
APRESENTAÇÃO

Iniciando as atividades da parceria entre o Ipea e o Ministério da Integração Nacional 
(MI), no desenvolvimento do projeto A Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR) e a Faixa de Fronteira e da pesquisa Fronteiras do Brasil: uma 
avaliação de política pública, temos a satisfação em tornar público este volume 1. 
Levando o mesmo nome da pesquisa, ele contém o resultado de discussões com 
os pesquisadores convidados que direta ou indiretamente têm estudos e pesquisas 
com diálogo sobre o tema das fronteiras. Trata-se do primeiro volume de uma 
série de cinco livros que prevê publicações específicas sobre cada arco da fronteira 
oeste brasileira, além de um volume dedicado à discussão geral e orientadora, que 
já foi publicado.

Neste primeiro volume participaram 22 pesquisadores do Brasil e do exterior, 
envolvendo cinco instituições públicas, todos com o mesmo objetivo: contribuir 
com suas experiências e análises para o melhor entendimento dos problemas e 
das soluções para as fronteiras brasileira e latino-americana. Esta obra compõe-se 
de treze capítulos, divididos em três partes: i) marcos teóricos e institucionais; 
ii) caracterização; e iii) análises e avaliação de políticas públicas. Cada capítulo 
procura, ao final, apresentar as possíveis sugestões de políticas públicas referentes 
aos temas correspondentes.

Este livro é o primeiro passo referente à 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 suas discussões e análises técnicas para orientar a elaboração e a 
melhoria da execução das políticas públicas no país.

Renovamos nossos votos de uma boa leitura a todos!
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