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Apresentação

Desenvolvimento em Questão, revista do Programa de Pós-Gradua-

ção Stricto Sensu em Desenvolvimento da Universidade Regional do

Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – Unijuí – chega a sua sexta

edição mantendo a expectativa de ser um instrumento de estímulo ao

debate, à reflexão e à socialização de saberes tendo como eixo temático

a questão do desenvolvimento.

Os três primeiros trabalhos desta edição abordam o processo de

desenvolvimento, cada um deles com um recorte específico. Ivo Theis

analisa criticamente o papel da ciência, tecnologia e inovação no desen-

volvimento da Região Sul do Brasil no quadro de uma economia

globalizada e crescentemente afetada pelo conhecimento. Marco Anto-

nio Fialho, por sua vez, nos convida a refletir sobre as possibilidades e os

limites do desenvolvimento de localidades rurais em função de estig-

mas que são imputados a grupos sociais, conferindo poder e qualificando

alguns em detrimento de outros. Considerando as insuficiências sociais

e ambientais do modelo clássico de desenvolvimento fundado na teoria

da modernização, Darcísio Corrêa e Fernanda Serrer procuram vislum-

brar alternativas para a construção de espaços públicos necessários para

uma vivência humana digna, drasticamente abalada no contexto presen-

te marcado pela globalização neoliberal.

A questão ambiental constitui-se pano de fundo para os três traba-

lhos que vêm na seqüência. Valdir Denardin e Mayra Sulzbach analisam

possíveis caminhos para o desenvolvimento sustentável da agropecuária

na Região Oeste de Santa Catarina, tendo como foco as opções regionais

para a internalização de externalidades provocadas pela crescente inten-

sificação dos sistemas de cultivo e de criação, sugerindo que a maior ou

menor sustentabilidade depende, antes de tudo, do entendimento que a

sociedade local for capaz de construir em torno de um projeto de desen-

volvimento regional. O trabalho de Ana Caroline Fernandes e seus cole-
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gas propõe uma abordagem interdisciplinar para refletir sobre a crise

ética do ser humano numa sociedade de risco comandada pelos avanços

tecnológicos. Naura Rech e Raquel Sparemberger, por seu lado, anali-

sam até que ponto a legislação em si constitui-se mecanismo suficiente

para garantir a proteção de ecossistemas nacionais, como é o caso da

Mata Atlântica e, com isso, contribuir para a conservação da diversidade

biológica.

 A presente edição se completa com o trabalho de Giovani Plentz,

Jorge Sausen e Martinho Kelm que trata da definição das estratégias

organizacionais corporativas e do processo de alinhamento estratégico

no contexto organizacional com base num estudo de caso no segmento

da indústria metalmecânica agrícola do Noroeste do Rio Grande do Sul.

Esperamos que os trabalhos possam contribuir para estimular o

debate e os questionamentos. A revista Desenvolvimento em Questão mais

uma vez se coloca à disposição para receber contribuições que venham a

dar vida a este debate, tanto no sentido de reforçar idéias, responder

criticamente posicionamentos teórico-metodológicos utilizados pelos

nossos colaboradores para analisar processos ou situações de desenvolvi-

mento, quanto para agregar novos temas, conceitos ou abordagens que

contribuam para ampliar e fazer avançar as reflexões em torno do desen-

volvimento.

David Basso

Presidente do Comitê Editorial


