque se começou a levantar 
informações, [sobre] o que se fazia do outro lado. A tornar pública, ao mesmo tempo 
que tem um intercâmbio, troca de informação, entre as organizações que trabalham na 
região e entre os povos indígenas da região - até porque são povos que têm territórios 
contínuos, mesma família, apenas dividido por uma linha, um limite das fronteiras.  
Mas como eles falam né, o Peru e o brasileiro até nós. Nós já tínhamos território e o 
Peru que se formou e o Brasil também.  
E aí começamos a fazer levantamento de informações, tornar pública essas 
informações que até então ninguém sabia... […] principalmente das ameaças né. E 
assim, os mapas, documentos que as lideranças colocavam que estavam acontecendo 
nas regiões, sobre invasões, os madereiros, sobre invasões sobre caça e pesca, no 
início o narcotráfico. [...] Também a falta de fiscalização do trabalho escravo. E 
principalmente entender que proteger uma terra indígena era ter que se olhar pro 
território delimitado né, porque as ameaças vêm de fora.  

 

Também foi importante para aproximar os povos indígenas de Ucayali, Madre de Dios 

e do Acre para trocar informações, discutir seus problemas, pensar estratégias em comum para 

a proteção de seus povos e para a conservação da biodiversidade, solidificando uma relação de 

solidariedade entre os povos indígenas que vivem na faixa de fronteira (CPI-ACRE, 2020). 

Assim, pode-se dizer que a articulação não tinha como único foco institucionalizar as demandas 

nas agendas governamentais, mas também o fortalecimento entre as próprias organizações, 

comunidades e associações. 
 
SC.1: E também foi importante porque se criou um posicionamento político desse 
grupo, de correlações políticas de fronteira.Porque eles vêm muito pensados de cima 
pra baixo e muito nessa, como eu falei no início né, que era isso naquele tempo né, 
iniciativa para integração sul-americana, que era fazia a conexão dos países através 
da infraestrutura .Se a estrada interoceânica é uma delas né. E tem a proposta agora 
da ferrovia, que já era antiga e já voltou de novo né, em 2019. E a outra que era a 
integração econômica né, visando o desenvolvimento econômico da região. Mas 
nunca se falou em relação as populações que ali moram, de como que vai afetar essas 
populações locais. No encontro que teve Trinacional, no encontro que teve aqui , eu 
vou ver organizações do Peru, Brasil e Bolívia, sociedade Civil, populações indígenas, 
governos estaduais e também Itamaraty, teve um pessoal da ONU. 

 

Em documento contendo o relato dos resultados das reuniões para criação do GTT, 

ocorridas nos dias 11 e 12 de abril de 2005, foram identificados como problemas da fronteira:  

 
II) Problemas Identificados:  
1 - No lado peruano:  
A. Invasão dos madeireiros peruanos na TI Kampa do Rio Amônea e no Parque 
Nacional da Serra do Divisor, causando impacto a fauna e outros recursos naturais.  
B. Atuação combinada entre narcotraficantes, madeireiros e grupo guerrilheiro nos 
rios Tambo, Perene e Coiwa, na região de Otsishi (das serras).  
C. Atuação de narcotraficantes combinada com madeireiros, afetando as populações 
indígenas peruanas, assassinando lideranças e impedindo o fortalecimento do 
movimento local;  
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D. Ação de mineradoras e garimpeiros próximo ao Parque Nacional da Serra do 
Divisor e a TI Kampa do Rio Amonea, agredindo cabeceiras do Rio Juruá e 
provocando alterações na sua dinâmica.  
E. Construção de barragens temporárias pelos madeireiros no Rio Amonia, utilizando 
também toras de assacu e emprego de explosivos para pescarias, causando 
contaminação das águas e mortandade excessiva de peixes;  
F. Despejo do combustível (óleo lubrificante, diesel e gasolina) utilizado para 
exploração madeireira no Rio Amônia, contaminando a bacia;  
G. Concessão de lotes para exploração de petróleo na fronteira da Terra Indígena 
Kampa do Rio Amônea; 
H. Legislação ambiental insipiente, insuficiente e incompatível com os princípios do 
desenvolvimento sustentável e defendidos pela OTCA;  
I. Atuação ineficaz e ausência do governo peruano no controle das atividades ilegais 
na fronteira;  
J. Autoridades peruanas coniventes com a ação irregular ou ilegal das madeireiras na 
fronteira;  
K. Livre comércio de carne de caça e peles de animais silvestres;  
L. Estrada construída com autorização do governo peruano, ligando os rios Ucayali, 
Sheshea, Tamaya, Amônia e Alto Juruá para escoamento de madeira e circulação de 
equipamentos, agredindo diretamente as comunidades indígenas e destruindo os 
recursos naturais na fronteira;  
M. Falta de política e legislação para proteção aos povos indígenas e índios isolados 
na fronteira, ocorrendo assassinatos promovidos pela frente madeireira, em associação 
com narcotraficantes que atuam na região do alto Juruá e alto Amônia.  
N. Aliciamento das comunidades indígenas e não indígenas para atuarem nas 
explorações madeireiras ilegais e no narcotráfico;  
O. Exploração madeireira em terras indígenas, sob concessão, adotando planos de 
manejo inadequados e sem seguir as normas de conservação;  
P. Presidente do Departamento de Ucayali é o terceiro maior madeireiro da região;  
Q. Política do Departamento de Ucayali para proteção da área de fronteira com o 
Brasil diferente da política do Governo Peruano.  
 
2 - No lado brasileiro:  
A. Invasão dos madeireiros peruanos na TI Kampa do Rio Amônea e no Parque 
Nacional da Serra do Divisor, violando o Território Nacional, ameaçando a soberania, 
causando impactos ambientais e violando os direitos originários dos povos indígenas. 
B. Agenda de desenvolvimento do Governo do Estado do Acre com o Governo de 
Ucayali para a região tem desconsiderado as responsabilidades e competências de 
órgãos do Governo Federal como IBAMA e FUNAI, tendo compromissado o 
asfaltamento da estrada Cruzeiro do Sul – Pucallpa.  
C. Em vista da persistência da exploração pelos madeireiros peruanos torna-se 
necessário a intensificação das operações de fiscalização e defesa da fronteira 
exigindo maior presença e atuação da FUNAI, do IBAMA, Polícia Federal e do 
Exército;  
D. Orçamento da FUNAI, Polícia Federal e do Exército não contemplam as 
necessidades para atuação dos agentes e do Batalhão na área de fronteira, que têm sido 
supridas pelo IBAMA no último ano.  
E. Contingenciamento do orçamento federal para o MMA/IBAMA afetando 
diretamente as ações de gestão do Parque Nacional da Serra do Divisor, da Reserva 
Extrativista do Alto Juruá e de controle ambiental na fronteira.  
F. Morosidade na instalação das estruturas militares do destacamento do Exército, e 
também da Polícia Federal, FUNAI e IBAMA nos pontos de fronteira para combate 
as invasões dos madeireiros peruanos e narcotraficantes;  
G. Ausência de iniciativas dos Governos Federal, Estadual, Municipais e das 
organizações locais para fomentar práticas sustentáveis, o que acarreta a falta de 
perspectiva por parte das comunidades residentes na Reserva Extrativista do Alto 
Juruá, Projeto de Assentamento Amônia e entorno do Parque Nacional da Serra do 
Divisor para o desenvolvimento sócio-econômico.  
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H. Ausência de políticas integradas dos Governos Estadual, Federal e Municipais para 
o desenvolvimento sustentável da região, em especial para as unidades de conservação 
(PNSD e RESEX), assentamentos do INCRA e Terras Indígenas;  
I. Infraestrutura reduzida e ação descontínua do poder público federal, estadual e 
municipal na gestão das unidades de conservação e terras indígenas instaladas na 
fronteira. 
J. Funcionários públicos despreparados para empreenderem atividades no campo 
compatíveis a realidade ambiental e cultural das Terras Indígenas e das unidades de 
conservação no Juruá. 
K. Re-avivamento da linha demarcatória e implantação dos marcos e placas de 
sinalização na fronteira do Brasil com o Peru. 

 

As organizações então elencaram uma série de compromissos assumidos e propostas 

para proteger as Terras Indígenas e Unidades de Conservação na fronteira do Acre com Ucayali, 

com a criação de uma faixa de proteção de 10km de ambos os lados das fronteiras de áreas 

protegidas que impeçam a exploração de recursos naturais, o combate a madeireiras ilegais e 

controle das madeireiras legais, realização de operações de fiscalização, instalação de posto de 

fronteira, realização de audiência pública com a sociedade civil, tendo como base avaliação 

prévia de impactos sociais ambientais e culturais da construção da estrada Cruzeiro do Sul-

Pucalpa, entre outras. 

Desse primeiro encontro, participaram: OPIRJ – Organização dos Povos Indígenas do 

Rio Juruá, CPI Acre – Comissão Pro Índio do Acre, SOS AMAZÔNIA – Associação SOS 

Amazônia, APIWTXA – Associação do Povo Indígena Ashaninka do Rio Amônia, OPIAC – 

Organização dos Professores Indígenas do Acre, AMAAIAC – Associação do Movimento dos 

Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre, ASAEBRICAL – Associação dos Seringueiros 

Agro-extrativistas da Bacia do Rio Croa e Alto Alogoinha, ASAREAJ – Associação dos 

Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Juruá, CNS – Conselho Nacional 

dos Seringueiros, Prefeitura do Município de Rodrigues Alves, Prefeitura do Município de 

Mâncio Lima, Prefeitura do Município de Marechal Thaumaturgo, IBAMA – Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, SEPI – Secretaria Estadual 

dos Povos Indígenas, SEMA/ZEE – Secretaria Estadual de Meio Ambiente – Zoneamento 

Ecológico Econômico, FUNAI – Fundação Nacional do Índio IEVAL – Instituto de Ensino do 

Vale do Juruá, as quais contribuíram com elaboração do documento e anunciaram o 

compromisso em fazer parte do GTT.  

Chama atenção no documento que a Polícia Militar do Acre, juntamente com alguns 

gabinetes de deputados federais e estaduais, “compareceram pela manhã do dia 11, não 

participaram da elaboração do documento e não sinalizaram interesse em participar do GTT”. 
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Em 2009, as demandas e recomendações feitas no XI Encontro do GTT para a Proteção 

Transfronteiriça da Serra do Divisor e Alto Juruá dividiram-se nos seguintes temas: A) Direito 

à consulta prévia, informada e de boa-fé, sobre os projetos de desenvolvimento e de integração 

regional que venham afetar seus territórios e modos de vida; B) Políticas públicas de 

desenvolvimento e integração regional; C) Vigilância na fronteira internacional e garantia dos 

territórios reservados; D) Prospecção e exploração de petróleo e gás; E) Proteção dos índios 

isolados e seus territórios; F) Gestão territorial e ambiental; G) Apoio à mobilização do 

movimento indígena peruano (GTT, 2009). 

Com relação à vigilância na fronteira internacional e garantia de áreas protegias, temas 

que tangenciam a segurança pública, vale menção aos alertas que vinham sendo feitos sobre a 

intensificação do tráfico de pasta base de coca em toda a fronteira do Brasil com o Peru, em 

razão das consequências sociais e culturais para as populações que vivem em terras indígenas, 

unidades de conservação, outras áreas da floresta, bem como nas sedes urbanas dos municípios.  

Sobre esse ponto, os relatos sobre grupos de narcotráfico aparecem frequentemente 

relacionados às denúncias sobre madeireiras (legais ou ilegais), como incitação às comunidades 

indígenas e não indígenas a participarem; uso de estradas ilegais, abertas para a exploração 

madeireira; ou riscos da abertura de estradas em obras de integração próximas a áreas 

protegidas, como é o caso da estrada entre Pucallpa e Cruzeiro do Sul. A ausência de 

coordenação da polícia peruana e brasileira para combater o narcotráfico na área da fronteira 

também já constava como um dos problemas identificados em encontro realizado em 2006. 

A demanda por fiscalização da fronteira internacional e proteção às terras indígenas e 

unidades de conservação ameaçadas era dirigida, fundamentalmente, ao governo federal, 

demandando a presença de órgãos como FUNAI, IBAMA, Polícia Federal e Exército. Também 

eram estratégias conjuntas de vigilância e autodefesa das comunidades.  

Verifica-se, portanto, pontos de interlocução da agenda dos movimentos indígenas e 

ambientalistas com a agenda de segurança pública, uma vez que há diagnósticos sobre ameaças 

aos territórios e às comunidades nas fronteiras acreanas e demandas por fiscalização, controle 

e proteção. Essas medidas propostas também não são dissociadas das políticas reivindicadas a 

respeito dos grandes projetos de infraestrutura e desenvolvimento, e o uso sustentável e a 

conservação das florestas, entre outras. 

Nesse sentido, o GTT foi identificado, na pesquisa, como um importante locus de 

interação entre diferentes atores, governamentais e não governamentais, com o objetivo de 

produzir políticas públicas voltadas para a região transfronteiriça acreana.  
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Nos encontros que seguiram, dos quais se tem registro9 até o ano de 2011, podem ser 

elencados os seguintes temas relativos à agenda pública: os problemas socioambientais 

existentes em terras indígenas e unidades de conservação localizadas na fronteira internacional 

Brasil-Peru; as políticas públicas e grandes projetos de infra-estrutura em curso e planejados no 

Alto Juruá; a proteção dos territórios dos indígenas isolados; e também a pactuação de agendas 

e estratégias comuns na busca de garantir reconhecimento e proteção dos territórios indígenas 

e das unidades de conservação e o uso sustentável e a conservação das florestas numa das 

regiões que apresenta os maiores índices de biodiversidade no planeta. 

Outras iniciativas de articulações binacionais ou trinacionais também ocorreram. A 

Iniciativa denominada Fórum MAP – Madre de Dios (Peru), Pando (Bolívia) e Acre (Brasil), 

por exemplo, é considerada um importante movimento social transfronteiriço que reuniu 

instituições acadêmicas, órgãos públicos, governos locais e estaduais, ONGs, e organizações 

indígenas, extrativistas e campesinas para discutir estratégias de avaliação, planejamento e 

monitoramento dos processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais decorrentes 

dos projetos da integração regional (IGLESIAS; AQUINO, 2006, p. 11). Um desses projetos é 

Estrada Interoceânica entre Brasil e Peru, que busca possibilitar o acesso aos produtos 

brasileiros pelos portos peruanos do Pacífico (SOUSA, 2007, pp. 111–112). 

Uma primeira preocupação imediata identificada pela Iniciativa MAP em relação à 

construção da Estrada Interoceânica foi o provável aumento no desmatamento, considerado um 

impacto direto, além de outros impactos indiretos, como a degradação causada à floresta por 

uma exploração ambientalmente insustentável da madeira; a influência nos costumes e saúde 

dos povos indígenas mais isolados; o aumento no tráfico de drogas e a prostituição infantil, 

entre outros. Identificou-se ainda que a ausência de políticas voltadas ao ordenamento territorial 

na Bolívia e no Peru, bem como aquelas relacionadas à integração regional que contemplassem 

as questões ambientais e sociais, fizeram diminuir a efetiva proteção de áreas consideradas 

críticas, dificultando o desenvolvimento sustentável naquela região (REGINA; PEREIRA, 

2007, pp. 113–115). 

A iniciativa do Fórum MAP decorreu do resultado das primeiras investigações 

científicas e acadêmicas para produzir novos conhecimentos para entender a climatologia, 

ecologia, bioquímica e biologia existentes na Amazônia que apontaram para a necessidade de 

 
 
9 Toda a documentação de seus encontros, publicações, cartas de intenções, atas, entre outros registros, datados de 
2004 a 2011, foi consolidada pela CPI-ACRE e disponibilizada em seu site <https://cpiacre.org.br/articulacoes-
binacionais/gt-transfronteirico/>. 
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se estabelecer uma maior cooperação e visão transfronteiriça das realidades compartilhadas 

nesse local. No primeiro encontro realizado em 2000 no campus universitário da Universidade 

Federal do Acre, Rio Branco, os participantes e pesquisadores de instituições de Madre de Dios 

(Peru), Acre (Brasil) e Pando (Bolívia) decidiram por denominar a região de fronteira e de 

integração como Região MAP, o que fez o primeiro evento denominar-se MAP I. Essa primeira 

reunião oficial contou com a participação de 25 pessoas oriundas de ONGs e universidades dos 

três Países-membros. Com o tempo, o fórum foi deixando de ter caráter eminentemente 

científico e acadêmico e passou a reunir diversos atores sociais, tendo como marco dessa 

mudança o MAP III, realizado em 2002 em Cobija, que contou com a participação de 160 

pessoas representando 53 instituições. O documento final – Carta de Cobija – trouxe 21 

propostas trinacionais para nortear as ações futuras, fundadas no desenvolvimento sustentável. 

As reuniões anuais do MAP, chamadas Fóruns MAP, organizam-se em torno de quatro mesas 

temáticas, baseadas nas orientações da ECO-92: equidade social, desenvolvimento econômico, 

conservação ambiental e políticas públicas (SOUSA, 2007, pp. 103–104). 

Segundo Souza (2007, p. 120) seja por meio da união pela identidade coletiva ou mesmo 

pela força individual dos participantes do MAP, a causa ambiental e a integração regional são 

elementos fundamentais que motivam a ação dos diversos atores que participam 

voluntariamente e de forma ativa dessa ação coletiva. Por outro lado, há que se mencionar a 

posição muitas vezes contraditória ou paradoxal desse espaço, uma vez que tenta conciliar a 

agenda desenvolvimentista com a redução dos impactos socioambientais. 

De qualquer modo, o MAP, ao lado do GTT, também pode ser considerado como uma 

rede de produção de conhecimento técnico e de incidência em políticas públicas de fronteiras. 

Essas diferentes redes e instâncias de articulação e construção de políticas públicas para 

a fronteira formam o que foi identificado como o subsistema liderado pela sociedade civil para 

debater os impactos socioambientais dos projetos de desenvolvimento econômico e integração 

nacional. Esses atores encontraram uma janela de oportunidade no momento de estrutura 

institucional do governo estadual, respaldados no contexto político em que a agenda 

socioambiental ganhava força no debate público, com sensibilização da imprensa e 

organizações internacionais pela pauta ambiental, além da boa relação estabelecida com o 

governo estadual.  

A institucionalização dessas demandas também encontrou espaço nas políticas de gestão 

territorial e de conservação do meio ambiente, como a realização do Zoneamento Ecológico 
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Econômico. Além disso, foi possível incidir sobre as articulações entre os governos em torno 

de acordos de cooperação e projetos de infraestrutura como a Estrada Interoceânica. 

Especificamente com relação à proteção de territórios e identificação de ameaças, a 

atuação dos movimentos indígenas na região fronteiriça amazônica foi fundamental para 

institucionalizar a demanda por medidas de proteção e fiscalização contra ações predatórias de 

exploração de recursos naturais, invasão de terras indígenas e unidades de conservação, 

violências contra povos indígenas e comunidades tradicionais. Ainda assim, com o 

prosseguimento dos grandes projetos de desenvolvimento e integração, mudanças no cenário 

geopolítico, aumento do desmatamento, a intensificação na circulação de mercadorias, legais 

ou ilegais, os problemas e ameaças persistiram e se atualizaram ao longo do tempo.  

Avalia-se que, nesse período do início dos anos 2000, a agenda em torno de políticas 

para as fronteiras era basicamente disputada por dois campos. 

De um lado estavam atores estatais, locais, nacionais e internacionais, bem como 

grandes empresas, instituições de pesquisa etc., promovendo uma agenda de desenvolvimento 

que incentivava os projetos.  
 
GPI.1: […] as agendas que se estruturam em função de questões de fronteira. […] 
você tem instâncias federais, diplomáticas, e de governo. Diplomáticas no sentido de 
Itamaraty, Ministério das Relações exteriores, e tal, você tem toda uma agenda que tá 
sendo mais executiva, digamos, em cima de projetos específicos que levam em conta 
infraestrutura, petróleo, gás, coisas que na época também preocupou muito a gente, 
né, vai se abrir aqui pro petróleo e tal, entender qual é que ta rolando do outro lado, 
assinando acordos de cooperação do brasil, do peru, do petróleo, indultos e etc e tal. 
Você tinha coisas federais, tinha coisas estaduais que reverberavam, essa coisa de uma 
participação estadual em algumas instâncias do federal, você tinha umas instâncias de 
governos estaduais com instâncias dos Departamentos de Madre de Deus e do 
Ucayali. 

 

Tais ideias, por sua vez, eram contestadas pelo outro campo, formado por atores não 

governamentais, predominantemente indígenas, ONGs ambientalistas e comunidades 

tradicionais, que apontavam as ameaças decorrentes de tais projetos. 

 
GPI.1: E você tinha essa outra agenda mais não-governamental de índios, 
seringueiros, moradores, ongs, ambientalistas, indigenistas, todo esse tipo de coisa. 
[...] A gente via isso muito claramente, quer dizer na agenda federal, quando se 
começava a se colocar questões de invasão do território brasileiro, coisas de 
drogas, coisas de garimpos ilegais, a galera já cortava conversa porque não se 
podia gerar incômodos a uma agenda que eles consideravam a agenda 
estratégica. Que era a agenda da infraestrutura, da grana, da diplomacia, entendeu, 
"chega esses índios, esse movimento social falando em confusão, invasão”, coisas que 
pra eles não era importante. Como conseguia colocar instâncias para dialogar sobre 
temas concretos da fronteira daquele lugar ali. E pra eles era sempre muito incômodo 
tratar desses temas, e tinha essas agendas que do ponto de vista da ocupação dos índios 
eram esquizofrênicas. […] E quando se chegava cooperações, pra pesquisa, sobre 
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o aproveitamento da madeira, coisas assim também que envolvia isso. 
EMBRAPA, envolvia essas coisas de alto nível que não levava em conta, digamos, 
os temas mais relevantes para essas populações da maneira como esses temas 
ganhavam realidade localmente, que eram ameaças, eram degradações de 
territórios, eram degradações, eram esse tipo de coisa. Mas você teve uma coisa 
que durou. Então você tem, superinteressante né, as agendas que se estruturam em 
função de questões de fronteira. Não tanto a história de segurança ainda. 

 

Do ponto de vista da agenda pública, com base nos diagnósticos do ZEE, de 2004 a 

2008, o Governo estadual promoveu ações de etnozoneamento em oito TIs impactadas pelas 

BRs, iniciativa que contou com ativa participação das organizações, lideranças e dos chefes de 

família. O resultado se deu em diagnósticos das formas de utilização dos recursos ambientais, 

de mapas temáticos, bem como de planos de gestão ambiental e territorial dessas áreas, 

instrumento de diagnóstico e planejamento estratégico das comunidades, de diálogo e 

negociação com órgãos de governo e outros possíveis parceiros e, ainda, de ordenamento das 

políticas públicas que incidem nas TIs (ACRE, 2011b, pp. 65–66). 

Mas mesmo considerando este cenário de avanço no campo ambiental, nos governos 

Jorge Viana e Binho Marques não se identifica a institucionalização das demandas de política 

de segurança pública estadual associadas ao desenvolvimento sustentável nas fronteiras, ainda 

que, no período, tenha havido cooperações entre o governo estadual e nacional para a realização 

de operações de combate ao crime organizado envolvendo a Polícia Federal e o Exército. 

Nos anos subsequentes o que se observa é um adensamento da questão do narcotráfico 

na política de segurança pública estadual, que passa a caminhar, nos dias de hoje, 

separadamente à institucionalização de demandas relativas ao combate a crimes ambientais ou 

à violência contra povos indígenas, como se verá adiante. 

 

5.4.A ENTRADA DA FRONTEIRA NA AGENDA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Em 2011 Tião Viana (PT) assume a gestão do governo estadual acreano, se reelegendo 

em 2014. Assim, seu período de governo durou até 2018. O PPA para o período de 2012 a 2015, 

denominado “Desenvolver e Servir”, recupera o trabalho dos mandatos anteriores, do mesmo 

partido político, no eixo “Atenção aos Povos Indígenas”, pontuando que as Terras Indígenas no 

Acre situam-se no entorno das rodovias federais e na área de fronteira com o Peru sendo 

influenciadas e atingidas diretamente por esta característica, o que requer ações e políticas 

públicas diferenciadas para minimizar o impacto nas áreas de influência direta das BRs 364 e 

317, bem como intervenções integradas dos órgãos governamentais (federais e estaduais) para 
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coibir as atividades ilegais em curso na região fronteiriça peruana, que em certos casos, 

ameaçam os direitos e a segurança dos povos que habitam em ambos os lados nas TIs na 

fronteira com o Peru .  

O PPA também recupera os feitos os últimos do governo petista quanto à segurança 

pública:  
 
No tocante à segurança pública, as ações nos últimos quatro anos foram direcionadas 
à integração das unidades de segurança pública, desenvolvimento da política de 
formação profissional, implantação de estratégias integradoras de elaboração e 
execução de programas e projetos, adoção de técnicas de gestão matricial, da eleição 
de indicadores e metas para redução da criminalidade, com unificação e convergência 
das informações policiais e a extração de dados estatísticos através do Sistema 
Integrado de Gestão Operacional – SIGO para análise criminal (ACRE, 2011b, p. 91) 

 

Na previsão da nova gestão, a Segurança Pública se torna um Programa dentro do eixo 

“Educação, Saúde e Segurança”, sendo uma das ações consideradas fundamentais no modelo 

de gestão adotado pelo governo.  

O documento afirma que:  
As diretrizes empregadas concentram-se em esforços contra a criminalidade e 
melhoria na qualidade da segurança, através da aplicação de medidas de prevenção, 
orientação e coerção de ações danosas aos interesses da população. Para isso, a 
política pública de segurança do Acre vem operando com integração e participação de 
todos os órgãos de segurança e demais instituições de defesa social, com foco nos 
territórios de maior vulnerabilidade e incidência de violência/criminalidade e da 
descentralização, onde são construídos pactos com a sociedade civil (ACRE, 2011a, 
p. 104). 

 

O governo entende que um dos principais fatores de risco para o Programa de Segurança 

Pública são as drogas ilícitas. Nessa linha de pensamento, a fronteira entra como uma das 

vulnerabilidades do Estado: 
 
De acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde (2008) a área de cultivo 
de coca aumentou 4% no Peru e 6% na Bolívia. Vale destacar que a fronteira seca do 
Acre com esses países são de 618 km com a Bolívia e 1.350 km com o Peru. Conforme 
informações da Polícia Federal, cerca de 90% das drogas apreendidas no Acre vem 
do Peru (ACRE, 2011a, p. 104). 

 

São elencados como indicadores de segurança pública as taxas de homicídios e de furtos 

no estado, além de pesquisa sobre sensação de segurança e dados de violência contra mulheres. 

O documento ressalva que os indicadores de violência e criminalidade refletem uma condição 

de desenvolvimento, a qual deve ser enfrentada incluindo “não apenas ações de mudança de 

paradigma da atuação policial com a construção de uma polícia moderna, cidadã, voltada para 

a comunidade”, mas também um policiamento “bem equipado, tecnicamente competente e 



 

 
 

127 

investigativo, criando e incentivando ações integradas de diversos órgãos governamentais e 

não-governamentais, voltadas para a construção de uma cultura de paz e da melhoria” (ACRE, 

2011b, p. 105).  

Com o objetivo de “reduzir os índices de violência e criminalidade e aumentar a 

sensação de segurança na população” o programa de segurança do governo Tião Viana 

apresenta as seguintes características: a) Fortalecimento da inteligência no combate ao 

narcotráfico; b) Redução da violência e dos acidentes de trânsito no Estado; c) Prevenção e 

redução das situações de risco dos eventos adversos; d) Ampliar o acesso as Políticas Públicas 

para jovens em situação de vulnerabilidade social; e) Garantia de um atendimento de qualidade 

para a ressocialização dos reeducandos das unidades de recuperação do Estado; f) Redução das 

oportunidades da prática de violência e criminalidade e dos crimes violentos contra a vida e o 

patrimônio, com vistas a atingir uma taxa de homicídios por 100.000 habitantes por ano inferior 

a taxa nacional; g) Garantia do atendimento socioeducativo com base nos parâmetros 

estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), com vistas a reduzir os índices de atos infracionais 

cometidos por adolescentes e jovens, contribuindo para a redução da violência no Estado do 

Acre . 

O Programa estipula duas metas: a ampliação de vagas em unidades prisionais e criação 

de novos Centros Socioeducativos. Seguindo o destaque para a questão das drogas, objetiva 

ainda a criação de núcleos especializados de repressão a entorpecentes e realização de cursos 

do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD)10. 

O período é marcado por mudanças de contexto. As práticas delituosas nas regiões de 

fronteira e a sua prevenção sofreram impactos decorrentes da globalização, com a 

transformação das atividades econômicas tanto de mercados legais quanto os ilegais, alterando 

a natureza das fronteiras nacionais e do papel do estado-nação na contemporaneidade 

(SPANIOL; JÚNIOR; RODRIGUES, 2020, p. 115). 

Em 2011, o marco da agenda nacional de segurança pública nas fronteiras passa a 

impactar nas políticas acreanas. Como dito no capítulo anterior, o governo Dilma Rouseff (PT), 

descontinuou o Pronasci e implementou a Estratégia Nacional das Fronteiras (ENAFRON), que 

 
 
10 O Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD é a adaptação brasileira do programa 
norteamericano Drug Abuse Resistence Education - D.A.R.E., de 1983. No Brasil, o programa foi inicialmente 
implantado em 1992, pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente foi implantado em vários 
estados. < https://www.proerdbrasil.com.br/oproerd/oprograma.htm>. Acesso: 05 de julho de 2021. 
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tem por o objetivo intensificar o controle e a fiscalização nas fronteiras brasileiras, 

especialmente a prevenção, o controle e a repressão de delitos transfronteiriços e crimes 

praticados nas regiões de fronteira. Para tanto, previu ações integradas de todos os órgãos de 

segurança pública, inclusive das Forças Armadas, com ações de integração federativa entre a 

união, os estados e os municípios situados na faixa de fronteira. Implementaram-se então 

projetos estruturantes para o fortalecimento da presença estatal, assim como ações de 

cooperação internacional e de integração com os países vizinhos.  

Considerando o entendimento de que havia necessidade de adequar a legislação e 

reaparelhar e treinar as polícias, incentivando a instalação de Gabinetes de Gestão Integrada de 

Fronteira (que seriam instâncias diferentes do GGI-E, voltados para a segurança pública 

estadual) e fortalecendo as parcerias com os países limítrofes.  

A diretriz que norteia o Plano Estratégico de Fronteiras aponta para a necessidade de 

integração: “I – a atuação integrada dos órgãos de segurança pública e das Forças Armadas; e 

II – a integração com os países vizinhos” (incisos I e II do art. 2º do Decreto nº 7.496). 

Evidencia-se, também, que as questões de afirmação e defesa da soberania, tão marcantes em 

períodos históricos anteriores, passam a ter uma nova composição que é atravessada cada vez 

mais pela ameaça das ações criminosas transfronteiriças. As Forças Armadas entram 

decisivamente no enfrentamento das questões dos crimes que marcam as áreas de fronteira no 

mundo contemporâneo, da mesma forma que as forças de segurança pública, como as polícias 

estaduais, passam a integrar os esforços desse Plano para uma atuação conjunta. Grupos de 

gestão integrada e centros de operações conjuntas revelam a nova gramática adotada na 

formulação do Plano (ALVAREZ; SALLA, 2013, p. 20-21). 

Nesse novo cenário de contexto político e estrutura institucional nacional, os estados 

fronteiriços foram instados a apresentar seus Planos Estaduais de Segurança Pública para as 

Fronteiras. 

A medida fazia parte de um Projeto de Apoio ao Reaparelhamento dos Órgãos Estaduais 

de Segurança Pública no âmbito da ENAFRON. A Portaria nº 12, de 16 de março de 2012, da 

SENASP, abriu o processo de habilitação de propostas dos estados para o desenvolvimento de 

ações prioritárias relacionadas ao Plano Estratégico de Fronteiras, a serem financiadas com 

recursos do Orçamento Geral da União, do Fundo Nacional de Segurança Pública. 

O objeto da iniciativa era assim definido: 
 
Art. 2º Constitui objeto desta iniciativa a realização de parceria entre o Governo 
Federal e governos estaduais, visando o fortalecimento das instituições de segurança 
pública nos municípios da faixa de fronteira brasileira, prioritariamente a linha de 
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fronteira, otimizando recursos, maximizando a prevenção e a repressão aos delitos e 
crimes transfronteiriços que atingem a população dessas regiões com reflexos em 
outras localidades do país. 

 

A SENASP exigia ainda que as propostas fossem munidas dos requisitos: 

 
§ 1º - Plano Estadual de Segurança Pública nas Fronteiras detalhado, com as metas a 
serem atingidas até 2014 e relatório de gestão de 2011; 
§ 2º - Proposta de redução dos índices de criminalidade na faixa de fronteira, 
detalhando os percentuais de diminuição dos crimes peculiares de cada região, 
especificando no mínimo os crimes de homicídios e roubos para os anos 2012-2014. 
§ 3º - Previsão de esforços quantitativos a serem desprendidos para prevenção e 
repressão da criminalidade e violência na faixa de fronteira, destacando no mínimo os 
seguintes dados para os anos de 2012-2014: 
a) Operações a serem realizadas na faixa de fronteira; 
b) Pessoas, veículos e embarcações a serem abordadas; 
c) Apreensões de drogas (kg), armas e munições a serem realizadas; 
d) Apreensões de contrabando e descaminho; 
e) Inquéritos a serem instaurados e concluídos; 
f) Auto de prisão em flagrante a serem lavrados; 
g) Mandados de prisão e de busca e apreensão a serem cumpridos; 
h) Atendimentos a serem realizados pela perícia em locais de crime; 
i) Laudos periciais a serem emitidos. 
§ 4º Efetivo total dos integrantes das polícias civis e militares, perícia em atividade 
em toda a fronteira, discriminando os órgãos, unidades e municípios de lotação; 
§ 5º População a ser beneficiada e o efetivo dos órgãos segurança a ser atendidos, 
relacionando os órgãos, unidades operacionais e municípios, conforme Anexo I, 
especificamente no que tange aos investimentos específicos de 2012. 
§ 6º Financiamentos previstos para investimento no fortalecimento da segurança 
pública na faixa de fronteira, proveniente de fontes privadas, federais ou 
internacionais, mediante acordos ou instrumentos afins.  

 

É, portanto, da indução do Governo Federal que o Governo do Estado do Acre 

apresentou o Plano Estadual de Segurança Pública na Fronteira para o período 2012-2014.  

O documento ressalva que apesar de seguir as orientações e diretrizes da Estratégia 

Nacional de Fronteiras – ENAFRON, o Acre “buscou considerar as singularidades regionais 

para a compreensão das demandas e problemas pertinentes a Segurança Pública nos municípios 

que compõem a tríplice fronteira Brasil- Peru – Bolívia”. Define-o, portanto, como um Plano 

Estadual e não “simplesmente do Executivo Estadual ou da Secretaria Estadual de Segurança”. 

Em outras palavras: “Trata-se de um plano de Estado. Mesmo se houver mudanças de governos 

e alternâncias de partidos no poder o Plano deve ter continuidade. Até porque ele atende aos 

ditames constitucionais e legais” (ACRE, 2011c, p. 4) 

O Plano indica que será pautado pela metodologia da gestão integrada das instituições 

policiais e de fiscalização que compõem o Sistema Estadual de Segurança Publica – SISP:  
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Orientada para a solução de problemas de segurança pública e obtenção de resultados, 
a gestão integrada de segurança publica destina-se ao planejamento, monitoramento e 
avaliação sistemática das ações das organizações policiais. Tem como objetivo 
aumentar a eficiência, eficácia e efetividade das polícias Civil e Militar no controle e 
prevenção da criminalidade, dando prioridade à organização de dados, à análise e à 
solução de problemas através da integração de informações, da coordenação das 
atividades de planejamento estratégico e tático- operacional com o apoio e cooperação 
da comunidade (ACRE, 2011a, p. 23).  

 

O eixo central que ativa todo o processo de funcionamento da Gestão e da Central de 

Resultados são as reuniões gerenciais regulares (estratégicas e tático-operacionais) para solução 

de problemas e avaliação de resultados. Estas reuniões contam com a presença de representantes 

de todas as unidades, departamentos e seções que compõem as organizações policiais Militar e 

Civil, representantes dos demais órgãos do Sistema Integrado de Segurança Pública. E, servirão 

de fórum para o acompanhamento do alcance do Plano de Metas: tanto dos indicadores de 

violência, como das ações e operações policiais (ACRE, 2011c, p. 24). 

O objetivo geral é fomentar a integração das instituições policiais através do Gabinete 

de Gestão Integrada Estadual e das Câmaras Temáticas de Fronteira, seja no âmbito federal, 

estadual e municipal para atuar de forma preventiva e repressiva nas regiões de fronteira e 

divisas. Norteado pelos princípios da Gestão Integrada de Segurança Publica – GISP, o plano 

dará ênfase às ações de fiscalização e controle dos crimes típicos da região, a promoção da 

cooperação intergovernamental e interinstitucional em segurança pública, nas áreas de 

planejamento, atividades de formação, atuação tático-operacional e intercâmbio de dados, 

informações e conhecimento. E, terá como cerne de suas ações, a oferta de um atendimento 

qualificado as populações residentes em área de fronteiras (ACRE, 2011c, p. 26). 

A Central de Resultados é o “ambiente central de coordenação do Plano de Metas, dos 

indicadores de Violência e das Metas Operacionais”, que seria responsável, segundo o 

documento, por realizar o monitoramento, controle, verificação de resultados, avaliação, ajuste, 

planejamento da alocação de recursos, correções, punições, estabelecimento de medidas 

compensatórias, pactuação e repactuação de metas do Plano de Metas e dos Planos de Ações 

das Regionais que apresentam, entre outras estratégias, o conjunto de operações necessárias 

para amenizar ou resolver os problemas de violência e criminalidade de cada localidade (ACRE, 

2011c, p. 24). Assim, funciona com gestão colegiada, conforme os níveis de decisão com a 

seguinte estrutura: 
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Figura 1 - Instâncias de decisão da Central de Resultados 

 
FONTE: ACRE. Plano Estadual de Segurança Pública na Fronteira. Rio Branco: Secretaria de Estado 

de Segurança Pública. 2011c, p. 24 (reprodução).  
 

Nota-se, portanto, uma predominância de profissionais da segurança nas instâncias de 

decisão estratégica do Plano Estadual. Importante ressaltar que o Estado, nesse momento, não 

implementou o GGI-F, mantendo apenas o GGI-E, já existente desde 2005, nas estratégias sobre 

problemas de segurança pública nas fronteiras. Um dos Secretários Executivos do GGI-E no 

momento de implementação do Plano Estadual, policial militar na reserva, relata sobre esse 

espaço e a articulação com a ENAFRON e seu modo de funcionamento: 

 
PSPF.1: Na verdade, já existia o Gabinete de Gestão Integrada em outros governos 
né. No entanto, a maioria trabalhava individualmente, não existia assim uma 
integração. Apesar de que a sigla Gabinete de Gestão Integrada, teria que ter a 
participação das forças de segurança e também dos órgãos de defesa social. A partir 
então da implementação da ENAFRON é que realmente se formatou, que houve a 
participação efetiva da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, 
do Exército, da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público, do Judiciário, do 
Governo do Estado, enfim. O GGI como a sua própria criação prevê a participação e 
a efetividade a partir da implantação da estratégia da ENAFRON no estado. Nós 
fazíamos reuniões - eu era o Secretário Executivo - mas a partir das demandas que 
iam surgindo do Ministério da Justiça nós íamos convocando… Nós reuníamos de 15 
em 15 dias. Então todas as forças de segurança, órgãos de defesa social e o Governo 
do estado, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, entendeu, então a gente se reunia 
de 15 em 15 dias para planejar as estratégias com base nas diretrizes do Ministério da 
Justiça, através da SENASP - Secretaria Nacional de Segurança Pública, e nós 
enviávamos esse planejamento com base nas diretrizes deles e em seguida a gente ia 
para execução. E na execução, era integrado realmente. Então desde o planejamento 
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até execução e apresentação dos resultados depois ‘pro estado e em Brasília, através 
dos encontros nacionais que nós fazíamos nas regiões de fronteira, nos 11 estados que 
fazem fronteira com os países da América do Sul. 

 

Segundo o ex-Secretário executivo, mais de 80% das demandas do GGI-E eram de 

Polícia, de modo que “nada mais justo que o Coordenador da Estratégia fosse um Coronel da 

Polícia ou um Oficial Superior da Polícia [...]” (PSPF.1). Para ele, as câmaras temáticas seriam 

os espaços onde haveria maior participação da sociedade civil: 

 
PSPF.1: As câmaras temáticas eram mais para participação da sociedade civil, aí eles 
entravam. Aí a gente fazia também do GGI, que na verdade o GGI-F e o GGI se 
confundem. Você observa pouca coisa na legislação, porque tá tudo ali no limiar, ta 
tudo muito próximo. O que vai caracterizar mesmo é a questão da operacionalidade. 
As câmaras temáticas era para você reunir esses órgãos nos locais onde aconteciam 
as operações, juntamente com as forças de seguranças. Vamos dizer assim... os 
Gabinetes de Gestão Integrada Internacional, que seria Peru e Bolívia. Então quando 
a gente fazia, a gente fazia em Cobija, fazia em Iñapari, em Brasileia, e aí os três 
países se reuniam com todas as forças de segurança e aí se ia planejar. Ia lá, coloca lá: 
"quantos homens vão ficar aqui? data, objetivo, abordagem de veículo, apreensão de 
droga, armamento, contrabando, descaminho, tal tal tal..." essa era a função do GGI - 
E. 

 

Para a maior parte dos atores da segurança pública e do sistema de justiça envolvidos 

com a elaboração de estratégias de segurança para as fronteiras, é uníssona a ideia de que a 

fronteira acreana traz vulnerabilidades em razão de dois principais fatores, de modo geral: (a) 

os países vizinhos serem grandes produtores de cocaína; e (b) as características físicas e 

geográficas da floresta amazônica favorecem a passagem de grupos criminosos pelos rios e 

florestas, locais com baixa densidade demográfica. Essas narrativas são justificadas em razão 

de suas atuações: “Nós tínhamos que investir em estratégia nacional das fronteiras. Quem era 

que estava nas fronteiras? Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.” (PSPF.1). 

Pode-se dizer que esse discurso predominante de atores da segurança pública no 

planejamento estratégico do GGI-E é o que vai predominar na leitura da condição fronteiriça 

amazônica enquanto problema de segurança pública, direcionando, por sua vez, os focos de 

atuação sobre esse problema: 

 
PSPF.1: É claro que o objetivo principal da Estratégia era atacar o foco na origem. 
Então, por onde é que a droga passa? Ela tá passando na fronteira. Então é lá.  
[...] 
Nós temos que admitir o seguinte, que sempre houve a Polícia Federal, Polícia 
Rodoviária Federal, as Polícias Civil, a Polícia Militar, sempre fazem o trabalho ali 
de fiscalização aqui e ali num posto avançado e tal. E o governo do estado sabe, o 
governo federal sabe, que aqui é corredor de tráfico. Há grandes quantidades, 
primeiro, devido à vasta malha de rios e igarapés. Estou falando geral, não to falando 
só do Acre, to falando da região amazônica. Então os grandes traficantes, 
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narcotraficantes, as grandes quantidades que vão para os Estados Unidos, para a 
América e para a Europa, vêm daqui da Amazônia, passam por aqui. Que vem da 
Colômbia, vem do Peru e vem principalmente da Bolívia. Principalmente desses daí. 
Tem mais países né. Então passa por aqui, nós temos a maioria dos portos tá no Brasil, 
né. E aí diariamente você vê apreensões, se você for fazer a triagem dessa droga, ela 
passou por aqui, pela Amazônia. Em algum lugar desse da Amazônia ela passou. 
Entendeu. Quer seja pela selva, quer seja pelos rios e igarapés, pela fronteira a pé, 
enfim. Elas passaram por aqui.  
[…] 
Eu diria que é o inverso, porque o tráfico de drogas, ele influencia vários outros tipos 
de... Primeiro, o tráfico de drogas influencia no homicídio. Ele influencia nos crimes 
contra o patrimônio, que é o que está mais acontecendo, não é nem só no estado, é no 
Brasil. É o crime contra o patrimônio, é o roubo. As casas, as propriedades, o bem 
patrimonial, o celular. Por que ? Por causa da droga. 

 

Essa narrativa encontra aproximação com o que foi refletido no texto do Plano Estadual. 

Ao estabelecer o diagnóstico sobre a criminalidade na Faixa de Fronteira do estado, o 

documento destaca como as características geográficas do território o vulnerabilizam, no que 

se refere à segurança pública, semelhante ao diagnóstico que já constava no PPA 2012-2015: 
 
Há várias vias terrestres e hidrovias que dão acesso aos países andinos com os quais 
o Estado faz fronteira. Os criminosos preferem trafegar através de ramais e hidrovias 
porquanto a presença da polícia nesses locais fica comprometida em razão de algumas 
dificuldades como a capacidade logística e operacional que são insuficientes para 
atender à demanda mínima verificada em tais localidades. A vasta malha hidroviária, 
especialmente observada na região do Purus e Juruá, apresenta-se como principal 
acesso de traficantes de entorpecentes oriundos de países vizinhos, Peru e Bolívia, no 
Estado e, consequentemente, no país. (ACRE, 2011a, p. 3) 

 

Essa caracterização inicial dá o tom do discurso permeado no Plano: o narcotráfico 

como o principal problema e irradiador de delitos transfronteiriços, agravado pelas 

características geográficas e geopolíticas do estado do Acre. Como demonstração, o documento 

correlaciona os índices de homicídios com o uso e tráfico de drogas.  

A situação de ilegalidade e criminalidade na área de fronteira com a Bolívia foi definida 

a partir dos seguintes delitos: Abigeato (roubo de animais); Contrabando de armas e munições; 

Exploração mineral e madeira; Refúgio de criminosos Narcotráfico - pasta base; Roubo de 

cargas e veículos; Tráfico de seres humanos - rota chinesa; Imigração boliviana para São Paulo; 

Prostituição, com exploração sexual infanto-juvenil binacionalmente (ACRE, 2011c, pp. 7–8). 

Do lado Peruano, foram elencados: Roubo e Exploração de madeira brasileira; Refúgio 

de criminosos Narcotráfico - complexo produtivo; Imigração clandestina; Pistolagem; Tráfico 

de armas (terrorismo) (ACRE, 2011c, pp. 7–8). 

Com o foco, portanto, em combater tais ilícitos, são elencadas as seguintes Macro-

Ações:  
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A adequação do Plano de Metas do Estado ao Plano Estadual de Segurança na 
Fronteira; Fortalecer a governança dos órgãos de gestão da Segurança Pública através 
do Gabinete de Gestão Integrada Estadual e das Câmaras Temáticas de Fronteira e os 
demais níveis de decisão; Incrementar o marco legal referente a Segurança Estadual 
de Fronteira; Fomentar investimentos em infra-estrutura e logística; Fortalecer os 
órgãos de segurança (PM, PC, Perícia Técnica), através de reaparelhamento; 
Informatização das Unidades Policiais e Estruturação dos Núcleos de analises 
criminais; Criação e Fortalecimento dos Centros Integrados de Operações das 
Regionais de Segurança (Sena Madureira, Brasiléia e Cruzeiro do Sul); Contratar, 
capacitar e especializar efetivo que atuarão nas áreas de fronteira (ACRE, 2011c, pp. 
27–28). 

 

Nota-se que muitas das ações operacionalizadas pela Enafron concretizavam-se em 

operações policiais, com articulação com demais órgãos de segurança ou forças armadas 

(Exército). Não à toa os indicadores elencados para a avaliação dos resultados da Política 

Estadual de Segurança Pública nas Fronteiras do Acre, seguindo as diretrizes da SENASP, 

recaem exclusivamente sobre o trabalho policial: (a) Operações a serem realizadas na faixa de 

fronteira; b) Pessoas, veículos e embarcações a serem abordadas; c) Apreensões de drogas (kg), 

armas e munições a serem realizadas; d) Apreensões de contrabando e descaminho; e) 

Inquéritos a serem instaurados e concluídos; f) Auto de prisão em flagrante a serem lavrados; 

g) Mandados de prisão e de busca e apreensão a serem cumpridos; h) Atendimentos a serem 

realizados pela perícia em locais de crime; i) Laudos periciais a serem emitidos.  

Os resultados das operações realizadas, baseadas nesses indicadores, eram 

encaminhados à SENASP: 
PSP.1: As operações simultâneas, elas eram mensais e de três em três meses a gente 
se encontrava em algum estado desse de fronteira para gente levar os resultados dessas 
operações. Levar para apresentar para socializar com os outros estados mas que a 
operação acontecia hoje, por exemplo, sexta-feira, segunda-feira tinham que estar em 
Brasília. Tantos veículos abordados, tantas pessoas presas, as forças que participaram, 
o número de drogas apreendidas, contrabando, todo esse tipo do que acontecia na 
operação, o relatório tinha que estar em Brasília já completo, de todos os estados, isso 
é geral. 

 

O processo de acompanhamento e avaliação da gestão por resultados do Plano Estadual 

de Segurança na Fronteira adota duas principais ferramentas: a Agenda Estratégica e a Central 

de Resultados, que “combinam os elementos da estratégia (metas de indicadores de violência e 

metas operacionais) com as estruturas organizacionais (recursos humanos, financeiros, 

materiais, logísticos e outros) de cada órgão que compõe o sistema integrado de segurança 

pública” (ACRE, 2011a, p. 23). 

O governo estadual acreano elencou como proposta de redução dos índices de 

criminalidade na faixa de fronteira do Estado do Acre apenas a redução das ocorrências 

registradas pela Polícia de crimes de “homicídios consumados dolosos”. Isso porque, com 
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relação aos roubos, também exigidos pela SENASP, o governo justificou que não seria possível 

fazer a projeção, “devido à falta de um histórico eletrônico de registro de ocorrências nos 

municípios fronteiriços o que proporcionaria um estudo e a conseqüente projeção com meta de 

redução” (ACRE, 2011a, p. 31). Demais crimes, como crimes ambientais, não foram elencados. 

Sobre a realização das operações na fronteira e o encaminhamento dos resultados dos 

indicadores, um fato curioso compartilhado pelo ex-secretário executivo do GGI-F dá indícios 

de como a prestação de contas desses resultados era também instrumentalizada em ações de 

comunicação: 
PSPF.1: É claro que o objetivo principal da Estratégia era atacar o foco na origem. 
Então, por onde é que a droga passa? Ela tá passando na fronteira. Então é lá. Só que 
como eu falei, no início tudo é muito grande. É muito grande. Houve muitas 
apreensões, se tu ver aí ó. Nos 11 estados que fazem fronteiras com os países, que 
circunda o Brasil. Como eu te falei, foram 11, nós fomos em todos, do Oiapoque ao 
Chuí, teve muitas apreensões , to neladas e mais toneladas de apreensões. Todo mês 
eu pegava o helicóptero ali ó, a gente rodava o estado todinho no helicóptero. Porque 
tinha operação de Assis Brasil a Thaumaturgo, ta entendendo? Onde a gente não podia 
ir, o Exército ia com a guarnição da Polícia Militar, Bombeiro. Polícia Civil não ia, 
mas ia no mínimo 3. Mínimo .... Por exemplo, se você chegasse aqui, Senador 
Guiomard você ia ver lá. Exército. Polícia Federal, Polícia Rodoviaria Federal, Polícia 
Rodoviária Estadual Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, vivia todo mundo lá. 
Tenho muitos registros, eu fiz milhões, milhares de fotos. Eu ia com a imprensa. Com 
um jornalista e um fotógrafo. E os dois pilotos. Então eu ia, meu primeiro ponto de 
parada era Senador Guiomard. Parava com o Helicóptero lá. Eu descia, conversava 
com o pessoal e tal, registrava. […] Eu sempre andava com a mídia. Porque a gente 
tem que divulgar também né. E isso daí era uma das diretrizes. […] tava nas diretrizes, 
era a divulgação do trabalho.  

 

Em que pese não tenha sido constatada essa diretriz nas normativas relacionadas à 

ENAFRON, de fato, o mapeamento de notícias em veículos de comunicação no Acre11 indica 

a cobertura de diversas operações realizadas na fronteira. Da mesma forma, no plano nacional, 

notícias semelhantes12 também aparecem no portal do Ministério da Justiça relacionando o 

fornecimento de verbas aos resultados das operações, como se pode evidenciar no exemplo 

retratado: 
Dados da Enafron 
A Senasp já repassou ao Acre cerca de R$ 34 milhões de reais. Entre 2011 e 2014, a 
Secretaria investiu R$ 401 milhões nos órgãos de segurança pública dos estados 
fronteiriços do Brasil. O valor foi utilizado, por exemplo, para aparelhar 293 unidades 

 
 
11 Exemplos disponíveis em: <https://ac24horas.com/2012/09/12/forcas-de-seguranca-deflagram-operacao-
fronteira-segura/>;  
<https://ac24horas.com/2014/05/19/brasil-e-bolivia-realizar-operacao-de-seguranca-publica-na-fronteira-do-
acre/>. Acesso em 10 de fevereiro de 2021. 
12 https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/simposio-sobre-seguranca-nas-fronteiras-reune-representantes-
de-11-estados-no-acre; https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/cardozo-entrega-r-5-1-milhoes-em-
veiculos-armas-e-equipamentos-para-seguranca-na-fronteira-no-acre. Acesso em 10 de fevereiro de 2021. 
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operacionais em 123 municípios de fronteira. De 2012 a 2014, a Senasp visitou mais 
de 230 municípios para promover o acompanhamento e o monitoramento da política. 
Entre 2012 e 2013, os órgãos estaduais de segurança pública que atuam nas fronteiras 
do Brasil apreenderam 181 toneladas de drogas na faixa de fronteira e 288 toneladas 
de drogas em todos os municípios dos estados fronteiriços.  
No mesmo período, foram apreendidas 13,9 mil armas de fogo na faixa de fronteira. 
Os crimes de homicídios foram reduzidos em 10%, de 2012 para 2013, 
aproximadamente. 
Além desses esforços, as Polícias Militares e Civis cumpriram mais de 20 mil 
mandados de prisão, concluíram 292.931 inquéritos policiais e fizeram a prisão em 
flagrante delito de 34.351 pessoas. Foram recuperados, ainda, 12.849 veículos 
automotores furtados e roubados. (MJ, 2014). 

 

A compra de equipamentos, atrelada a operações policiais em cidades fronteiriças, é 

vista por alguns atores como o direcionamento predominante na Enafron, limitando localmente 

as ações de segurança pública a esses tipos de ações, sem maior direcionamento da política. 
 
GSP.3: Eu acho que eles não tinham... Era mais em relação à estruturação mesmo em 
termo de equipamento. Eles não tinham muito claro como é que poderia ser feito uma 
ação de fronteira. 
 
GSP.2: Do Enafron é combater o crime fronteiriço. Pra isso, quais os meios: viatura e 
arma. É simplista, o Enafron é uma ação. Que virou programa... Eu nunca considerei 
programa. Mas era isso. "Ah, o que tem que fazer? Vamos dar viatura, vamos dar 
armamento, e vocês fortalecem a segurança na fronteira." Foi isso, o Enafron foi isso. 
[…] O que você recebia da União: essas duas coisas, o binômio viatura e arma. E o 
quê que fazem os estados? Contra-partida dos estados? Combater o crime na fronteira. 
É isso. 
 
PSJ.1:O que eu vejo na prática, que é a crítica que eu faço, é que para nós enquanto 
MP, de fora, que é uma visão muito particular, empírica, sem uma base de pesquisa, 
mas o meu sentimento é que a parte de captação de recursos foi o principal, mas a 
parte de política e capacitação não funcionou tão bem. A parte de captação de material 
e recursos, "ótimo", viaturas, etc, isso beleza, chegou. Agora a parte de discussão de 
política pública, 2011, 2012, 2013, mesmo os GGIs funcionavam de forma muito 
precária. Meu sentimento era que funcionava mais para cumprir o check list da 
exigência da captação de recursos. 

 

O próprio ex-Secretário Executivo do GGI-E compreende que Enafron auxiliou o 

Estado a compor espaços de interlocução com a SENASP para garantia de verbas para a 

segurança pública. Inclusive, para incluir o município de Rio Branco, capital do Acre, na 

política pública, uma vez que antes não abrangido por não se encontrar na linha de fronteira: 
 
PSPF.1: Estratégia Nacional de Fronteira, era pra atender os municípios e os estados 
de fronteira. Aí eles delimitaram lá no projeto faixa de fronteira e linha de fronteira. 
Então era para os municípios que faziam linha de fronteira. Ou seja, Brasiléia e Cobija. 
Cobija e Epitaciolândia. São linhas de fronteira, mas faixas de fronteira compreende 
até 150 km. E Rio Branco naquela época tava, nós távamos aqui na mídia direto, 
viatura quebrada, não tinha viatura, os batalhões, o pessoal indo pra rua a pé. E numa 
conversa até, dentro do que eu te falei, numa conversa informal, com a Ministra, 
Secretária Nacional, salvo engano em Foz do Iguaçu, eu falei pra ela né, 
informalmente, sobre essa questão de conceito, de faixa e linha de fronteira. E eu falei 
pra ela que Rio Branco ficava a menos de 100 km da fronteira com a Bolívia, Plácido 
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de Castro. E ela disse então, Rio Branco... Eu não poderia encaixar Rio Branco? Ela 
disse, olha, isso aí é uma outra conversa. Porque Rio Branco apesar de estar na faixa, 
mas ela é a capital do estado. Mas eu digo, pois é, a senhora sabe que toda regra tem 
sua exceção. Nessa conversa eu consegui emplacar, minha irmã, viaturas Hilux. 
Nunca houve licitação de hilux. Nós tivemos viatura pra Cruzeiro do Sul, toda a região 
de fronteira, toda ela com viatura nova, armamento, munição e colete para todos os 
policiais - é o EPI né, o kit de proteção individual - e conseguimos trazer para Rio 
Branco. Todos os batalhões aí com viatura nova, com hilux. Aí viam as viaturas, 
achavam que o governo tinha investido, mas não , foi a gente que conseguiu encaixar 
a capital através do conceito lá. 

 

De fato, o suporte financeiro oferecido através do Fundo Nacional de Segurança 

Pública, que levou os estados a apresentarem seus planos estaduais de segurança pública nas 

fronteiras, advinha de um projeto denominado “Projeto de Apoio ao Reaparelhamento dos 

Órgãos Estaduais”. Contudo, ainda se tratava de uma política nacional que oferecia um aporte 

financeiro através do Fundo Nacional de Segurança Pública em um momento em que a política 

anterior (Pronasci), havia sido descontinuada. A vinculação desse orçamento à compra de 

equipamentos pode ser vista como fator limitador à capacidade de execução mais ampla de uma 

política de segurança pública nas fronteiras que envolvesse ações mais diversas. 

A leitura da dependência orçamentária da política nacional e o impacto disso na 

determinação da agenda deve ainda ser feita levando em consideração uma realidade do estado 

do Acre: a ausência de quantidade relevante de recursos próprios para garantir maior autonomia 

financeira na execução de políticas de segurança pública. Essa dependência financeira acaba, 

por vezes, também limitando a atuação de gestores locais: 
 
GPS.2: Olha o Enafron foi uma coisa muito mais "vai ser e vai ser". E a nossa 
dependência... Aqui no estado do Acre nós sempre sofremos de uma dependência 
muito grande. Claro que posicionamento, defender... Defende, se posiciona. Mas tem 
alguns pacotes que são prontos. As vezes a gente só torce o nariz, vai pra cá e vai pra 
lá e ta bom. Pra nós, pelo menos pra gente que tava à frente da gestão ali, pra nós a 
gente já via que era uma coisa que podia não ser legal. 

 

Vale mencionar que o Tribunal de Contas da União apresentou relatório que questiona 

justamente parte dessas prestações de contas, como a falta de execução completa do orçamento 

no prazo previsto13. 

Essa dependência também ajuda a explicar o impacto do limbo gerado pela 

descontinuação do Pronasci, fazendo com que, na prática, a Enafron o “substituisse”. Dois fatos 

importantes sobre o Acre confluem para essa descontinuação dos programas de segurança 

 
 
13 Mais informações em: <https://ac24horas.com/2016/10/24/estado-deixou-de-aplicar-r-1-milhao-em-
equipamentos-fez-pagamento-indevido-e-fracassou-nas-estrategias-de-seguranca-de-fronteira-em-seis-cidades/>. 
Acesso em 10 de fevereiro de 2021. 
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pública estaduais anteriormente baseados no Pronasci: ser um estado de fronteira binacional, 

com a sua integralidade territorial localizada na faixa de fronteira, e ser altamente dependente 

dos recursos da União para as políticas de segurança pública.  

 
PSP. 2: Então quando veio, quando teve a mudança, aí nós tivemos um 
desmantelamento disso, aí nós viemos com o Enafron. [...] Substituiu completamente. 
Então assim, a gente começou a achar - o que pra mim é um grande retrocesso - que 
segurança pública se faz somente com uma ação. Não tem mais programa, tem ação. 
Qual que é a ação? Enafron. Então assim, e mulheres vítimas de violência doméstica, 
que a gente tava lá abordando com o Mulheres da Paz? Ah, e a situação de drogadição 
e das pessoas de rua, que a gente tava abordando com os Conselhos Comunitários? 
Ah e aquelas pessoas que são os adolescentes que a gente estava...? Nada. Porque ali 
tínhamos uma ação, outra ação, outra ação... E na penitenciária, trabalhava isso... 
Então eram várias ações num mosaico grande dentro de um Programa de Segurança 
Pública, que tinha por objetivo oferecer aquele resultado - e ofereceu. E ofereceu. Só 
que como nós tivemos a mudança de governo, do primeiro governo da Dilma, nós 
fomos por água abaixo. Aí esquece tudo, e nós vamos pensar na fronteira no Enafron. 
[sobrepôs] a todo o resto. É importante a fronteira? É uma ação. Mas não substitui um 
programa. [...] a gente começou a pensar a segurança pública só sobre o viés policial. 
Segurança pública virou o viés policial. Então assim, "opa, o Enafron, então nós 
vamos fortalecer combate ao tráfico de drogas na fronteira, vamos procurar aqui... que 
na verdade acabou não sendo fortalecido mesmo, de fato, acabou não sendo 
fortalecido... mas a gente abandonou um programa, uma metodologia clara, com 
início, com meio, com fim, com 10 ações, com 20 ações, por uma ação. Que não é 
programa nenhum para mim. Pra mim o Enafron não é um programa de segurança 
pública. Pra mim o Enafron é uma ação de combate ao tráfico de drogas na fronteira. 
E isso é traduzir segurança pública à ação policial. 

 

O principal efeito direto da desestruturação ao Pronasci foi a desvinculação das demais 

políticas intersetoriais, como educação, saúde, assistência social e cultura, à política de 

segurança pública. 

O condicionamento da política de segurança estritamente à atuação policial também tem 

por efeitos a pouca interlocução com atores não estatais, ou fora da área de segurança, o 

planejamento e o acompanhamento da política. Setores que há anos disputavam o espaço na 

agenda governamental com demandas ligadas à gestão territorial e ameaças socioambientais 

nas fronteiras - como as das coalizões anteriormente relatadas, não foram incorporados na 

elaboração do Plano Estadual:  

 
SC.1: Não, não, não. Eu não via... A gente não participou desse espaço. Na verdade, 
a gente seguia o Plano Nacional de Desenvolvimento da Fronteira. Na parte que 
discutia a questão do desenvolvimento sustentável, na parte de meio ambiente. 
 
GPI.1: [...] Na Casa Civil, ali foi o lugar onde chegou essa demanda da ENAFRON, 
essa possibilidade da elaboração dos planos estaduais com relação à segurança e tal, 
houve uma expectativa da sociedade civil de que eles tivessem incorporado essa 
discussão e tal. Havia uma certa... No ponto de vista local, houve a convocação de um 
conjunto de secretarias de Estado, quer dizer, uma instância super “chapa branca”, 
com a intenção de se elaborar a proposta, tinha que... tinha que ter um plano estadual 
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ligado à história da ENAFRON, que isso ia ter recursos e tal. Havia, quer dizer, um 
desconhecimento extremamente, enorme, das pessoas em relação às questões de 
fronteira… […] Uma coisa chapa branca, um monte de secretarias, coordenado pela 
Casa Civil, no sentido, de certa maneira, de cumprir com uma tarefa, com uma coisa 
que tava começando a ser vista, de fato, como uma coisa importante e tal. 

 

De outro lado, as articulações que já vinham se adensando sobre a fronteira 

Brasil/Bolívia a respeito de roubos de carros, tráfico de drogas, cooperações entre as polícias e 

integração de serviços de inteligência, encontraram lugar de fortalecimento nessa agenda. Tanto 

pelo fato de já estarem bem desenvolvidas ao tempo da chegada da demanda de elaboração do 

plano, quanto por exigirem compras de equipamentos e recursos humanos necessários para as 

operações. Ou seja, essas propostas com o objetivo de repressão de crimes através de 

policiamento nas fronteiras estavam estreitamente alinhadas com as diretrizes da ENAFRON e 

com as condicionantes ao repasse das verbas. 

Quando questionado especificamente sobre a questão das madeireiras, buscando 

identificar se a demanda do subsistema da sociedade civil com atuação nas fronteiras com o 

Peru havia adentrado na agenda desse espaço decisório, identificou-se que o tema foi tratado 

de forma pontual e que envolveu a atuação federal, não mobilizando as forças de segurança 

estaduais: 
PSPF.1: É, nós ouvimos falar disso na região do Cruzeiro do Sul, principalmente na 
fronteira com o Peru, mas houve também muita informação, inclusive no exército e a 
PF. As forças de segurança do estado  não se envolveram, foi polícia do exército e PF, 
através da movimentação de tropa com aqueles helicópteros "Black Hawk". Eles 
foram até lá, e aí existe reserva inesgotável de Mogno, que é proibido a exploração 
por lei, e os peruanos estavam entrando no Brasil lá, tirando na fronteira lá. Tiraram 
milhões de m³. [...]Foi, foi levado para o Governo Federal e foi por isso que houve a 
intervenção do exército e da Polícia Federal. Eles foram lá e resolveram isso aí. 

 

Nesse sentido, ficou visível nesta pesquisa a necessidade de identificar um segundo 

subsistema, que também disputava incidência e narrativas sofre fronteira e políticas de 

segurança pública. O segundo subsistema identificado, portanto, é constituído por atores de 

segurança pública que passaram a integrar as estruturas institucionais do Estado desde 2005, 

com o apoio das políticas nacionais de segurança pública, mas que foram fortalecidas 

especialmente a partir de 2011, com uma relação mais direta às demandas de controle nas 

fronteiras. As ideias levadas por esse subsistema encontraram um cenário político-institucional 

favorável à institucionalização de suas demandas, tanto na leitura da fronteira enquanto 

principal problema de segurança pública no estado, devido ao acesso a entrada de drogas, 

quanto em relação às soluções apresentadas, baseadas essencialmente na ação policial. 
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5.5.NOVAS CONFIGURAÇÕES DA VIOLÊNCIA NO ACRE ATUAL E ALGUNS 

APONTAMENTOS 

 

No dia 27 de outubro de 2017, governadores e representantes de 23 estados da Federação 

se reuniram em Rio Branco, no Acre, para debater o tema “Segurança e Controle das Fronteiras 

– Narcotráfico, Uma Emergência Nacional”. 

O documento resultante do encontro propõe a implementação do Plano Nacional 

Integrado entre governos estaduais e federal, uma força-tarefa para o combate ao narcotráfico, 

tráfico de armas e munições e até a integração das atividades de inteligência e informações dos 

governos estaduais e federal. 

Para tanto, foi proposta a criação de um fundo para financiar as medidas de segurança, 

como ocorre na área da Saúde e Educação, por exemplo, poupando a necessidade de criação de 

convênios e outras burocracias.  

O anfitrião da reunião e então governador do Acre, Tião Viana, proferiu a seguinte 

declaração à imprensa:  
 
Fizemos um pacto da criação do Sistema Nacional de Segurança Pública. Isso consiste 
em ações estratégicas comuns que determinam prioridades do Brasil para essa grande 
emergência nacional que é o tráfico de armas, de drogas e munições que estão 
destruindo gerações e comprometendo a nação brasileira. (BRASIL; MELO, 2017). 

 

Os governantes pedem ainda a ampliação progressiva, nos anos seguintes, da presença 

das Forças Armadas, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal nas fronteiras 

amazônicas e também do Centro-Oeste e do Sul. Essas medidas devem usar, inclusive, 

tecnologias de sistemas de monitoramento a serem compartilhadas com estados, municípios e 

países vizinhos. 

Na ocasião, o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também propôs, com 

o apoio dos demais governadores, a criação de uma agência de inteligência ligada ao Palácio 

do Planalto para articular as Inteligências da Polícia Federal, Ministério da Defesa e do 

Gabinete de Segurança Institucional com as polícias estaduais. Os governadores também 

cobraram um maior policiamento nas fronteiras para evitar o tráfico de armas, munições e 

drogas. Ao final do encontro, foi elaborada a “Carta do Acre”, contendo a proposta dos 

governadores, que foi entregue ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, e 

ao então presidente Michel Temer. 

No dia anterior a esse encontro, 26 de outubro de 2017, Rio Branco também sediou o 

16º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, e um dos temas debatidos nas Câmaras 
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Temáticas foi Segurança Pública. O resultado do encontro também produziu “A Carta de Rio 

Branco”, onde, dentre as propostas, apontam para a necessidade de fortalecimento das políticas 

de proteção das fronteiras e combate ao narcotráfico. 

No segundo Plano Plurianual de Tião Viana, período 2016-2019, a segurança pública 

permanece como um programa no Eixo “Educação, Saúde e Segurança Pública”. A fronteira é 

descrita novamente como fator de principal vulnerabilidade do estado no que tange à segurança, 

uma vez que o estado faz fronteira com países produtores de cocaína: 

 
Contudo, apesar dos vultosos investimentos realizados desde o início da década 
passada, a fim de garantir um ambiente de convívio social pacífico, o enfrentamento 
à violência e à criminalidade ainda está presente na agenda de prioridades das políticas 
públicas do Governo do Acre. A permanente atenção dispensada à segurança 
pública está relacionada ao fato de o Estado do Acre compor uma tríplice 
fronteira com a Bolívia e Peru, países que figuram entre os três maiores 
produtores de cocaína no mundo. Esta característica geográfica representa o 
principal fator vulnerável da segurança pública, tendo em vista que o tráfico de 
drogas está diretamente relacionado à prática de vários crimes, como: homicídios, 
roubo, furto, corrupção, lavagem de dinheiro, dentre outros. (ACRE, 2016, p. 147, f). 

 

Novas configurações e eventos que modificaram o cenário da violência e segurança 

pública no Acre antecederam esse novo marco na agenda de segurança pública nas fronteiras, 

causando um ponto de inflexão marcado por eventos externos e alteração na estrutura 

institucional posteriormente ao marco do Plano Estadual de Segurança Pública nas Fronteiras, 

cujos efeitos são sentidos ainda hoje.  

Em primeiro lugar, houve a descontinuação da Enafron, em razão do impeachment 

sofrido pela ex-presidenta Dilma Rouseff. No início do governo de Michel Temer, sob as 

críticas aos rumos da segurança pública no país e às crescentes taxas de criminalidade, foi 

elaborado no final de 2016 e editado em 2017 um novo Plano Nacional de Segurança Pública - 

PNSP, instituído pela Portaria nº 182, de 22 de fevereiro de 2017. O novo Plano apresentava 

como ações a capacitação, a inteligência (com a modernização do sistema penitenciário, 

combate ao crime organizado e continuidade das ações de fronteira, entre outros) e ações 

conjuntas de todos os órgãos afins à segurança pública (com foco na prevenção e na 

aproximação entre polícia e sociedade). Três objetivos foram delineados: 1) a redução de 

homicídios dolosos, feminicídios e violência contra a mulher; 2) a racionalização e 

modernização do sistema penitenciário; e 3) o combate integrado à criminalidade organizada 

transnacional (SPANIOL; JÚNIOR; RODRIGUES, 2020, pp. 115–116). 
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À crise política e social gerada em seguida se somou um fenômeno que vinha crescendo 

desde a segunda metade dos anos 2000: a expansão das chamadas “facções prisionais” para 

além dos seus tradicionais redutos, Rio de Janeiro e São Paulo” (BUENO, LIMA, 2018, p. 5).  

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública14 (BUENO, LIMA, 2018), o número 

absoluto de presos e número de estabelecimentos prisionais não parava de crescer, assim como 

o déficit de vagas, gerando um aumento do encarceramento em todo o país. 
 
Além da expansão física do sistema carcerário tradicional, o bom momento 
econômico e político do país, paradoxalmente, deu condições para que um antiga 
reivindicação dos estados fosse atendida pelo Governo Federal: a criação do Sistema 
Penitenciário Federal (SPF) que em 2006 inaugurava, assim, uma “nova política 
prisional” capitaneada pela União. Inspiradas nas supermax norte-americanas, as 
unidades prisionais do SPF são caracterizadas pelo regime disciplinar rigoroso no qual 
o custodiado permanece em “solitárias” durante 22 horas por dia, sem possibilidade 
de utilização de rádio, TV e nenhum outro equipamento elétrico. Os destinatários 
desta “nova e moderna” política prisional seriam os presos “perigosos”, especialmente 
aqueles que eram apontados pelas administrações estaduais como “lideranças” de 
organizações criminosas (BUENO; LIMA, 2018, p. 5). 

 

Na segurança pública, o policiamento militarizado e focado nos confrontos em 

detrimento de investigação e inteligência, a opção por priorizar gastos com a compra de viaturas 

e armas em detrimento de investimento em treinamento e tecnologias e meios que permitissem 

aumentar o esclarecimento de crimes, “foram opções cruciais para que as polícias continuassem 

enxugando gelo com as prisões em flagrante, ao mesmo tempo que mantinham o padrão 

historicamente violento de atuação, com altas taxas de letalidade” (BUENO; LIMA, 2018, p. 

5). 

Assim, as opções políticas no campo da segurança pública acabaram contribuindo para 

o “efeito-rebote” de um cenário institucional propício para a nacionalização das redes criminais-

prisionais que já eram bem conhecidas no Rio de Janeiro e em São Paulo (BUENO; LIMA, 

2018, p. 5). Neste cenário institucional, o Brasil assistiu ocorrer o processo de “faccionalização” 

do país, categorizados pelo FBSP em quatro principais movimentos:  
1. um projeto de expansão do PCC através da rede carcerária com a criação de 
“Sintonias” vinculadas organicamente à estrutura paulista; 
2. migração de indivíduos foragidos e vinculados ao CV ou ao PCC e, em geral, 
envolvidos em roubos a instituições financeiras;  

 
 
14 O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) é uma organização não governamental integrada por 
pesquisadores, cientistas sociais, gestores públicos, policiais federais, civis e militares, operadores da justiça e 
profissionais de entidades da sociedade civil que produzem informações sobre violência e políticas de segurança 
com o objetivo de encontrar soluções baseadas em evidências. Para mais informações, acessar; 
<https://forumseguranca.org.br/>. Acesso em 10 de fevereiro de 2021. 
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3. o surgimento de grupos locais, em quase todos os estados, em aliança (ex: GDE-
CE, Bonde dos 13-AC, Estados Unidos-PB, Bonde dos Malucos-BA), ou em oposição 
(ex: FDN-AM, PGC-SC, Okaida-PB, Sindicato do Crime-RN) ao PCC;  
4. a expansão do CV através da abertura de franquias em outros estados e da coligação 
com grupos locais. (BUENO; LIMA, 2018, p. 5). 

 

A interação do modus operandi das facções com o cenário produziu configurações 

distintas em cada local. No Acre, registra-se que a partir de 2012 houve a chegada dessas 

facções “de âmbito nacional”, que acabaram também fortalecendo as “de âmbito local”, antes 

já presentes, mas com menor intensidade: 

 
PSJ.1: Antes disso já tínhamos formações, havia pessoas que passam aqui do PCC, 
mas a partir de 2012 começou a chover informações de “batismos”. Dessas 
organizações nacionais, primeiro o PCC, depois o Comando Vermelho, coopitando 
integrantes no estado do Acre. Isso não ficou despercebido naquele primeiro 
momento. Teve uma primeira operação já em 2013 que foi a operação Diáspora 
organizada pela Polícia Civil com a atuação do Gaeco, onde foram naquele primeiro 
momento presos e identificados e as lideranças transferidas 46 integrantes, daqui do 
Acre para os distritos federais. Não obstante da primeira operação essas facções 
criminosas começaram a se alastrar. De certa forma, dentro do sistema de replicou a 
metodologia com a criação de facções próprias, no caso a maior a nível local é o 
Bonde do 13, criada em contraposição ao PCC, não em contraposição bélica, então 
não é para brigar com o PCC, mas criadas pelas lideranças tradicionais lá da cadeia 
que não queriam ter que prestar contas ou receber ordens de presos que se 
encontravam em sua maioria no Sudeste. Então replicaram de certa forma um modelo 
simplificado e com estrutura mais piramidal, o PCC tem estrutura mais matricial. 

 

Segundo informações do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado 

(GAECO), bem como do Observatório de Análise Criminal do Núcleo de Apoio Técnico – 

NAT, ambos do Ministério Público Estadual, o interesse principal desses grupos está 

relacionado ao domínio dessas rotas no Estado. Segundo os órgãos, a chegada e instalação 

desses grupos se deu entre 2012 e 2015, quando um segundo evento marcou a percepção do 

poder público estadual sobre o problema: 

 
PSJ.1: Isso fica bem claro e a gente vai ver com a explosão da criminalidade de 
2016/2017. Então essas organizações criminosas chegaram, se instalaram, foram 
crescendo e eu diria que até 2015 havia, eu não digo necessariamente uma política de 
estado, mas uma postura de estado e praticamente negar a existência ou o tamanho 
desse problema no Acre. Existem pequenos grupos embrionários dessas organizações 
criminosas até o evento ocorrido que foi outubro de 2015. Nesta data, nós tivemos 
uma ocorrência, que foi um assalto a uma Clínica e desse assalto dois criminosos 
ligados a organização B13 sofreram reação e foram mortos. A partir da morte desses 
dois criminosos, nós tivemos retaliação na rua com praticamente uma semana de 
ataques na cidade, queima de ônibus, tiros disparados em delegacias, está aqui alguns 
registros daquelas ocorrências e realmente a cidade ficou em uma situação caótica. A 
partir daquele momento não tinha mais como negar a existência e influência também 
deste problema. Esse é um dos pontos de inflexão. 
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As organizações instaladas foram o PCC (Primeiro Comando da Capital), organização 

de São Paulo que teria chegado em primeiro lugar, seguido do CV (Comando Vermelho), 

organização do Rio de Janeiro, entre 2012 e 2013. Das locais, registra-se o Bonde dos 13 (B13) 

e IFARA (Igualdade, Força Ativa de Reação a Crime), organização menor. 

Depois dos “ataques” de 2015, um segundo evento marca essa trajetória: a morte de dois 

grandes traficantes do Paraguai em junho de 2016, que possuíam o domínio da produção e 

distribuição de drogas na rota que liga o Paraguai ao Sudeste, o que causou uma disputa das 

facções do Sudeste pela rota e o envolvimento das facções locais: 

 
PSJ. 1: Antes disso a rota dentro do Rafaat vendia para os dois, não havia o monopólio, 
não havia "cartelização" dessa rota. O Rafaat era paraguaio, a droga vinha do Peru, 
Bolívia, passava pelo corredor Paraguaio que pela distribuição dele, ele revendia para 
o PCC, para o CV e para quem quisesse comprar. Então quando o PCC passou a 
dominar essa rota, cobrando pedágio das demais facções, isso trouxe um estresse [...]. 
Quando as duas maiores facções nacionais entraram em guerra, as demais de nível 
local tiveram que orbitar entre uma delas. Aqui no Acre nós tivemos um alinhamento 
entre PCC, B13 e IFARA de um lado e CV do outro. Numa situação que gerou um 
conflito muito intenso e ainda gera no nosso estado.  

 

A partir de então o estado passou a vivenciar um agravamento vertiginoso de 

indicadores de violência, destacadamente de homicídios. Segundo o Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, em 2016 há um marco de crescimento de encarceramento e de registro de 

crimes violentos em homicídio e, em 2017, o Acre passa de uma média de homicídios abaixo 

da média nacional para um dos estados com as piores taxas no Brasil: 

 
Verifica-se que as taxas registradas em 2014 e 2015, de 24,7 e 27,5, respectivamente, 
ainda que abaixo da taxa nacional, não afetaram positivamente o sentimento de 
segurança da sociedade acreana. Já em 2016, a taxa de homicídios dolosos apresentou 
um aumento de 58% em relação ao ano anterior, resultando em uma taxa de 43,3. 
Como se já não bastasse, em 2017, o crescimento de assassinatos não cessou e o 
Estado registrou a maior taxa de homicídios de sua história, sendo contabilizadas 502 
vítimas, o que representou uma taxa de 60,5 e posicionou o Acre dentre os Estados 
com as piores taxas do Brasil.  
[...] 
O número de roubos no estado aumentou 85% nos últimos cinco anos (2013/2017). 
Entre 2014 e 2016, conforme dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a 
taxa de aprisionamento cresceu 20,7%, chegando a 1056 por 100 mil habitantes 
maiores de 18 anos, e 1,7 presos por vaga. Em 2017 a população carcerária seguiu 
crescendo, de modo que a taxa de ocupação prisional no chegou a 209%, ou seja, uma 
razão de 2,1 presos por vaga (BUENO; LIMA, 2018, p. 5). 

 

Registra-se, a partir de então, uma busca, por parte do próprio governo estadual, ao 

governo federal para maior apoio na área da segurança pública. Discursos midiáticos e de 

políticos também passaram a tratar mais diretamente a questão. O controle das fronteiras 
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tornou-se imperioso tanto para a política nacional quanto para a estadual, de maneira mais 

urgente.  

Nesse período, foram registradas idas do govenador ao presidente Michel Temer15 e um 

novo momento da agenda de segurança pública nas fronteiras é identificado, caracterizado por 

políticas de maior recrudescimento na vigilância nas fronteiras com foco no combate às 

organizações criminosas voltadas para o comércio de drogas ilícitas. Pode-se dizer que, ainda 

que o tráfico de drogas já estivesse presente na agenda e nos distintos atores que disputavam a 

fronteira, a questão passa a tomar uma forma mais concreta e menos difusa do que era a noção 

de “guerra às drogas”. Em termos do discurso, as violências e as mortes no ambiente urbano 

passam a estar diretamente atribuídas à atuação das organizações criminosas e, portanto, ao 

comércio de drogas ilícitas. 

Embora não seja o foco da pesquisa aprofundar nesse novo momento de configuração 

de violências e políticas de segurança pública no Acre, uma vez que ultrapassa o marco 

temporal delimitado e demanda maior aprofundamento dos inúmeros fatores em análise, o 

ponto de inflexão é relevante para compreender a trajetória da agenda: apesar de atualmente a 

principal preocupação ser o tráfico de drogas, em razão dos eventos de chegada das facções do 

sudeste na região instaurando-se uma disputa pelo controle de rotas e, consequentemente, um 

aumento na violência letal e urbana sentida diretamente pela população, o fato ocorreu somente 

após a elaboração do Plano Estadual de Segurança Pública nas Fronteiras.  

Importante notar que, à época da elaboração do Plano, a agenda da segurança pública 

de estados do sudeste, como Rio de Janeiro e São Paulo, de fato era mais impactada pela atuação 

das organizações criminosas do que a de estados como o Acre. Uma hipótese que é a própria 

estruturação da ENAFRON, por exemplo, tenha sofrido pressão desses estados para o controle 

nas fronteiras, como medida de segurança pública em seus próprios territórios. É o que sustenta 

um dos atores entrevistados, por exemplo: 

 
GPS.2: Eu acho que isso tem uma influência muito grande do Sudeste, sabe. […] 
Então essa pressão política do Sudeste, na hora que você vai numa disputa eleitoral, 
ele diz assim, "ah, segurança tá complicado", ele diz assim "tá, mas sabe por que? a 
culpa é lá da fronteira. A culpa é lá da fronteira". Como se os aviões não descessem 
lá nos canaviais do interior de São Paulo, como se os aviões não descessem lá no Rio, 
enfim. É um problema da fronteira? É claro que é. Mas não é o único problema. Aí é 
o erro, entendeu, eu não discordo de ter uma ação de combate ao tráfico de drogas na 
fronteira. Tem que ter. Só que eu discordo quando você deixa tudo de lado e fica só 
com aquilo, que foi isso que nós fizemos. […] 

 
 
15 https://ac24horas.com/2017/01/12/seguranca-publica-do-acre-e-discutida-em-audiencia-com-presidente-
michel-temer-em-brasilia/ 
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Nós participamos de maneira muito, muito, muito superficial [da elaboração da 
ENAFRON]. Na verdade, veio assim: "a ideia é essa e nós vamos focar na fronteira", 
e você que tá numa situação como o estado do Acre, você fala. Mas é difícil você ser 
ouvido. Porque você tem lá um São Paulo na mesa, você tá com um Rio de Janeiro na 
mesa. Então você tem uma discussão política que é mais forte. E eles precisavam dar 
uma satisfação. O discurso da eleição de um governador é dizer que o problema da 
segurança é da fronteira, não é dele. Ele tá fazendo tudo o que ele pode ali no estado 
dele, mas se o governo federal não fizer alguma coisa com relação à fronteira, nada 
disso vai se resolver. […] Mas é muito simplista você reduzir a segurança pública a 
uma questão de fronteira. Aí pra mim a gente começou a ter os grandes problemas, 
que começaram a partir de 2012. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 - o pior ano da 
segurança pública. Então, a partir daí, pra mim aí é um ponto. É um ponto. Porque se 
desconstrói as políticas de segurança pública que o estado brasileiro vinha adotando.  

 

Esse posicionamento não é isolado: Hirata (2011), por exemplo, lembra que a relação 

entre os grandes centros urbanos e as fronteiras emerge, de forma importante, por meio de uma 

avaliação e um discurso de governadores e secretários de segurança de cidades como São Paulo 

e Rio de Janeiro de que seria ineficaz combater o "crime organizado" nessas cidades se o fluxo 

de drogas não fosse interrompido nas fronteiras (HIRATA, 2011).  

Também vale mencionar a visão de Dorfman (2013), para quem o discurso presente na 

ENAFRON aponta, implicitamente, para um cenário de criminalização da fronteira, 

reconfigurando as regiões fronteiriças como lugares do crime, reforçando uma geografia moral 

em que diferentes lugares do espaço são representados como dotados de características morais 

e a fronteira estimula valores como impureza, ameaça e delinquência. Resultado é a alimentação 

da “ideia de que repressão, na fronteira, é prevenção – a prevenção de crimes no (centro do) 

Brasil” (DORFMAN, 2013).  

Assim, ainda que não seja objeto dessa pesquisa a análise da formação da agenda da 

Enafron, é constatado que essa política pública nacional foi o fator determinante para a 

formação de agenda da segurança pública na fronteira do Acre antes da incidência de 

organizações criminosas por disputas de rotas de tráfico na região ser uma realidade local. 

Necessário, portanto, maior aprofundamento e investigações acerca dessa correlação de forças 

entre a influência de estados como o Rio de Janeiro e São Paulo na formação de agenda nacional 

de segurança pública, especialmente as que têm como o foco o controle de fronteira. 

O que se tinha, por outro lado, já era uma configuração multifatorial de atividades, lícitas 

e ilícitas, envolvendo exploração de recursos naturais em áreas protegidas, envolvendo desde o 

tráfico de drogas, a madeireiras e lavagem de dinheiro. Essa análise integral de tais fatores é 

que foi deixada de lado, privilegiando-se uma análise parcial do problema, pois o tráfico de 

drogas é sim um dos problemas identificados na fronteira, mas não é isolado, nem, tampouco, 

o fator irradiador dos demais problemas de políticas de segurança pública na fronteira.  
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Essa análise integral do problema fornecida pelo subsistema da sociedade civil sobre 

políticas transfronteiriças demanda políticas de uma dimensão maior e multifatorial. 

Reivindica, ainda, alteração substancial de projetos políticos ligados às ideias de integração 

regional através de desenvolvimento econômico na Amazônia, o que encontra maior resistência 

pelos governos, por se tratar de mudanças políticas estruturais.  

Atualmente, especialistas do campo da segurança pública, buscando compreender o 

fenômeno da interiorização da violência e atuação de organizações criminosas no Norte do país, 

têm chegado à conclusão que já vinha sendo alertada pelos movimentos indígenas nos anos 

2000: 
 
Não é mais factível falar isoladamente, portanto, de ameaças à soberania nacional e/ou 
militarização da região sem antes conectar tais aspectos às dinâmicas da governança 
criminal do seu território e às premissas de articulação de esferas de governo e de 
políticas públicas para a construção de justiça social e ambiental. De um lado, focar 
exclusivamente na dimensão da defesa nacional exclui os riscos de deterioração do 
controle interno do território por parte do Estado, em seus múltiplos níveis e Poderes. 
 
Por outro lado, os números sobre a violência na Amazônia mostram que não faz 
sentido separar urbano e rural e/ou cidade e floresta. Os fenômenos são distintos, mas 
estão intrinsicamente interligados à dinâmica do controle territorial por parte de 
grupos armados. A preservação da Amazônia envolve a articulação de diferentes 
instâncias e atores para que políticas públicas e justiça social ocupem o lugar hoje 
exercido pela criminalidade organizada.  
 
Assim, na Amazônia os diferentes modais de transporte são utilizados no crime 
organizado e há uma sobreposição territorial de diferentes ilegalidades e violências. 
Narcotráfico, desmatamento, grilagem de terras ou garimpos ilegais são tipos de 
ilegalidades que, no mundo formal, demandariam a atenção de diferentes agências de 
fiscalização e controle, incluindo as polícias. Mas, ao não atuarem de forma integrada 
e existir fricções federativas e entre órgãos de Estado, não surpreende que muitos dos 
pontos identificados como focos de crimes ambientais sejam exatamente aqueles 
locais/municípios com elevadas taxas de mortes violentas intencionais. Na disputa por 
quem tem a competência legal para atuar em território, o que estamos vendo é que 
brechas são criadas pela falta de governança e coordenação. E tais brechas têm sido 
utilizadas pelas redes de ilegalidades que, muitas vezes, essas sim, estão conectadas e 
atuando de forma articulada (FBSP, 2021, pp. 3–4). 

 

A situação permanece grave, com elevados índices de homicídios. A conjuntura política 

também se alterou, com ambos os governos, federal e estadual, se elegendo a partir de uma 

plataforma política muito baseada no recrudescimento em políticas de repressão no campo da 

segurança pública e justiça criminal, incentivo ao desmatamento e à degradação ambiental, 

desconsideração dos direitos dos povos indígenas e outras comunidades locais. 

O último ciclo eleitoral foi marcado pela ruptura da continuidade do PT tanto no âmbito 

federal quanto estadual. No Acre, quem venceu as eleições para governo do estado foi Gladson 

Cameli (PP), sobrinho do ex-governador Orleir Cameli. 
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O PPA 2020-2023 demonstra a mudança discursiva dentro da gestão pública estadual: 

no novo eixo “Cidadania e Segurança” a segurança pública passa a ter lugar de destaque, não 

somente ao lado de políticas sociais, mas como condição determinante para estas: 
É dever do Estado a proteção aos interesses essenciais à manutenção da vida social 
digna, representada pelo exercício dos direitos inerentes ao ser humano, como à vida, 
à liberdade e à igualdade. Nesse contexto, a concepção atual de um Estado mais seguro 
e com bem-estar social incorpora os valores e direitos ligados à cidadania, à 
democracia, à saúde, à educação, à cultura e lazer de forma indissociável as condições 
de paz e tranquilidade, advindas da segurança pública. (ACRE, 2020, p. 22). 

 
Desse Eixo fazem parte 9 Programas Temáticos, envolvendo áreas de saúde, educação, 

assistência social, políticas para mulheres e cultura, entre outros. Cita-se como indicadores as 

taxas de homicídios, que em 2016 começam a aumentar significativamente, ao que se atribui à 

atuação de facções criminosas, além de causas econômicas, sociais e comportamentais (ACRE, 

2020, p. 46). 

O Programa “Segurança pública: proteção, presença e força” tem por objetivo 

restabelecer a segurança, a ordem e a paz social para a sociedade acreana, através de iniciativas 

como modernização da integração das forças de Segurança Pública; construção de unidades de 

segurança pública, fortalecimento da gestão penitenciária e do sistema socioeducativo; 

implantação do Grupamento Especial de Fronteira – GEFRON, entre outros. Também são 

citados como iniciativas os projetos “Acre pela vida” e “Acre Resiliente”, mas sem detalhes 

sobre seus funcionamentos ou objetivos (ACRE, 2020, p. 61). 

Desde 2019, interlocuções com o governo federal têm objetivado o controle e vigilância 

nas fronteiras, através de aparelhamento das forças de segurança e maior presença das forças 

armadas16. O estado acreano também tem realizado diálogos com representantes das 

embaixadas dos Estados Unidos17 e de Israel18, para discussão de táticas de segurança pública 

e aquisição de equipamentos, movimento este que precisa ser analisado com cautela.  

Assim, a virada discursiva na definição do “problema-fronteira”, bem como na escolha 

política das “soluções de segurança” possuem impactos diretos nas novas configurações da 

violência e na gestão da política de segurança pública no Acre. A pesquisa realizada fornece 

indícios da configuração dos múltiplos fatores na disputa de ideias em torno dessa agenda e de 

como os fatores elencados relacionam-se ao atual cenário. O direcionamento das atuais políticas 

 
 
16 https://ac24horas.com/2020/08/04/acre-desenvolve-programa-vigia-com-mais-11-estados-no-combate-ao-
trafico-nas-fronteiras/. Acesso em 10 de fevereiro de 2021 
17 https://ac24horas.com/2021/04/01/gladson-e-embaixador-dos-eua-debatem-seguranca-no-acre/ 
18 https://ac24horas.com/2020/09/10/embaixador-de-israel-apresenta-tecnologia-a-cupula-da-seguranca/ 
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de segurança tem se assemelhado, discursivamente, às ideias de Defesa Nacional, em um 

processo de “hibridização” com a segurança pública. Agora, essa hibridização não diz respeito 

apenas ao sentido de as Forças Armadas atuarem na segurança pública, mas também de forças 

de segurança pública estaduais atuarem em questões de Defesa Nacional.  

O Acre é um dos estados mais afetados com essa configuração. Importante acompanhar 

os próximos passos dessa confluência entre os novos rumos da política nacional e estadual e 

das configurações das dinâmicas geopolíticas e de interações transfronteiriças. 

 

5.6. QUADRO FINAL DE ENCADEAMENTO DOS FATORES E LINHA DO 

TEMPO 

 

Para analisar as ideias em disputa nessas duas dimensões da política – a de problema e 

solução – levou-se em conta as variadas categorias analíticas presentes nesse processo: os 

atores, os subsistemas e o contexto (político, institucional e afetado por possíveis eventos), 

tomando como base o referencial teórico sobre processo de políticas públicas e formação de 

agenda que privilegiam o papel das ideias no processo das políticas públicas. 

Após a realização da análise detalhada da trajetória da formação de agenda em torno da 

segurança pública nas fronteiras do Acre, o encadeamento dos fatores, baseado nas lentes 

analíticas da pesquisa, foi sistematizado em torno dos cinco períodos de governo estaduais 

abrangidos. Nesse campo de análise, priorizou-se a identificação do contexto político-

institucional estadual; o contexto político-institucional nacional; os eventos de impacto; as 

ideias do subsistema 1 (movimentos sociais transfronteiriços); as ideias do subsistema 2 

(profissionais de segurança); e o resultado desse encadeamento de fatores na ideia transcrita na 

agenda de segurança pública na fronteira acreana (policy image), que insurgiu em cada um 

desses períodos. 

O encadeamento de fatores seguiu uma periodização construída a partir de momentos 

identificados como de estabilidade e de mudança (BAUMGARTNER; JONES, 1993) na 

política estadual de segurança pública do estado do Acre. 

Como alerta Zahariadis (2016), a tarefa não deve buscar apenas desvendar os papéis que 

vários atores e contextos institucionais desempenham no processo, mas também modelar a 

dinâmica do movimento da questão em velocidades variáveis – que podem incluir emenda, 

recombinação ou exclusão – por meio de várias agendas para se tornar (ou não se tornar) as 

maiores prioridades do governo (ZAHARIADIS, 2016, p. 6). 
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A Tabela 4 traz o quadro final de encadeamento dos fatores a partir das lentes 

analíticas utilizadas. 
 
 Tabela 4 - Quadro final de encadeamento de fatores 

 

 
Contexto 
Político-

Institucional 
Estadual 

Contexto 
Político-

Institucional 
Nacional 

Eventos de 
impacto 

Ideias 
Subsistema 1 

sociedade civil - 
fronteiras 

Ideias  
Subsistema 2 

segurança 
pública 

Agenda de 
fronteira na 

segurança pública 
estadual 

Período 
1 

Governo 
Jorge 
Viana 
(1999-
2002) 

Reestruturação 
institucional e da 
gestão da 
segurança 
pública 

Primeiro Plano 
Nacional de 
Segurança Pública 
e criação do Fundo 
Nacional de 
Segurança Pública 

Desmobilização 
do Esquadrão da 
Morte 

Denúncia dos 
Ashaninka da entrada 
de madeireiros peruanos 
em áreas protegidas do 
Acre 

- 

Apenas operações 
pontuais das forças 
armadas na fronteira, 
como o Projeto Calha 
Norte. 

Período 
2 

Governo 
Jorge 
Viana 
(2003-
2006) 

Reaparelhamento 
da estrutura de 
gestão da 
segurança 
pública o estado; 
Criação do GGI-
E; Políticas de 
Integração 
regional entre 
Brasil-Peru-
Bolívia através 
do Acre; 
elaboração do 
ZEE-Fase II 

Segundo Plano 
Nacional de 
Segurança Pública; 
Construção de uma 
agenda de 
Segurança Cidadã; 
Política externa de 
Integração 
Regional através 
do 
desenvolvimento 
econômico e 
integração com 
países da América 
Latina 

Roubos e furtos 
de carros e cargas 
na fronteira com a 
Bolívia 

Consolidação do Grupo 
de Trabalho (GTT) para 
a Proteção 
Transfronteiriça do Alto 
Juruá e Serra do Divisor 
e do Fórum MAP - 
Madre de Dios-Acre-
Pando em contraposição 
à agenda de políticas de 
integração regional 
baseadas em grandes 
obras de infraestrutura e 
desenvolvimento, 
causando degradação 
ambiental e ameaça aos 
povos indígenas e 
comunidades 
tradicionais na fronteira 

Consolidação de 
maior diálogo 
interinstitucional 
entre os órgãos da 
segurança pública, 
através da criação 
do Sistema 
Integrado de 
Inteligência e do 
GGI-E 

Acordos de 
cooperação com a 
Bolívia para atuação 
conjunta das polícias 
acreana e boliviana, 
para combater ilícitos 
como furto e roubo de 
cargas e carros, 
tráfico de drogas, 
contrabando e 
descaminho. 

Período 
2 

Governo 
Binho 

Marques 
(2007-
2010) 

Estruturação de 
uma política de 
segurança 
pública baseada 
nas diretrizes do 
Pronasci, e em 
consonância com 
os diagnósticos 
evidenciados no 
ZEE. Políticas 
Inter setoriais em 
diálogo com a 
segurança 
pública 

Vigência do 
Pronasci, embora 
nem todos os 
estados tenham 
aplicado. Políticas 
de Integração 
regional e 
desenvolvimento 
econômico 
permanecem. 

Não há nenhum 
grande evento de 
impacto para a 
agenda de 
segurança pública 
nas fronteiras do 
Acre 

Continuação das 
denúncias sobre os 
perigos da agenda de 
políticas de integração 
regional baseadas em 
grandes obras de 
infraestrutura e 
desenvolvimento, 
causando degradação 
ambiental e ameaça aos 
povos indígenas e 
comunidades 
tradicionais na fronteira 

Continuação do 
diálogo 
interinstitucional 
entre órgãos da 
segurança pública; 
demanda de atenção 
aos crimes de roubo 
e furto de cargas e 
carros na fronteira 
com a Bolívia 

Atenção do governo 
às demandas de 
minimização dos 
impactos das grandes 
obras de integração 
regional nas terras 
indígenas e combate a 
madeireiras, mas essa 
agenda não entra na 
segurança pública. 
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Período 
3 

Governo 
 Tião 
Viana  
(2011 - 
2014) 

Novo enfoque da 
segurança 
pública, 
aumentando as 
políticas de 
repressão ao 
tráfico e controle 
nas fronteiras. 
Elaboração do 
Plano Estadual 
de Segurança 
Pública nas 
Fronteiras 

Implementação da 
Estratégia 
Nacional de 
Segurança Pública 
nas Fronteiras. 
Projeto de 
incentivo ao 
aparelhamento e 
reestruturação das 
polícias nos 
municípios de 
fronteira 

Primeiros indícios 
da aproximação 
das organizações 
criminosas no 
Acre, junto com 
presídios federais, 
e aumento do 
encarcerameto 

Continuação das 
denúncias sobre os 
perigos da  agenda de 
políticas de integração 
regional baseadas em 
grandes obras de 
infraestrutura e 
desenvolvimento, 
causando degradação 
ambiental e ameaça aos 
povos indígenas e 
comunidades 
tradicionais na fronteira 

Órgãos da 
Segurança pública 
passam a integrar a 
gestão e 
planejamento do 
Plano Estadual de 
Segurança Pública 
nas Fronteiras. 
Demanda de 
controle e vigilância 
nas fronteiras para 
repressão ao tráfico 
e delitos 
transfronteiriços 

Plano Estadual de 
Segurança na 
Fronteira do Acre. 
Fronteira passa a ser 
lida como 
vulnerabilidade à 
segurança pública em 
razão da proximidade 
com países produtores 
de cocaína (Peru e 
Bolívia) e das 
características locais 
da floresta amazônica, 
que favorecem a 
passagem de 
criminosos. 

Período 
4 

Governo 
Tião 

Viana 
(2015-
2018) 

Segurança 
pública segue 
com enfoque no 
controle das 
fronteiras 

Descontinuação do 
Enafron com o 
impeachment de 
Dilma Roussef. 
Michel Temer 
aprova o SUSP 
mas não chega a 
produzir efeitos 

Avanço das 
organizações 
criminosas no 
Acre e aumento 
dos índices de 
violência urbana e 
letal 

Continuação das 
denúncias sobre os 
perigos da  agenda de 
políticas de integração 
regional baseadas em 
grandes obras de 
infraestrutura e 
desenvolvimento, 
causando degradação 
ambiental e ameaça aos 
povos indígenas e 
comunidades 
tradicionais na fronteira 

Demanda de maior 
recrudescimento em 
políticas de 
policiamento 
ostensivo e controle 
e vigilância nas 
fronteiras 

Aumento da violência 
e dos homicídios, 
relacionado à atuação 
das organizações 
criminosas, é 
atribuído à 
necessidade de 
combate ao tráfico de 
drogas.  
Carta do Acre e Carta 
de Rio Branco são 
resultados da ampla 
incidência do governo 
estadual na busca por 
suporte à segurança 
pública e controle e 
vigilância nas 
fronteiras, bem como 
da demanda de 
governos de outros 
estados para o 
controle nas 
fronteiras. 

Fonte: Maria Clara D’Ávila Almeida, 2021. 
 



Esse quadro final permite uma síntese dos diferentes conteúdos trazidos para a 

compreensão das categorias analíticas utilizadas. Com ele, é possível alcançar uma visão 

suficientemente ampla para identificar o encadeamento dos fatores de maior peso na pesquisa, 

tomados a partir das lentes analíticas propostas, vendo-os como um conjunto orgânico capaz de 

revelar quando e como a questão da fronteira se torna questão de segurança pública no Acre.  

Com o objetivo de auxiliar a leitura da reconstituição histórica dos eventos e fatores 

descritos anteriormente, foi elaborada uma linha do tempo, contendo os principais marcos 

temporais, de forma resumida, na Figura 2: 

Figura 2 - Linha do tempo: marcos temporais 
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Fonte: Maria Clara D’Ávila Almeida, 2021. 
 

O marco inicial identificado foi o ano de 1999, com a desmobilização do Esquadrão da 

Morte no Acre e início da primeira gestão do PT no governo estadual. Além chamar atenção 

por esse grupo estar relacionado ao comércio internacional de drogas ilícitas, é também um 

marco para estrutura institucional do Estado e da própria gestão da segurança pública, 

sedimentando terreno para o período seguinte. 

O segundo marco nomeado como mudança no paradigma da segurança pública decorre 

desse momento. Abrange os três primeiros governos do PT, uma vez que eles se assemelham 

no tocante à gestão pública e políticas de segurança. A segurança pública nessa época foi 

impactada pelo recebimento de verbas através do Fundo Nacional de Segurança Pública e pela 

Política Nacional de Segurança Pública, que possibilitou o reaparelhamento e reestruturação da 

segurança pública no estado.  

Esse período teve também a criação de estruturas de gestão integrada da segurança 

pública, seguindo a proposta do modelo federal, que envolve a participação de diversos atores 

da segurança pública nessas estruturas de gestão da segurança. 

A fronteira, por seu turno, aparece com relevância nas políticas relacionadas ao modelo 

de desenvolvimento e integração regional idealizado pelos governos estadual e federal nesse 

período. Por outro lado, começaram a ser identificados também uma ocorrência maior de delitos 

transfronteiriços, relacionados especialmente ao roubo e furto de carros e cargas na fronteira 

com a Bolívia, o que demandou uma atenção maior do governo para o controle das 

fronteiras. Isso gerou atuações específicas em uma perspectiva de cooperação internacional e 

integração dos sistemas de inteligência. Nesses três governos, a fronteira não aparece 

diretamente vinculada a políticas de segurança pública, mas consta nas áreas de proteção ao 

meio ambiente, territórios indígenas e políticas de integração regional. 

O terceiro marco, portanto, diz respeito à atuação dos movimentos indígenas e 

ambientalistas para construção de políticas transfronteiriças. É um movimento que ocorre quase 

que paralelamente ao marco anterior, mas separado didaticamente porque diz respeito a uma 

atuação da sociedade civil na fronteira sobre problemas da fronteira. 

É um momento em que redes e instâncias de articulação e construção de políticas 

públicas para a fronteira da época formam o que foi identificado como o subsistema liderado 

pela sociedade civil que buscavam incidir sobre a agenda pública sobre problemas da fronteira. 
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Verificou-se pontos de interlocução da agenda dos movimentos indígenas e 

ambientalistas com a agenda de segurança pública, uma vez que há diagnósticos sobre ameaças 

aos territórios e às comunidades nas fronteiras acreanas e demandas por fiscalização, controle 

e proteção. Contudo, essas medidas propostas não eram dissociadas da avaliação dos impactos 

dos grandes projetos de infraestrutura e desenvolvimento, que ameaçavam a biodiversidade e o 

modo de vida das comunidades tradicionais como um todo.  

A institucionalização das demandas encontrou espaço nas políticas de gestão territorial 

e de conservação do meio ambiente. Não se identifica a entrada dessa agenda em termos de 

política de segurança pública estadual, ainda que, no período, tenha havido cooperações entre 

o governo estadual e nacional para a realização de operações da Polícia Federal e do Exército.  

A mudança de governo em 2010 marcou de fato a entrada da fronteira como problema 

de segurança pública estadual. Já no primeiro PPA do governo existe a compreensão que um 

dos principais fatores de risco para o Programa de Segurança Pública do Estado são as drogas 

ilícitas. E, nessa linha de pensamento, a fronteira entra como uma das vulnerabilidades do 

Estado para a segurança pública, em razão da proximidade com o Peru e a Bolívia, países 

produtores de cocaína. Isto é, deixa-se de apenas combater os ilícitos que ocorrem na fronteira, 

para se combater os ilícitos que decorrem da fronteira. 

O período é marcado por mudanças de contexto político, institucional. O governo Dima 

Rouseff (PT), descontinuou do Pronasci e implementou a ENAFRON, direcionando o foco da 

gestão de segurança pública para a fronteira. Isso também fez como que o foco da gestão 

estadual se direcionasse à fronteira. Os estados fronteiriços foram instados a apresentar seus 

Planos Estaduais de Segurança Pública para as Fronteiras para o recebimento de recursos do 

Fundo Nacional. 

O Plano Estadual de Segurança Pública nas Fronteiras do Acre, que segue rigidamente 

o conteúdo exigido pelas diretrizes da Enafron, destaca como as características geográficas do 

território o vulnerabilizam, pois permitem a passagem de traficantes oriundos da Bolívia e do 

Peru. Para demonstrar isso, o documento correlaciona os índices de homicídios com o tráfico 

de drogas. 

As propostas de soluções e indicadores de resultados recaem em grande parte no 

trabalho policial, como quantidade de pessoas e veículos a serem abordadas, quantidade de 

drogas apreendidas, quantidade de autos de prisão em flagrante, entre outros. Não há destaque 

no documento à proteção de territórios indígenas e crimes ambientais. 
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Em 2016, marca-se a descontinuação da ENAFRON, em razão do impeachment sofrido 

pela ex-presidenta Dilma Rouseff e a crise política e social em decorrência disso. E no Acre, 

entre 2015 e 2016 ocorrem alguns eventos que modificam a dinâmica violenta no estado. É 

instaurada uma disputa de facções no território, como CV e PCC, que antes atuavam mais no 

RJ e SP. Isso causa diretamente impacto nos índices de violência, com o Acre saindo dos índices 

de homicídios abaixo da média nacional, para acima da média nacional. Isso fez com que o 

próprio governo estadual buscasse apoio do governo federal para a segurança pública na 

fronteira. 

Um desses marcos foi o encontro de governadores em Rio Branco, no Acre no dia 27 

de outubro de 2017, quando governadores e representantes de 23 estados da Federação para 

debater o tema “Segurança e Controle das Fronteiras – Narcotráfico, Uma Emergência 

Nacional”. 

Um novo momento da agenda de segurança pública nas fronteiras surge, caracterizado 

por políticas de maior militarização das fronteiras com foco no combate a essas organizações 

criminosas. Em termos de discurso público, violência e as mortes no ambiente urbano passam 

a estar diretamente atribuídas à atuação das organizações criminosas e, portanto, ao comércio 

de drogas ilícitas. 

Em 2018, a conjuntura política se alterou, com ambos os governos, federal e estadual, 

se elegendo a partir de uma plataforma política baseada no recrudescimento em políticas de 

repressão no campo da segurança pública e justiça criminal, incentivo ao desmatamento e à 

degradação ambiental e violação dos direitos dos povos indígenas. 

Nas seções seguintes, as categorias atores, subsistemas, contexto e ideias serão 

objetivamente apontados, buscando responder aos objetivos específicos da pesquisa e trazendo, 

também, algumas inferências em diálogo com a literatura especializada. A categoria ideias 

divide-se didaticamente em duas partes, para melhor visualização dos resultados da pesquisa 

acerca da disputa das ideias sobre a definição do problema da fronteira e a seleção de 

alternativas na segurança pública. 

 

5.6.1.  Atores e Subsistemas 

 

A pesquisa não teve por intenção mapear exaustivamente todos os atores que de alguma 

forma participaram do processo da definição do Plano Estadual de Segurança Pública nas 

Fronteiras do Acre, mas, sim, identificar aqueles relacionados às principais ideias em disputas, 
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a partir de suas representações institucionais. Para tanto, a identificação dos subsistemas 

mostra-se mais didático e viável, para os fins desta pesquisa. 

Nesse sentido, foram dois os subsistemas identificados que disputam as políticas que, 

de alguma forma, tratam de problemas relacionados a ameaças, crimes e violências na região 

fronteiriça amazônica.  

O primeiro subsistema, liderado pela sociedade civil para debater os impactos 

socioambientais dos projetos de desenvolvimento econômico e integração nacional, em 

oposição aos outros atores em nível nacional e internacional que traçavam políticas para as 

fronteiras nesse momento, encontrou uma janela de oportunidade para se consolidar em 2005 e 

institucionalizar suas demandas no estado do Acre. No momento de estrutura institucional do 

governo estadual, tratava-se da gestão territorial e políticas de desenvolvimento socioambiental 

eram incentivadas. 

As demandas desse subsistema eram caracterizadas por apresentar diagnósticos sobre 

os problemas transfronteiriços decorrente tanto de atividades ilegais, como madeireiros ilegais 

e comércio de drogas ilícitas, quanto de atividades legais, como construção de estradas e 

concessões florestais, que causam, de todo modo, danos ao meio ambiente e aos modos de vida 

dos povos indígenas e comunidades tradicionais. 

Pode-se dizer que houve pouca interlocução com esse subsistema durante a construção 

do Plano Estadual de Segurança Pública na Fronteira do Acre. Parte se deve ao fato de que os 

problemas e soluções apresentados por esse subsistema foram abrangidos por agendas relativas 

à gestão territorial, proteção ao meio ambiente e direitos indígenas, além de os próprios atores 

desse subsistema também não identificavam uma relação direta com a temática da segurança 

pública. 

Já o segundo subsistema, formado predominantemente por atores da segurança pública, 

gestores e sistema de justiça criminal, surgiu diante da reestruturação do aparato da segurança 

pública do estado, bem como da nova configuração de políticas de segurança pública nacionais, 

que geraram financiamento e integração das políticas de segurança pública estaduais. O marco 

do surgimento desse subsistema pode ser identificado em 2005, com a criação do GGI-E. Isso 

fez com que fossem criados espaços de integração e discussão sobre políticas de segurança 

predominantemente composto por atores das forças de segurança. Contudo, não se evidencia 

grandes influências desse espaço na institucionalização das demandas sobre segurança nas 

fronteiras até, pelo menos, 2011, quando essa instância também passou a ser responsável pelo 
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planejamento estratégico e acompanhamento da execução do Plano Estadual de Segurança 

Pública, demonstrando uma relação mais próxima à política institucional.  

Os atores desse subsistema estão muito mais ligados às estruturas do Estado. O discurso 

predominante desses atores recai na atribuição ao comércio de drogas ilícitas como principal 

problema de segurança pública, causador do aumento de demais indicadores de criminalidade, 

como crimes patrimoniais e de violência urbana, incluindo homicídios, fatores que se agravam 

no Acre em decorrência da proximidade com os países produtores de cocaína. Para esses atores, 

o controle da entrada de drogas pelas fronteiras do Brasil é a principal solução para se combater 

o problema do comércio de drogas ilícitas e, consequentemente, seus crimes do qual derivam. 

De modo geral, e pensando no cenário nacional, há uma leitura de que as políticas de 

segurança pública são caracterizadas por um “isolamento institucional”, no sentido de que as 

experiências de políticas públicas nesse campo têm sido, em regra, pautadas por padrões top-

down de concepção, decisão e execução, combinados ainda a fatores como a ausência de 

processos de avaliação e a espaços limitados de negociação política (BALLESTEROS, 2014, 

p. 15). Em outras palavras, a gestão na área da segurança pública é, pois, entendida como uma 

política centralizada e que não se constrói com base no diagnóstico prévio e participativo. De 

igual forma, com defende Ballesteros e (2014) e Alvarez, Salla e Souza (s/d), a implementação 

de políticas de segurança, em geral, ocorre de forma seletiva e segmentada, a depender dessas 

burocracias insuladas que fazem parte do sistema de segurança, muitas vezes impulsionada por 

casos de violência de grande repercussão nacional (BALLESTEROS, 2014, p. 15). 

Alvarez, Salla e Souza (s/d) sustentam a ideia de que, apesar de conviverem com o 

ordenamento jurídico-institucional democrático, os processos políticos do campo da segurança 

pública ainda são restritos a um grupo de atores os que definem a agenda e as decisões da área, 

e que entre estes atores estão instituições cujas configurações apresentam alto grau de 

autonomização em relação aos interesses genuinamente públicos (Alvarez, Salla e Souza, s/d, 

apud BALLESTEROS, 2014, p. 15). 

A título de comparação, pensando na violência urbana nos anos 90, Adorno (1999) 

identifica um cenário distorcido no qual os protagonistas da violência fatal não são 

necessariamente aqueles capazes de influenciar a formulação e implementação de políticas de 

segurança pública. São os cidadãos mais vulneráveis à violência fatal que tendem a habitar 

regiões ou bairros onde predominam precárias condições de existência, e que são retratados na 

mídia como protagonistas, seja como vítima ou autores, de acontecimentos violentos. Já os 

cidadãos procedentes das classes médias e altas, ao contrário, são menos vulneráveis à violência 
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fatal, porém mais vulneráveis aos ataques a seu patrimônio pessoal, e são justamente aqueles 

que dispõem de maior capacidade de pressão sobre as autoridades públicas e ocupam mais 

espaço na mídia enquanto agentes formadores de opinião pública (ADORNO, 1999, p. 135). 

Nesse sentido, Sinhoretto (2011; 2014), por exemplo, demonstra a predominância de 

uma lógica da administração institucional de conflitos que produz um desinteresse sistemático 

na gestão do uso da violência e, no mesmo sentido, uma preocupação com a dimensão 

patrimonial dos conflitos (LIMA; SINHORETTO; BUENO, 2018, p. 7).  

Essa análise é importante para notar que a participação de determinados atores em 

detrimento de outros no processo de construção das políticas de segurança pública não apenas 

influenciou o momento em que a fronteira entra nessa agenda, mas também o conteúdo dessa 

agenda, isto é, a imagem da política pública que se forma, envolvendo desde a identificação de 

diagnósticos até a seleção de alternativas e soluções, como será melhor aprofundo adiante.  

 

5.6.2. Contexto 

 

Nota-se que a agenda de segurança pública nacional foi determinante para a 

configuração da agenda de segurança pública estadual, seja por pressões dos estados do sudeste 

para o controle das fronteiras como solução de segurança para o comércio de drogas ilícitas no 

país, seja pela elevada dependência financeira do estado do Acre em relação aos projetos 

federais, seja pela atribuição constitucional aos estados pela responsabilidade de gestão da 

política de segurança pública, compartilhada com a União e Municípios. 

Percebe-se também, no Acre, uma elevada consonância e reflexos dos planos estaduais 

com os planos nacionais. Aqui não apenas em razão da condicionante orçamentária, mas 

também de alinhamento político-ideológico. Quase todos os mandatos estaduais mais recentes 

acompanharam os mandatos federais ao longo das cinco gestões analisadas (PT-PT e PPS-PSL).  

A ENAFRON foi determinante na elaboração do Plano Estadual de Segurança Pública 

nas Fronteiras do Acre. Não apenas como condicionante para o recebimento de verbas do 

projeto de reaparelhamento, mas também como alinhamento discursivo no tocante aos 

problemas e soluções apresentadas pelas diretrizes nacionais que se traduzem no documento. 

Isso é percebido quando demandas locais já identificadas pela sociedade civil desde o início da 

década de 2000 não foram priorizadas no Plano, ao passo que uma leitura mais voltada para o 

controle do comércio de drogas se faz mais presente.  
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Nesse sentido, há uma confusão entre o que se espera de políticas estaduais de segurança 

pública para as fronteiras. Busca-se dar conta de problemas nacionais, através de políticas 

estaduais. Para dar conta do problema nacional, o governo federal financia ações pontuais nos 

estados fronteiriços. Contudo, há que se levar em consideração o nível de dependência desses 

estados com relação ao financiamento de ações mais amplas e a falta de autonomia suficiente 

para a elaboração das diretrizes e ações em seus próprios estados, que devem apresentar os 

resultados de acordo com as diretrizes nacionais.  

Há um problema ainda de contexto estadual refletido na ausência de uma estrutura 

burocrática permanente ao longo dos anos, o que faz com que políticas autodenominadas como 

de Estado, sejam de políticas de governo, suscetíveis a mudanças e descontinuações a cada nova 

gestão. 

Fagundes (2019, p. 23) observa que baixa coordenação interinstitucional e entre os 

órgãos que atuam na fronteira criam grandes deficiências tanto no processo de formulação, 

quanto na implementação das políticas securitárias para a fronteira. Tal situação faz com que o 

aumento dos aparatos de segurança na fronteira, principal resultado da Enafron, ocorra de 

maneira inerentemente falha. 

Por fim, os marcos dos eventos procuraram levar em conta os que tiveram impacto mais 

local, buscando observar as dinâmicas no nível estadual. Verifica-se, portanto, a chegada das 

organizações criminosas em 2012-2013, que foi percebida somente a partir de 2015-2016, 

quando a ocorrência de crimes ganha atenção da mídia, e quando o aumento de crimes violentos 

no estado passa a se refletir nas pesquisas e índices dos anos 2016 e 2017. Tais eventos foram 

tidos como os que mais provocaram a mobilização do poder público em torno da fronteira 

enquanto problema de segurança pública. 

Estes últimos foram marcos posteriores ao período estudado, que colocaram na pauta a 

necessidade de controle das fronteiras e do narcotráfico. Contudo, esse não era o discurso 

mobilizado pelos atores locais à época do Plano Estadual de Segurança Pública as Fronteiras.  

Por fim, embora este trabalho não tenha se dedicado à análise da política externa, há que 

se considerar o impacto na agenda da Guerra às Drogas e da Guerra ao Terror, impulsionadas 

pelos Estados Unidos para a América Latina, que passaram a ditar como a criminalidade 

transnacional e as fronteiras são enquadradas na concepção política e institucional no Brasil 

(FAGUNDES, 2019, p. 15). Como efeito na estrutura institucional dos órgãos de segurança, o 

internacional passa a integrar as preocupações das polícias, assim como questões domésticas 

passam a fazer parte do cotidiano das Forças Armadas, como observa Fagundes (FAGUNDES, 
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2019, p. 19). Segundo a autora, “esse entrecruzamento se torna ainda mais latente na zona de 

fronteira, criando uma desarticulação institucional, onde os limites de atribuições e funções não 

são claros, o que impacta tanto a formulação, como a implementação das políticas para a 

fronteira.” (FAGUNDES, 2019, p. 19). 

Fagundes compreende que o momento de abertura do país para o comércio internacional 

e crescimento da inserção internacional, no início dos anos 2000, somado a causas estruturais 

como aumento da desigualdade social, provocou também o aumento da circulação financeira 

(beneficiada pela desregulamentação) e de bens, em um ambiente propício para o crescimento 

da atividade da criminalidade transnacional. (FAGUNDES, 2019, p. 20). Nesse contexto: 
a associação da securitização sistêmica do narcotráfico associada ao aumento da 
violência nos centros urbanos levou ao aumento da preocupação com as fronteiras por 
parte das instituições estatais. Desta maneira, se constrói a percepção da fronteira 
como um local, por onde adentram drogas, armas e outros ilícitos que prejudicam a 
segurança pública nos grandes centros urbanos. Tal percepção é internalizada e 
propagada pelas instituições de segurança na fronteira, criando assim discursos da 
“fronteira aberta”, como algo negativo. Consequentemente, diante do questionamento 
de sua capacidade de gerir suas fronteiras, o Estado responde a esse enquadramento, 
como uma questão de segurança nacional, com a formulação de políticas públicas com 
o objetivo de coibir os fluxos indesejáveis de adentrar ao território nacional 
(FAGUNDES, 2019, p. 20). 
 

A autora analisa ainda que, apesar de haver poucas evidências de que o aumento dos 

aparatos de segurança possuem eficácia em relação aos delitos transnacionais, tais medidas têm 

um efeito de afirmação do poder do Estado, demonstrando seu poder soberano, assim como um 

efeito positivo em meio à opinião pública (FAGUNDES, 2019, p. 22). – P. 22 

 

5.6.3. Ideias 

 

É possível afirmar que a fronteira começa a aparecer na agenda governamental, no 

período analisado, relacionada a outros temas, como desenvolvimento econômico e meio 

ambiente. Contudo, os problemas identificados na fronteira se modificam ao longo do tempo, 

assim como as alternativas para esses problemas: da análise dos documentos de governo 

estadual identifica-se um deslocamento de sentido da construção narrativa da fronteira acreana, 

que vai desde potencial econômico, turístico, ecológico, sendo portanto elaboradas políticas de 

desenvolvimento econômico e integração; gradualmente, aparece a construção da fronteira 

como fator de vulnerabilidade de segurança pública e incidência de crimes transfronteiriços, 

destacadamente o comércio ilegal de drogas, sendo dirigidas a esse problema soluções de 

policiamento; Por fim, a fronteira aparece atrelada mais diretamente à disputa de facções pelo 

controle da rotas de tráfico, vista como principal causador da violência urbana e letal no estado.  
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A Tabela 5 tem por intuito resumir as principais ideias identificadas em três principais 

momentos: 

 

Tabela 5 - Evolução das ideias sobre problemas e soluções 

FRONTEIRA SEGURANÇA PÚBLICA 

Problema Solução Problema Solução 

Potencial econômico 
e de biodiversidade 
Demanda por 
demarcação de terras 
indígenas e proteção 
ambiental 

Projetos de infraestrutura 
e desenvolvimento 
Projetos de integração 
regional 
Políticas de gestão 
territorial 

- Aparelhamento das 
polícias* 
Políticas de prevenção 
integradas com políticas 
sociais* 

Diagnóstico de 
segurança pública 
Proximidade com 
países produtores de 
drogas 
Características 
geográficas que 
dificultam a 
fiscalização 

Controle da fronteira para 
impedir entrada de drogas 
e passagem de criminosos 

Crimes fronteiriços 
(roubo e furto de cargas 
e veículos; 
contrabando; tráfico de 
drogas, etc) 
Características 
geográficas que 
dificultam a 
fiscalização  
Falta de recursos 
humanos e materiais da 
polícia 

Aparelhamento das 
polícias 
Controle e vigilância da 
fronteira  
Atuação tático-
operacional e 
intercâmbio de dados, 
informações e 
conhecimento 

Vulnerabilidade para 
entrada de drogas e 
criminosos 

Controle da fronteira para 
impedir entrada de drogas 
e atuação de organizações 
criminosas 

Disputa de facções pelo 
controle das rotas de 
tráfico 
 
Violência letal causada 
pela atuação das 
organizações 
criminosas no tráfico de 
drogas 

Aparelhamento das 
polícias 
Controle da fronteira 
para impedir entrada de 
drogas e atuação de 
organizações criminosas 
Atuação tático-
operacional e 
intercâmbio de dados, 
informações e 
conhecimento 

Fonte: Maria Clara D’Ávila Almeida, 2021. 
 

A alteração desses sentidos de problemas e soluções é, certamente, impactada pelo 

contexto social, econômico, político e institucional, como já foi detalhado. Contudo, merece 

maior adensamento a disputa em torno do conteúdo dessas ideias, incluindo os projetos políticos 

atrelados a esses conceitos.  

Importante lembrar que, para Kingdon (2003), no fluxo da política (policy stream) tem-

se um conjunto de alternativas e soluções (policy alternatives) disponíveis para os problemas, 

ou o que o autor chama de “what to do ideas”. O autor considera que as ideias geradas nesse 
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fluxo não necessariamente estão relacionadas à percepção de problemas específicos. Questões 

presentes na agenda governamental (que atraem a atenção das pessoas dentro e fora do governo) 

não necessariamente são geradas aos pares, com problemas e soluções (CAPELLA, 2006, p. 

27). As seções seguintes serão dedicadas a explorar as tênues distinções entre essas duas 

dimensões de ideias e os diferentes fatores em torno dessas disputas, notando-se uma forte 

correlação entre os dois “fluxos”. 

 

5.6.3.1.Definição do problema: fronteira 

 

A definição de um problema para uma política pública é peça-chave para o processo de 

formação de agenda. No caso da fronteira, como dito anteriormente, este elemento, por si só, 

não é um problema de política pública, ao menos quando passa a demandar ação do poder 

público sobre esse determinado tema. Nesta pesquisa, buscou-se ainda interpretar a fronteira 

enquanto problema de segurança pública, o que acarreta implicações específicas. 

Observa-se que a agenda de segurança pública não priorizou os problemas identificados 

pela sociedade civil. A agenda governamental entre os anos de 1999-2006 e 2008-2010 não 

traçava uma correlação explícita entre as políticas de segurança e a fronteira, mas nem mesmo 

os movimentos sociais o faziam – sempre demandavam soluções mais amplas para as questões 

ambientais e sociais que afetavam povos indígenas e outras comunidades locais. A demanda de 

proteção ambiental e defesa dos povos indígenas era contemplada em outros programas de 

governo, envolvendo políticas de meio ambiente, por exemplo. Contudo, a agenda 

governamental ainda assim dava destaque aos projetos de infraestrutura e desenvolvimento, 

apontados pelos subsistemas da sociedade civil como danosos ao meio ambiente e aos povos 

indígenas da fronteira.  

Já a agenda governamental referente ao período 2011-2018 deixa de forma mais 

evidente a correlação entre fronteira e segurança pública. A fronteira passa a ocupar o lugar de 

diagnóstico sobre os indicadores de criminalidade do estado, evidenciando-se o fato de os países 

da fronteira, Peru e Bolívia, serem produtores de cocaína. O principal problema da fronteira 

passa a ser o tráfico de drogas e as características geográficas da Amazônia fatores que 

favorecem essa dinâmica ilícita. 

Essa ideia é consolidada no Plano Estadual de Segurança Pública nas Fronteiras para o 

período de 2012-2014, que atribui as drogas o impacto em demais indicadores de criminalidade, 

como roubo e homicídios. Chama atenção o fato de não haver qualquer destaque aos crimes 
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ambientais ou violências contra povos indígenas no documento, uma vez que esse problema foi 

um dos principais elencados pelos subsistemas da sociedade civil atuantes nas fronteiras. Ainda 

que crimes ambientais sejam crimes de competência federal, não há qualquer proposta relativa 

à articulação com órgãos federais especificamente sobre tais crimes, tampouco com órgãos 

como IBAMA, FUNAI ou ICMBio. 

Pode-se dizer, portanto, que a demanda que restou de “fora” da agenda de segurança 

pública diz respeito aos problemas das fronteiras identificada pelo subsistema 1, composto 

pelos movimentos sociais indígenas e ambientalistas que buscam incidir sobre políticas 

transfronteiriças. Contudo, esse fato não diz respeito apenas a uma questão de participação 

social. Implica também no adequado diagnóstico sobre o problema que se busca solucionar. 

Os problemas das fronteiras apontados por esses grupos são multifatoriais e 

interconectados, uma vez que envolvem também os impactos causados por projetos de 

desenvolvimento econômico e integração regional, como obras de estradas e pontes, além de 

projetos de exploração de recursos naturais, como prospecção de petróleo, gás e mineradoras, 

além de exploração de recursos naturais, seja de maneira legal (como madeireiras através de 

concessões florestais) seja de maneira ilegal (quando não há permissão estatal para a exploração 

desses recursos em determinado local ou de determinado produto proibido por risco de 

extinção). A análise dos documentos dos movimentos sociais transfronteiriços no Acre 

demonstra que tanto práticas legais ou ilegais têm provocado impactos negativos nos territórios, 

ameaçando a biodiversidade e a vida de povos indígenas e comunidades tradicionais.  

Essa leitura é também o que aponta recentes relatórios especializados nesse sentido 

(ABDENUR et al., [s.d.]; ARDENGHI, 2020; FBSP, 2021).O desmatamento na Amazônia 

afeta os meios de subsistência e as atividades de geração de renda, especialmente para os povos 

e comunidades tradicionais da floresta; afeta negativamente a nutrição do solo, prejudicando as 

práticas agrícolas locais e a poluição e a contaminação afetam a pesca, aumentando também a 

insegurança alimentar; provoca o surgimento e ressurgimento de doenças infecciosas humanas; 

provoca a contaminação de recursos hídricos, como elevação de níveis de mercúrio não apenas 

entre animais quanto na população humana (ABDENUR et al., 2020, p. 5) 

As atividades humanas que envolvem destruição ambiental generalizada na Amazônia 

também geram tensão social, crime e violência. Muitos crimes ambientais alimentam outros 

tipos de atividades criminosas, como tráfico de armas e de pessoas, escravidão infantil e 

exploração sexual, prostituição forçada e até mesmo homicídios e conflitos armados 

(ABDENUR et al., 2020, p. 5). 
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Contudo, nota-se que as ameaças aos direitos de povos indígenas não são lidas como 

ameaças de segurança pública. Como observa Ardenghi (2020, p. 7), a “invisibilização” pela 

qual os indígenas são submetidos no Brasil tem facilitado o avanço do crime organizado sobre 

seus territórios, tendo em vista a omissão estatal e a ausência de informações que possibilitem 

a definição de estratégias para o seu enfrentamento. De fato, o crime organizado que atinge as 

comunidades indígenas está hoje escondido atrás de crimes ambientais (exploração ilegal de 

madeira e garimpo), disfarçado de conflito fundiário (grilagem e homicídios) ou é simplesmente 

ignorado pelas Forças de Segurança Pública (tráfico de drogas e tráfico de pessoas). 

Um primeiro filtro de entrada dos problemas ligados às fronteiras na agenda de 

segurança pública diz respeito à definição dos problemas enquanto crimes. Isto representa a 

tipificação de uma conduta pela lei penal brasileira. Nota-se que tanto nas diretrizes da Enafron 

quanto no Plano Estadual a busca é pela “repressão de delitos transfronteiriços”. Os indicadores 

de resultados, por sua vez, também recaem na redução de índice de determinados crimes, como 

homicídios, roubo e tráfico de drogas, mensurados pelo trabalho policial, como quantidade de 

cargas e drogas apreendidas. 

Esse filtro da leitura do que é considerado crime para adensar uma agenda de segurança 

pode barrar as demandas de povos indígenas e comunidades tradicionais que vivem nas regiões 

transfronteiriças, por duas principais razões. A primeira, quando não abrange condutas não 

tipificadas, a exemplo de determinadas ações de impacto social e ambiental que não encontram 

uma tipologia específica nos crimes ambientais da lei brasileira ou dos países da fronteira; e a 

segunda, quando ainda que as condutas sejam tipificadas, há a subnotificação, a falta de 

registros criminais em fenômeno denominado “cifras ocultas”, e a falta da atenção dos atores 

da segurança pública e gestores a tais problemas.   

Nos documentos da sociedade civil, os problemas identificados na fronteira 

normalmente são descritos como “violências”, “ameaças”; diferente do que se evidencia na 

tipologia utilizada pelo Plano Estadual de Segurança Pública nas Fronteiras, que faz a leitura 

de vulnerabilidades com base nos “crimes” mais comuns registrados.  

Crime é um conceito jurídico que diz respeito à violência codificada nas leis penais. 

Porém nem todo fenômeno socialmente percebido como violento é categorizado como crime. 

Do mesmo modo, há modalidades de violência que, embora codificadas como crime, não 

encontram adequado enquadramento na legislação penal correspondente. Por exemplo, graves 

violações de direitos humanos não raro são enquadradas como crimes comuns. (ADORNO, 

2003, pp. 1–2). 
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No Brasil, a defesa dos direitos dos povos originários esteve muito atrelada à aplicação 

da legislação ambiental por falta de normas específicas. De fato, entre os crimes praticados por 

grupos criminosos, os que mais afetam comunidades indígenas são os ambientais, como a 

mineração ilegal ou exploração ilegal de madeira, por exemplo. Ocorre, porém, que, no Brasil, 

tanto as leis que preveem crimes ambientais quanto as que tratam de outros tipos de delitos não 

trazem especificidade relacionada à sua prática no interior de Terras Indígenas. (ARDENGHI, 

2020, p. 8). 

Na lei brasileira de crimes ambientais, por exemplo, Lei Federal n. 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, não há qualquer menção a “terras indígenas”, muito embora os territórios 

indígenas reúnam parte significativa da fauna e da flora brasileiras ainda preservadas. O mais 

próximo disso que se chega é a lista de agravantes dos crimes ambientais, que fala em “espaço 

territorial especialmente protegido”. Essa mesma ausência normativa se identifica em delitos 

como o tráfico de drogas (Lei Federal n. 11.343/06), o tráfico de pessoas (artigo 149-A23) e 

demais crimes do Código Penal Brasileiro. O Estatuto do Índio, Lei Federal n. 6.001, de 19 de 

dezembro de 1973, por sua vez, traz uma causa geral de aumento de um terço da pena para os 

casos de crimes praticados contra a pessoa, o património ou os costumes de indígenas ou 

comunidade indígena (artigo 59). Trata-se, porém, de norma raramente aplicada, como 

constatou Ardenghi (2020, p. 8), não se tendo encontrado um julgamento sequer a respeito. 

(ARDENGHI, 2020, p. 8). 

Crimes ambientais também possuem a característica de estarem intimamente 

relacionados em uma ampla rede de atividades, legais ou ilegais, que nem sempre são lidas na 

tipologia disponível na Lei Penal. Na Amazônia, especialmente, diversas pesquisas tem 

revelado que a degradação ambiental na região é mais frequentemente o resultado de atividades 

bem organizadas, realizadas por uma grande variedade de atores, legais e ilegais, em múltiplas 

escalas, demonstrando, por exemplo, que dinheiro de fontes como tráfico de drogas, roubo de 

carga de caminhões, corrupção governamental e renda não declarada às autoridades fiscais 

podem ser investidos no desmatamento amazônico com risco mínimo, como é o caso da “Terra 

do Meio”, no Pará (FEARNSIDE, 2020); ou o uso de cargas de origem florestal, 

frequentemente também proveniente de crimes ambientais, como “maquiagem” para 

exportação de drogas ao exterior (BARROS, 2021). 

Também há distinções na legalidade dos atores envolvidos nessas atividades e formas 

complexas pelas quais os atores legais e ilegais estão interligados. Em áreas da Amazônia, redes 

criminosas que realizam ações que levam a danos socioambientais generalizados são 
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frequentemente financiados com recursos gerados por empresas legais, e suas ações são 

facilitadas por funcionários públicos em práticas de corrupção, como agentes policiais, 

funcionários de cartórios e políticos (HUMAN RIGHTS WATCH, 2019; ABDENUR et al., 

2020, p. 6).  

Os procedimentos são tipicamente de lavagem de dinheiro, localmente ou no exterior, 

por meio de uma variedade de métodos que vão da compra de fazendas à mistura de produtos 

de origem legal com ilegal, como madeira e ouro, e enviados para o exterior (ABDENUR et 

al., 2020, p. 6). 

Nesse sentido, o pesquisador Aiala Couto, em reportagem produzida pela Agência 

Pública (BARROS, 2021), explica ainda que, mais do que o mero compartilhamento de rotas, 

há um entrelaçamento crescente entre o narcotráfico e o crime ambiental. Na visão do autor, o 

crime ambiental aumentou ao acompanhar a disputa dos grupos criminosos pelas principais 

rotas da Amazônia, que frequentemente coincidem com as dos crimes ambientais. Não obstante, 

o combate ao crime na Amazônia por vezes desconsidera essa ligação e isso acaba por fortalecer 

as facções (BARROS, 2021). Anda segundo o pesquisador: 
 
Nós temos um governo que se elegeu com a bandeira da segurança pública, mas que 
não consegue enxergar que existe essa relação entre segurança pública e o meio 
ambiente. E toda a narrativa, o discurso e a ação [do governo] potencializou o 
crescimento do crime organizado na Amazônia hoje. Os números se intensificaram do 
governo Bolsonaro para cá. O crime organizado tem que ser entendido para além da 
sigla PCC e Comando Vermelho, por exemplo, há grupos que se envolvem no 
garimpo ilegal, na grilagem de terras, na extração ilegal de madeira, no contrabando 
de ouro, na invasão de terras indígenas. Esses grupos criam empresas, lavam dinheiro, 
participam do contrabando, do tráfico de drogas e armas. A relação é ampla e 
complexa (BARROS, 2021). 

 

No caso da de conflitos na fronteira, a tipificação de crimes ambientais também varia 

entre os países. Na Colômbia, por exemplo, a apropriação de terras é considerada um crime 

ambiental, enquanto no Brasil é um crime contra a propriedade, embora normalmente envolva 

crimes ambientais, como desmatamento ilegal (ABDENUR et al., 2020, p. 6). 

Uma atividade ilegal também pode se tornar legal em um curto período, como quando 

uma lei ou decreto é aprovada e vice-versa. É o caso da apropriação de terras no Brasil e as 

repetidas anistias concedidas aos infratores. Há uma grande ambiguidade no status legal de 

certas atividades, algumas consideradas “irregulares” (por exemplo, uma cooperativa de 

garimpagem legalizada cuja licença expirou - um limbo legal que reflete a categorização às 

vezes fluida de tais atividades na região). As disputas sobre essas fronteiras legais estão no 

centro de muitas das principais lutas políticas na Amazônia, incluindo os recentes esforços do 



 

 
 

167 

governo de Jair Bolsonaro para legalizar atividades ilícitas, como a escavação de ouro 

(ABDENUR et al., 2020, p. 6)  

Na fronteira Acre e Peru, as ameaças das madeireiras flutuam entre o legal e o ilegal 

através das políticas de concessões de terras no Peru, facilmente burladas para dar aparência de 

legalidade às extrações madeireiras. As denúncias sobre os projetos de exploração de gás e 

petróleo também não necessariamente recaem na ilegalidade, uma vez que “legalizados” no 

âmbito da legislação de algum dos países da fronteira, o que não descaracteriza seu efeito 

violador de direitos das comunidades e ao próprio meio ambiente, e à obrigação de consulta aos 

povos originários pela Convenção 169 da OIT.  

Vale lembrar que situação de legalidade ou ilegalidade pode depender de uma coligação 

de forças políticas e econômicas às quais as populações diretamente atingidas possuem pouca 

ou nenhuma ingerência. Para cessar uma violação de direitos com base “legal”, por outro lado,  

em geral são necessários mais recursos e mobilização do que se fosse “ilegal”.  

Atores legais também estão envolvidos em atividades que causam desmatamento 

generalizado e outros impactos socioambientais: Setores econômicos, como energia e 

infraestrutura, contribuem para o desmatamento, direta e indiretamente. A necessidade de abrir 

espaço para instalações, transporte e logística, por exemplo, leva à perda da cobertura florestal 

(ABDENUR et al., 2020, p. 6). 

Os movimentos sociais que faziam parte do GTT alertavam para uma série de ameaças 

que advém dos projetos de desenvolvimento que trazem grandes impactos para os povos 

indígenas e comunidades locais, e que não são consultados sobre estes processos.  

No caso da exploração de gás e petróleo na fronteira do Acre com o Peru, por exemplo, 

as organizações alertaram sobre as autorizações dadas pelo governo peruano a grandes 

empresas para explorarem gás e petróleo em lotes próximos à fronteira com o Brasil, como a 

própria Petrobrás. No entanto, além de essas concessões terem sido dadas sem consultas às 

comunidades, esses lotes se sobrepõem a áreas indígenas do lado peruano e são muito próximas 

a áreas protegidas do lado brasileiro (GTT, 2009, p. 3).  

No caso das madeireiras, as organizações identificaram explorações legais e ilegais. O 

governo faz concessões para empresas explorarem madeira, mas elas não respeitam os limites 

dos seus lotes. Do mesmo jeito que os lotes de petróleo e gás, as concessões de madeira são 

feitas em terras tradicionais de indígenas e camponeses que não foram regularizadas. A 

exploração em áreas vizinhas das Reservas Territoriais (para índios isolados) e das 

Comunidades Nativas já reconhecidas e das Unidades de Conservação tem resultado em 
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invasões, destruição de recursos naturais, contaminação das águas, diminuição da caça e outros 

problemas. Também se registrou o avanço da exploração ilegal de madeira em muitas áreas 

onde habitam povos isolados, como é o caso das Reservas Territoriais Mascho-Piro e 

Murunahua, no Parque Nacional Alto Purus e no entorno destas áreas. Nesta região, a 

exploração ilegal de madeira tem causado a redução dos territórios dos isolados, correrias e 

migrações forçadas dos isolados rumo a terras indígenas no Acre (GTT, 2009, p. 3).  
É o caso da Forestal Venao, uma empresa que tem o selo de madeira certificada, mas 
que já cometeu uma série de ilegalidades. Esta empresa invadiu várias vezes a TI 
Kampa do Rio Amônia, do lado brasileiro. Abriu também uma estrada (ver mapa 3), 
ligando o povoado de Nueva Itália, no rio Ucayali, à região do alto Juruá onde 
exploram madeira. Esta estrada está sendo ampliada até as Comunidades Nativas de 
Santa Rosa, Nueva Victoria e El Dorado. A exploração madeireira será forte este ano 
na comunidade de Santa Rosa, que fica na margem esquerda do rio Breu e próxima à 
RESEX Alto Juruá.  
Famílias Ashaninka da selva central se mudaram para o rio Breu e montaram 2 aldeias 
(Oori e Coshire- ne), em frente à TI Kaxinawá-Ashaninka do rio Breu e da RESEX 
do Alto Juruá. Estas famílias estão ocupando áreas antes utilizadas pelos Huni Kui e 
Ashaninka brasileiros, que temem que os recém chegados iniciem a exploração de 
madeira. 
No Parque Nacional da Serra do Divisor, madeireiros peruanos tem atravessado a 
fronteira para extração de madeiras de lei (cedro e mogno), obrigando o governo 
brasileiro a fazer constantes expedições para com- bater esta atividade ilegal (GTT, 
2009, p. 3). 

 

Atualmente, movimentos no Acre ainda alertam para o risco da retomada das obras de 

recuperação da Rodovia UC-105 situada no lado peruano19. Indígenas do estado do Acre 

alertam que a região ficará cercada por diversas frentes que trarão devastação ambiental e 

social. Além da retirada ilegal de madeira, outras atividades de elevados efeitos sociais e 

ambientais tendem a ser impulsionadas, como a mineração e a indústria petrolífera, além do 

tráfico internacional de drogas.  

Assim, em um cenário onde o contexto político e institucional, além de omisso sobre 

crimes ambientais, incentiva e promove a degradação ambiental e a violência contra os povos 

originários, tem-se um favorecimento dessa rede de atividades ilícitas, que englobam também 

o comércio de drogas ilícitas, armas, contrabando, lavagem de dinheiro, entre outros. 

A extensão dos danos socioambientais em grande parte da Amazônia nas últimas 

décadas não pode ser atribuída simplesmente o resultado da presença historicamente fraca do 

Estado. Ao contrário, grande parte do desmatamento é incentivada pelo Estado de forma 

 
 
19 Ver, por exemplo: https://g1.globo.com/ac/acre/natureza/amazonia/noticia/2021/08/17/dossie-denuncia-
invasao-e-abertura-de-estrada-ilegal-em-terras-indigenas-do-acre-e-peru.ghtml 
https://amazoniareal.com.br/rodovia-no-peru-ameaca-territorios-indigenas-no-acre/ Acesso em 20 de outubro de 
2021. 
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proativa. Ainda que em diferentes governos com distintas orientações políticas, é possível 

constatar que a visão da Amazônia como uma vasta terra vazia que deve ser ocupada para ser 

desenvolvida, a fim de incorporar áreas florestais e seus habitantes ao modelo econômico 

extrativista, tem contribuído para essa devastação (ABDENUR et al., 2020, p. 7). 

Esse legado da longa história de danos socioambientais que remontam à era colonial, se 

estendeu ao estabelecimento de fronteiras políticas no século XIX; ao ciclo da borracha nos 

anos 1900 e a vários fluxos de urbanização; à construção de grandes projetos de infraestrutura, 

como estradas, pontes e barragens hidrelétricas em meados do século XX e início do século 

XXI; e, por fim, nos últimos vinte anos, à expansão da fronteira do agronegócio na Amazônia, 

criando novas pressões sobre o meio ambiente e as comunidades locais (ABDENUR et al., 

2020, p. 3). 

Não é coincidência que maioria dos focos de desmatamento na Amazônia se agrupa em 

locais onde a infraestrutura é construída, como grandes corredores de transporte, que permitem 

o acesso a áreas que antes estavam fora dos limites devido à vegetação densa e à distância; em 

torno de grandes projetos de energia, como barragens hidrelétricas e reservatórios; além do 

desmatamento relacionado à pecuária e à agricultura (ABDENUR et al., 2020, p. 4). É certo 

que essas condicionantes estruturais não são os únicos fatores que determinam as dinâmicas da 

violência, mas não podem mais permanecer ignorados nas agendas governamentais, como vem 

acontecendo.  

Todo esse cenário faz com que crimes ambientais sejam relegados ao status secundário. 

A aplicação da lei, a justiça criminal e as instituições militares em toda a região amazônica 

concentram-se fortemente no narcotráfico, o que reforça a ampla impunidade em crimes 

ambientais (ABDENUR et al., 2020, p. 6). 

A leitura da fronteira enquanto problema de políticas de segurança pública envolve, 

portanto, uma disputa histórica em torno dos projetos políticos voltados à Amazônia, de 

exploração de recursos naturais e dos povos originários.  

A face da segurança pública frente à fronteira, que privilegia o combate ao comércio de 

drogas ilícitas como fonte dos demais problemas de segurança, tanto consagrada no Plano 

Estadual de Segurança Pública nas Fronteiras do Acre como também presente nas atuais 

políticas estaduais e nacionais, oferece uma leitura apenas parcial da realidade fronteiriça 

amazônica. Ignora demandas históricas por políticas que ofereçam proteção e defesa integral 

aos povos e territórios locais. 
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5.6.3.2.Seleção de alternativas: segurança pública 

 

Como visto, em que pese a existência de um diagnóstico elaborado em torno das 

ameaças e violências sofridas pelos povos e comunidades tradicionais (construção narrativa da 

fronteira enquanto problema de política pública), parte considerável das soluções propostas 

pelos atores não foi traduzida em políticas de segurança pública – ao menos explicitamente. 

Reivindicavam-se políticas integradas, destacadamente políticas ambientais e de gestão 

territorial.  

Apesar disso, muitas vezes, as expressões “fiscalização”, “controle” ou “vigilância” das 

fronteiras aparecem, mas não necessariamente atreladas ao seu exercício por órgãos de 

segurança pública. Destaca-se, por exemplo, a demanda do subsistema de movimentos sociais 

transfronteiriços por atuação integrada com órgãos de proteção ambiental ou indígena, como 

FUNAI, ICMBio e IBAMA, ainda que em conjunto com órgãos como a Polícia Federal e 

Ministério Público Federal (GTT, 2008). 

Diante disso, é possível afirmar que, além de deixar de fora “problemas” que impactam 

diretamente populações indígenas e comunidades tradicionais nas fronteiras, pela falta de 

legibilidade de tais situações pelos gestores públicos da área de segurança (nesse caso, tanto 

estaduais como federais), as “soluções” propostas também se mostraram limitadas para o que 

se propunham, já que abrangiam apenas parcialmente o problema.  

Arthur Trindade da Costa (2011) afirma que, para se discutir os limites e potencialidades 

das formas de intervenção do Estado em temas relacionados à segurança pública, é necessário 

distinguir os conceitos: as políticas públicas de segurança (policy) correspondem ao conjunto 

de ações e procedimentos que visam dar conta de determinada demanda ou problema através 

da alocação de bens e recursos públicos na área de segurança; se diferenciam, portanto, de 

estratégias de policiamento (policing), que referem-se às diferentes formas de aplicar os 

efetivos, recursos de poder e equipamentos policiais. Há, ainda, a política criminal (criminal 

policy) que se refere à articulação das ações e procedimentos adotados no interior do Sistema 

de Justiça Criminal com vista a responder a determinado problema ou situação. Segundo Costa 

(2011), na área de segurança pública, as políticas públicas não necessariamente devem se 

restringir às estratégias de policiamento e políticas criminais, mas envolvem ações de outros 

atores governamentais e não-governamentais (COSTA, 2011, p. 2). 

No que se percebe da trajetória da agenda da Política de Segurança Pública na Fronteira 

do Acre, as alternativas elencadas voltaram-se estritamente para ações de policiamento, 
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amparadas por uma política nacional de aporte de recurso para aparelhamento das instituições 

policiais e guiada por indicadores de trabalho policial (como quantidade de drogas apreendidas, 

registros de boletins de ocorrência, etc). As novas configurações de violência levam a um 

direcionamento de políticas bélico-repressivas ao tráfico de drogas, enquanto não se tem uma 

leitura integral sobre a relação da ampla rede de lícitos e ilícitos que perpassam no território 

amazônico. 

Influenciada pela demanda nacional, a agenda de segurança pública na fronteira no 

Acre, de 2011 para cá, tem sido cada vez mais pensada a partir da questão central de controle 

dos chamados "ilícitos transfronteiriços". Nesse sentido, Hirata (2015, p. 1) identifica que a 

maneira pela qual o "espaço-problema" da Amazônia vem sendo pensado através de uma 

legibilidade específica que informa o uso de certos instrumentos de intervenção governamental 

preferenciais, quais sejam, a centralidade do militarismo no controle dos chamados mercados 

ilegais, informais e ilícitos e a sua hibridização com o trabalho policial como as duas pontas de 

um processo único de construção das políticas de segurança pública. 

Segundo Hirata, os ilícitos transfronteiriços entram em ressonância com a representação 

da violência urbana, que associa e reduz a área da segurança pública nas grandes metrópoles ao 

combate militarizado dos mercados das drogas. Nas últimas décadas, as políticas de guerra às 

drogas têm se deslocado com grande rapidez para as fronteiras, na medida em que essas são 

vistas como os locais de proveniência dessas mercadorias em direção às grandes cidades como 

São Paulo e Rio de Janeiro (HIRATA, 2015, p. 1) 

Apesar de não haver espaço para se debater em profundidade a questão, é preciso traçar 

uma observação a respeito a problemática do modo como o Estado brasileiro decide lidar com 

as drogas e construir políticas públicas sobre drogas a partir de uma perspectiva proibicionista, 

criminalizante e punitivista, uma vez que esse direcionamento político-ideológico é o que vai 

permear as novas políticas de segurança pública nas fronteiras até a atualidade. 

Nesse sentido, cabe discutir até que ponto as alternativas no campo da segurança pública 

para as fronteiras na Amazônia têm correspondido a uma agenda de demandas locais. Apesar 

de a política bélico-repressiva estar em curso há pelo menos duas décadas na região, o que se 

tem evidenciado é o aumento da violência letal e de danos ao meio ambiente.  

Abdenur, Ferguson, Szabo de Carvalho et al (2020) defendem uma nova tipologia sobre 

crimes ambientais capaz de fornecer maior clareza conceitual para auxiliar em pesquisas 

futuras, práticas de aplicação da lei e elaboração de políticas em torno de atividades humanas 

na Amazônia, com impactos ambientais e sociais generalizados: 
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A tipologia também pode apoiar a aplicação da lei, a justiça criminal e os atores 
aduaneiros para entender melhor os fatores que causam o desmatamento e, assim, 
desenvolver estratégias mais eficazes e direcionadas. Isso é particularmente 
importante porque muitas autoridades policiais na Bacia Amazônica permanecem 
estreitamente focadas em atividades específicas, como o tráfico ilegal, em detrimento 
de outros crimes ambientais. Por melhor compreensão da lista completa de atores 
envolvidos nessas práticas, incluindo atores jurídicos, como empresas, bem como a 
dinâmica e os impactos dessas atividades, a aplicação da lei pode mapear, analisar e 
agir melhor para conter pontos críticos do crime ambiental, seja nas áreas urbanas ou 
densamente florestada (ABDENUR et al., 2020, p. 17). 

 

Analisando também o aumento da violência e impactos ambientais na Amazônia, 

agravado pela intensa presença de facções do crime organizado e pelos déficits de governança 

e estrutura do aparato de segurança pública, Lima, Bueno e Marques (2021) chamam atenção 

para o fato de que a mera militarização e/ou envio de forças de segurança de fora da região para 

suprir demandas pontuais de comando e controle não só é extremamente cara como também é 

pouco efetiva. Segundo os autores: 
 
É preciso investir no fortalecimento de mecanismos integrados de comando e 
controle, que conectem esferas federal e estadual e, em especial, diferentes órgãos e 
Poderes (Polícias, MP, Defensorias, Ibama, ICMBio, Judiciário, entre outros). Para 
garantir soberania e desenvolvimento, a lógica que permitirá redução de crimes e 
violência deve ser a de construção de capacidades institucionais e não de ocupação 
militarizada e temporária do território. E, para tanto, é preciso sair da retórica da 
guerra para assumir compromissos efetivos com cooperação e soberania verde 
(LIMA; BUENO; MARQUES, 2021). 

 

Já para Adorno (1999, pp. 148–149), o legado autoritário ainda é forte e presente nas 

políticas de segurança, as quais têm se limitado a estratégias, táticas, equipamentos e “know-

how” modernos, evitando, o quando podem, mudanças radicais que promovam um 

deslocamento acentuado do eixo da segurança pública em direção ao governo civil. Segundo o 

autor, o pacto federativo e as alianças políticas de sustentação governamental funcionam como 

uma espécie de entrave para mudanças mais profundas, que seriam essenciais para que o 

problema da segurança seja enfrentado, incluindo mudanças no sistema de justiça criminal 

(reforma da polícia, reforma do Judiciário e reforma do sistema de distribuição e cumprimento 

de penas): 
Não se trata aqui apenas de uma reforma no sentido da racionalização dos 
procedimentos legais, formais, técnicos; trata-se, antes de tudo de reforma estrutural 
que avance no sentido de promover susbstantivas mudanças nas relações de poder 
entre aqueles incumbidos de aplicar as leis e de distribuir justiça e aqueles que se 
encontram na condição de tutelados ou justiçados. Mais do que reforma 
administrativa, fala-se aqui em reforma política, em transformação do eixo de poder 
que mediatiza as relações entre oferta e demanda por serviços judiciais. Contempla 
entre outras coisas: ampla e profunda reforma das agências policiais (reforma de 
práticas e de mentalidade), criação de instrumentos de controle externo (tanto da 
Polícia quanto da Justiça), desobstrução dos obstáculos e barreiras entre o cidadão 
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comum e a Justiça (problemática da ampliação do acesso à Justiça) (ADORNO, 1999, 
pp. 148–149). 

 

Parece necessário aprofundar estudos para avaliar a implementação dessas políticas no 

estado do Acre, com possíveis correlações entre os índices de violência. Para tanto, é necessário 

que a avaliação leve em conta os diferentes tipos de violências e ameaças a todos os povos e 

comunidades na região, especialmente os habitantes das regiões fronteiriças. As respostas para 

a maioria dos problemas identificados na fronteira, bem como os indicativos de alternativas e 

soluções, estão há décadas sendo construídas por grupos articulados de ativistas, especialistas, 

entre outros atores. No entanto, tem-se ou uma abertura apenas parcial dos governos a essas 

alternativas propostas para conciliá-las aos projetos desenvolvimentistas, ou uma total 

desconsideração, com a manutenção do status quo das estruturas de segurança pública que 

remetem a governos autoritários. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação teve por objetivo geral investigar de que modo a condição 

fronteira se torna uma questão de segurança pública estadual. Para tanto, partiu-se da análise 

do processo de formulação da Política Estadual de Segurança Pública nas Fronteiras no estado 

do Acre, para buscar, de um lado, entender de que modo se deu a construção questão da fronteira 

enquanto problema de política pública; e, de outro; entender de que modo se deu a construção 

da política de segurança enquanto solução para esse problema. 

Foi possível identificar que a construção da fronteira enquanto problema de segurança 

pública se deu a par da construção que vinha sendo feita por atores da sociedade civil 

envolvendo movimentos indígenas e organizações indigenistas e ambientalistas que vivem ou 

atuam na região de fronteira, especialmente do lado peruano. De outro lado, a agenda 

governamental de segurança pública interpreta a fronteira essencialmente como um problema 

relacionado às rotas de tráfico pela proximidade com países produtores de cocaína. 

Estudos recentes (ABDENUR et al., 2020; ARDENGHI, 2020; FEARNSIDE, 2020; 

LIMA; BUENO; MARQUES, 2021) indicam a necessidade de se compreender o comércio de 

drogas ilícitas no espaço transfronteirço na Amazônia dentro da complexa teia que também 

opera explorações de madeira, pecuária, grilagem de terra, invasão de terras indígenas, 

exploração ilegal de recursos naturais, contaminação de recursos naturais e degradação 

ambiental, desmatamento, lavagem de dinheiro, contrabando, entre outros.  
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Contudo, a entrada da fronteira na agenda de segurança pública deu-se a partir da leitura 

da fronteira enquanto fator de vulnerabilidade à segurança pública em razão dos países 

produtores de drogas nos limites do Acre. Da mesma forma, a seleção e alternativas que dão 

destaque hierárquico à necessidade de repressão bélica-punitiva ao narcotráfico desassociado 

da compreensão do fenômeno das invasões, explorações e violências perpetuadas ao longo dos 

últimos séculos na Amazônia mostra-se insuficiente.  

Diante disso, é possível afirmar que, além de deixar de fora “problemas” que impactam 

diretamente populações indígenas e comunidades tradicionais nas fronteiras, pela falta de 

legibilidade de tais situações pelos gestores públicos da área de segurança (nesse caso, tanto 

estaduais como federais), as “soluções” propostas também se mostraram limitadas para o que 

se propunham, já que abrangiam apenas parcialmente o problema.  

Hoje tem sido pensadas novas formas de políticas de segurança pública a partir de uma 

visão popular20 (não mais participantes nas instâncias do governo, uma vez que suprimidas ou 

sucateadas); tem-se notado também uma produção científica e acadêmica sobre dados de 

segurança pública que incorporam crimes ambientais – demanda que deriva, inclusive, do 

cenário de mudanças climáticas. Talvez haja indícios de um novo paradigma de segurança 

pública se formando, caso haja uma comunicação maior entre esses setores da sociedade civil.  

Mas paralelamente há tentativas de retorno (retrocesso) aos antigos ideais de Segurança 

Nacional na agenda pública. Mais que isso, tem-se materializado nas políticas de segurança 

uma relação cada vez mais híbrida entre Segurança e Defesa, capitaneada por atores da 

segurança pública e políticos, hoje no poder, atrelados a essa vertente. Pesquisas que deem 

conta desse novo cenário em outros estados da Amazônia, inclusive em perspectiva comparada, 

poderiam contribuir para análise da implementação e impacto dessas políticas.  

No campo da gestão de políticas públicas, este trabalho tem a intenção de contribuir 

com os debates e produções acadêmicas sobre formação de agenda. Nessa investigação, a 

formação de agenda foi utilizada como instrumento, a partir de suas lentes analíticas. Buscou-

se, ainda, contribuir para os estudos sobre políticas de segurança pública que incorpore esses 

paradigmas teóricos, enfrentando também o desafio de se investigar e produzir sobre segurança 

pública baseado em evidências e conhecimento técnico.  

 
 
20Ver, por exemplo: https://www.fpspba.org.br/quem-somos; https://www.brasildefatope.com.br/2019/12/06/no-
recife-conferencia-popular-debate-seguranca-publica; https://gajop.org/noticias/sociedade-civil-lanca-carta-de-
principios-e-calendario-regional-do-forum-popular-de-seguranca-publica-do-nordeste/ . Acesso em 10 de outubro 
de 2021. 
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Há também caminhos para maior adensamento nos estudos sobre coordenação 

federativa e governança multinível sobre a gestão de segurança pública, incorporando as 

questões relativas à financiamento de políticas públicas estaduais, principalmente em estados 

com menor quantidade de recursos próprios, como o Acre. 

Por fim, é preciso incorporar as produções que já existem do campo da sociedade civil 

e construir as leituras de problemas de fronteira e alternativas para solucioná-los a partir da 

participação da própria população local. 
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ANEXO A – ROTEIRO-BASE PARA AS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS   

 

Geral 

1 Você poderia resgatar um pouco da trajetória da questão da segurança pública nas 

fronteiras do Acre? 

2 Quais os efeitos de o estado do Acre ter seu território inteiramente inserido na faixa de 

fronteira? 

3 Esta questão se tornou tema importante na agenda de política de segurança pública 

nacional? Se sim, como aconteceu? 

4 Que tipo de atores você considera mais presentes no processo de construção de políticas 

de segurança pública? (ex: especialistas do governo, “políticos”, especialistas/ativistas 

da sociedade, profissionais da segurança, outros) 

5 Você considera que há disputas em torno de diferentes demandas envolvendo segurança 

pública nas fronteiras?  

6 No processo de construção da Enafron como as demandas locais foram levadas? E como 

foram recebidas?   

7 Como se deu a evolução dos debates? O que era considerado como problema de 

segurança pública e quais as alternativas propostas? 

8 Como era a relação/participação do Acre na Comissão Permanente para o 

Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira (CDIF)? Havia outras instâncias 

de participação? 

9 Como se deu a criação dos Comitês de Fronteira no estado? E dos Gabinetes de Gestão 

Integrada de Fronteira - GGT-F? Você participou desses processos? 

 

Específicas para politicos e gestores públicos 

1 Qual foi o período que você esteve nessa gestão [da referida pasta governamental]?  

2 Você poderia resgatar um pouco da trajetória das políticas de segurança pública no 

Acre? 

3 Quando você assumiu, como foi o processo de construção da política de segurança 

pública no estado? Quais eram as principais demandas e como isso se desdobrou nas 

políticas públicas? 

4 Quais os impactos do caso Hidelbrando Pascoal/ Esquadrão da Morte na política de 

segurança? 
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5 Na época, quais eram as principais questões relacionadas à fronteira?  

6 Você acha que as questões relacionadas à fronteira mudaram em relação aos problemas 

atuais? Quais os principais marcos dessa mudança? 

7 Como os problemas relacionados à fronteira chegavam? Através de quais atores e meios 

institucionais? 

8 Qual a influência ou impacto do governo federal nas políticas estaduais de segurança 

sobre as demandas relacionadas à fronteira do Acre? 

9 De que forma a política estadual de segurança pública apareceu como demanda para a 

fronteira? 

10 Que tipo de atores você considera mais presentes no processo de construção de políticas 

de segurança pública? (ex: especialistas do governo, “políticos”, especialistas/ativistas 

da sociedade, profissionais da segurança, sociedade civil, movimentos indígenas, 

outros) 

11 Você considera que há disputas em torno de diferentes demandas envolvendo segurança 

pública nas fronteiras?  

12 Há espaços de participação formal de cidadãos, sociedade civil, na construção de 

políticas de segurança pública? 

13 Em 2011 foi elaborado o “Plano Estadual de Segurança Pública nas Fronteiras do Acre”, 

para o período de 2012-2014. Você tem conhecimento de como se deu a elaboração 

desse plano? 

14 Como você vê o desdobramento desta política nos dias de hoje? 

15 Chegou alguma demanda com relação à proteção do território da Serra do Divisor e Alto 

Juruá, para proteção de terras indígenas da invasão de madeireiros ou outras demandas 

socioambientais? 

16 Orçamento 

17 Indicação de registros e documentos sobre as políticas estaduais de segurança no Acre.  

18 Indicação de outros atores. 

 

Específica para sociedade civil  

1 Há espaços de participação formal de cidadãos na construção de políticas de segurança 

pública?  

2 Qual é a relação atual entre sociedade civil e movimentos de proteção de direitos 

humanos e o governo? 
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3 E qual a relação com o poder legislativo? Com qual poder você tem um relacionamento 

mais próximo? 

4 Quais foram os formatos da participação formal de cidadãos no processo de construção 

do Plano Estadual de Segurança Pública nas Fronteiras/Enafron?  

5 Qual foi a recorrência e impacto da participação formal de cidadãos na construção do 

Plano Estadual de Segurança Pública nas Fronteiras/Enafron? 

6 Como você vê o desdobramento desta política nos dias de hoje? 

 

Para profissionais da segurança pública 

1 No período em que você atuou/atua segurança pública nas fronteiras do Acre, quais 

eram/são os principais problemas?  

2 Como se dá a participação dos profissionais de segurança pública na interlocução com 

o governo sobre as políticas de segurança pública? 

3 A quais razões você atribui o aumento da violência letal no Acre nos últimos anos? 

4 Você considera que o tráfico de drogas possui relação com a ocorrência de outros tipos 

de delitos? Quais? Por quê? 

5 Como o funcionamento das redes de organizações criminosas e/ou tráfico de drogas 

afetam comunidades indígenas/populações ribeirinhas?  

6 Como você avalia as operações do exército nas fronteiras? E profissionais das forças 

armadas realizando atividades de polícia? 
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