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Desenvolvimento em Questão

Apresentação

Apresentamos mais um número de Desenvolvimento em Questão,

revista vinculada ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Desen-
volvimento da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio
Grande do Sul – Unijuí. A escolha do Desenvolvimento como temática
central do Programa, com opção pela Área de Concentração em Gestão e

Políticas de Desenvolvimento, justifica-se pela necessidade de voltar as
suas atividades de pesquisa para a busca e a implementação de novas
formas de desenvolvimento, eticamente inclusivas, tendo como pressu-
posto metodológico a produção interdisciplinar de novos saberes, numa
interação efetiva entre a reflexão teórica e uma prática transformadora.

Ao eleger a questão do desenvolvimento como referência básica,
tendo como foco específico a gestão e a definição de políticas de inter-
venção em sua área de abrangência, sem negligenciar a profunda
imbricação existente entre o local, o regional e o global, propugna-se
por uma proposta teórico-metodológica voltada ao amplo campo de
racionalidade das chamadas Ciências Sociais Aplicadas, sem deixar de
lado a cidadania e a proteção do meio ambiente, percebidas como ques-
tões centrais a serem enfrentadas na construção de espaços democráticos
regionais voltados à promoção da dignidade humana.

Em outros termos, engajar-se teórica e praticamente num projeto
de mudança social, tendo como eixo condutor o desenvolvimento sus-
tentável e não-dependente, demanda e justifica a criação de um espaço
institucional de pesquisa. Tal espaço de reflexão orgânica, de produção
de novos saberes, de constante formulação/reformulação das políticas de
desenvolvimento não pode ficar confinado a um único enfoque discipli-
nar. Ciência social é necessariamente interdisciplinar em face da com-
plexidade de seu objeto. É este o significado fundamental de um Progra-
ma de Pós-Graduação Stricto Sensu na Unijuí no campo das Ciências So-
ciais Aplicadas, tendo como eixo temático a questão do desenvolvimen-
to e como área de concentração o recorte da gestão e das políticas de
desenvolvimento. É neste contexto também que se insere a revista De-

senvolvimento em Questão como um instrumento importante de estímulo
ao debate, à reflexão e socialização de saberes.
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A questão tecnológica está no centro do debate proposto pelos
três primeiros artigos desta edição. No primeiro deles, Cezar Guedes e
Jorge Lopes do Rosário analisam os impactos da informação e do conhe-
cimento na reorganização do mercado e do trabalho. Dilamar Dallemole,
por sua vez, discute os problemas relacionados à competitividade inter-
nacional brasileira em função das carências tecnológicas que enfrenta.
Benedito Silva Neto e David Basso baseiam-se no descompasso entre o
padrão tecnológico proposto pelos segmentos agroindustriais e aquele
praticado pelos agricultores para extrair elementos orientadores de polí-
ticas de desenvolvimento a partir da produção de leite no Estado do Rio
Grande do Sul. Com outro foco e preocupação, Teodoro Clebsch analisa
como a ciência jurídica e a ciência econômica abordam a questão dos
limites dos juros.

No bloco de Ensaios, Fernando Guilherme Tenório discute o con-
ceito de gestão Social para recolocar a questão da gestão pública como
um espaço privilegiado de relações sociais no qual todos têm o direito à
fala, sem nenhum tipo de coação. As contribuições de Joseph Schumpeter
para o desenvolvimento da teoria democrática são resgatadas no ensaio
de Douglas Storchi Carlo. Por fim, Argemiro L. Brum, Cleber da Silva e
Patricia Müller apresentam um conjunto de informações relacionadas à
triticultura brasileira diante da competitividade da produção Argentina
no comércio internacional deste cereal.

Esperamos que os trabalhos aqui veiculados contribuam para esti-
mular o debate e os questionamentos. A revista Desenvolvimento em Ques-

tão mais uma vez coloca-se à disposição para receber contribuições que
venham a dar vida a este debate, tanto no sentido de reforçar idéias como
para criticar posicionamentos teórico-metodológicos utilizados pelos
nossos colaboradores para analisar processos ou situações de desenvolvi-
mento, ou ainda para agregar novos temas, conceitos ou abordagens que
contribuam para alargar e fazer avançar as reflexões em torno do desen-
volvimento.

David Basso

Presidente do Comitê Editorial


