
APRESENTAÇÃO

Em continuidade às atividades da parceria entre o Ipea e o Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR), na realização do projeto A Política Nacional 
de Desenvolvimento Regional (PNDR) e a Faixa de Fronteira, pesquisa Fronteiras do 
Brasil: uma avaliação de política pública, temos a satisfação de tornar público mais este 
livro, Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central (volume 4), que é resultado da 
oficina de trabalho realizada no âmbito desta parceria, entre os dias 26 e 30 de junho 
de 2017, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. A oficina teve como objetivo levantar 
questões, hipóteses e conhecer melhor a realidade local da fronteira do Centro-Oeste, 
visando contribuir para a melhoria das políticas públicas sobre fronteiras.

A atividade contou com a participação de representantes de 31 instituições 
públicas e privadas, dos três estados integrantes do arco Central, assim como da Bolívia, 
um dos países fronteiriços ao Mato Grosso do Sul. Setenta e dois pesquisadores e 
gestores do Brasil e do exterior estiveram envolvidos em painéis de apresentações, 
debates e trabalhos em grupo, além de sete entrevistas locais durante as atividades de 
campo. Esse conjunto de participantes ofereceu contribuições relevantes que nortearam 
as principais conclusões e sugestões de melhorias de políticas públicas sobre o tema.

Sua estrutura abrange cinco partes, além da introdução, sendo: i) palavras 
iniciais, proferidas na abertura da oficina de trabalho; ii) painéis de convidados, com 
apresentações técnicas nacionais e regionais e debates; iii) trabalho em grupo e plenária, 
com apresentação dos relatórios, conclusões, recomendações e encaminhamentos; 
iv) trabalho de campo, com relato das entrevistas a agentes públicos locais, visita técnica 
ao Moinho Cultural Sul-Americano e leitura de espaço do arranjo transfronteiriço 
Corumbá-Ladário (Brasil) e Puerto Quijarro-Puerto Suárez (Bolívia); e v) finalização, 
apresentando as conclusões e sugestões. Essas cinco partes representam doze capítulos, 
que contemplam todas as atividades desenvolvidas em Corumbá e região.

Este livro é mais um passo referente à linha de pesquisa sobre Fronteiras do 
Brasil e representa uma valiosa contribuição ao debate sobre o tema. Como resultado 
da parceria, ao disponibilizar este conteúdo, o Ipea e o MDR, 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 Central.

Renovamos nossos votos de uma boa leitura a todos!
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