
APRESENTAÇÃO

Em continuidade às atividades da parceria entre o Ipea e o Ministério da 
Integração Nacional (MI), na realização do projeto A Política Nacional de 
Desenvolvimento Regional (PNDR) e a Faixa de Fronteira, com a pesquisa 
Fronteiras do Brasil: Uma Avaliação de Política Pública, temos a satisfação 
em tornar público mais este livro, Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco 
Norte (volume 3), resultado da oficina de trabalho realizada no âmbito desta 
parceria nos dias 23 e 24 de novembro de 2016, em Boa Vista, Roraima. 
A oficina teve como objetivo levantar questões e hipóteses e conhecer melhor 
a realidade local da fronteira amazônica, visando contribuir para a melhoria 
das políticas públicas. Ela contou com a participação de representantes de  
25 instituições (públicas e privadas) e de cinco estados integrantes do arco 
Norte e da Guiana, país fronteiriço a Roraima. Envolveu 45 pesquisadores do 
Brasil e do exterior, com painéis de apresentações, debates, trabalhos em grupo 
e atividades de campo, que nortearam as principais conclusões e sugestões de 
melhorias de políticas públicas sobre o tema.

Sua estrutura abrange cinco partes, além da introdução, a saber: i) abertura 
da oficina do arco Norte; ii) painel de convidados, com apresentações e debates; 
iii) trabalho em grupo: descrição da metodologia, apresentação da pesquisa, 
discussão dos temas, apresentação das conclusões e sugestões, encaminhamentos 
e agenda de trabalho; iv) trabalho de campo, com entrevistas e relatos das visitas 
técnicas aos arranjos transfronteiriços de Roraima com Venezuela e Guiana; e 
v) finalização, com as conclusões e sugestões. Desmembrando estas partes, há 
dez capítulos, que contemplam todas as atividades da oficina.

Esta publicação é mais um passo à frente na linha de pesquisa sobre fronteiras 
do Brasil e representa uma contribuição importante ao debate sobre o tema. 
Como resultado da parceria, ao disponibilizar este conteúdo, o Ipea e o MI, como 
instituições públicas do Estado brasileiro, entendem cumprir o objetivo de difundir 



resultados das discussões da referida oficina para que orientem a elaboração e a 
melhoria da execução das políticas públicas no país, e em particular no arco Norte.

Renovamos nossos votos de uma boa leitura a todos!
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