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Apresentação

A revista Desenvolvimento em Questão, vinculada ao Programa de Pós-

-Graduação Stricto Sensu em Desenvolvimento da Universidade Regional 

do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, está publicando a edição 

correspondente ao volume 12, número 27, referente ao período de julho-

-setembro de 2014. 

A partir de 2014 a revista assumiu a periodicidade trimestral, com 

4 (quatro) números por ano, bem como ampliou os trabalhos publicados 

(entre 10 a 12) por edição. A partir da edição de número 18 a revista passou 

a ser publicada apenas em formato eletrônico pelo Serviço de Editoração 

Eletrônica de Revistas – SEER/OJS, com ISSN 2237-6453, que substitui 

e dá sequência à versão impressa, ISSN 1678-4855. Todos os trabalhos das 

edições impressas (números 1 ao 17) também estão disponibilizados, com 

acesso livre, na página da revista (<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.

php/desenvolvimentoemquestao>). 

A revista possui classificação com conceitos distintos em dez áreas de 

avaliação do sistema WebQualis da Capes, a saber: (B1) na área de Adminis-

tração, Ciências Contábeis e Turismo; (B2) nas áreas Interdisciplinar e de 

Planejamento Urbano e Regional/Demografia; (B3) nas áreas de Ciências 

Ambientais, Engenharias III e História; (B4) nas áreas de Ciências Sociais 

Aplicadas I e Sociologia; (B5) nas áreas Arquitetura e Urbanismo e Ciências 

Agrárias I.

Disponibilizamos esta nova edição aos colaboradores diretos (autores, 

avaliadores e membros do Conselho Editorial), programas e instituições par-

ceiras, bem como ao público que a acessa livremente no portal eletrônico da 

Revista ou pelos portais de indexação da Redalyc e da Latindex ou ainda nos 
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diretórios Revistas no SEER, Portal SPELL e Portal de Periódicos da Capes, 

reforçando o compromisso da Revista em estimular o debate, a reflexão e a 

socialização de conhecimentos relacionados ao tema do desenvolvimento.

Esta edição de número 27 contempla 11 artigos e um ensaio, envol-

vendo ao todo 32 autores e coautores, dos quais nenhum mantém vínculo 

institucional com a Unijuí, instituição que responde pela manutenção da 

Revista. Destes 32 autores, 6 mantêm vínculo com a Universidade do Oeste 

de Santa Catarina (Unoesc); 6 com a Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM); 2 com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); 2 

com a Universidade de Salvador (Unifacs); 2 com a Universidade Tecnoló-

gica do Paraná (UTFPR); 2 com a Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG), do Paraná e 2 com a Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 

Argentina. Os outros 10 autores possuem vínculo com uma das seguintes 

Instituições: Universidade de Brasília (UnB), Universidade da Amazônia 

(Unama), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de São João del 

Rei (UFSJ), Universidade de Cruz Alta (Unicruz), Universidade do Sul de 

Santa Catarina (Unisul), Universidade Comunitária da Região de Chapecó, 

SC (Unochapecó), Instituto Federal do Paraná (IFPR) e Clube de Diretores 

Logistas (CDL) de Chapecó-SC.

O artigo de María Laura Freyre e Gonzalo Assusa, que abre a presen-

te edição, analisa o espaço social das classes sociais na região de Córdoba, 

República da Argentina, e suas estratégias de reprodução social. O artigo de 

Daniel Calbino Pinheiro e Ana Paula Paes de Paula, que vem na sequência, 

discute o conceito de eficiência no contexto da economia solidária, enten-

dendo-o como um construto social, deliberado pelo grupo e constituído de 

acordo com os objetivos estabelecidos. No caso das organizações solidárias, 

por consequência, há que se considerar não somente as variáveis econômicas, 

mas elementos que envolvem aspectos políticos, sociais e culturais.
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 Os sete trabalhos seguintes apresentam como tema de fundo ques-

tões relacionadas a situações de desenvolvimento em espaços territoriais 

localizados. No primeiro deles Silvana Kloster e Luiz Alexandre Gonçalves 

Cunha apresentam uma reflexão teórica sobre o desenvolvimento territorial 

e o turismo rural, fazendo a relação entre as partes e as suas perspectivas 

analógicas, levando-se em consideração os possíveis riscos e potencialidades 

da atividade turística nos espaços rurais em geral. João Mendes Rocha Neto 

utiliza-se de um estudo de caso (Promeso) para analisar o problema da inte-

gração de programas governamentais de desenvolvimento regional a partir 

de questões diversas relacionadas à intersetorialidade e à integração de ações 

das agências governamentais. No artigo seguinte, Alexandre Luiz Schlemper, 

Marcos Junior Marini e Maria de Lourdes Bernartt observam as relações 

existentes entre ensino e formação profissional como suporte de apoio aos 

arranjos produtivos locais da Região Sudoeste do Paraná. Considerando que 

a instalação de hidrelétricas contribui tanto para promover a diversificação 

das atividades econômicas quanto gerar interferências negativas para as 

regiões atingidas, Rógis Juarez Bernardy, Eliane Salete Filippim, Jeancarlo 

Zuanazzi e Juliana Rammé analisam se a transferência de receitas na edifi-

cação e na geração de energia compensa a perda das atividades produtivas 

dos territórios dos 12 municípios do entorno do reservatório da hidrelétrica 

Foz do Chapecó, localizada no Rio Uruguai na divisa entre os Estados do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina. Thiago Reis Xavier, Milton Luiz Wittmann, 

Igor Ceratti Treptow, Juliana Birkan Azevedo e Raoni de Oliveira Inácio, 

por sua vez, analisam o contexto histórico que deu origem ao Consórcio de 

Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) como uma es-

trutura de governança para a promoção do desenvolvimento na região central 

do Estado do Rio Grande do Sul. A questão da permanência da população 

no meio rural em duas regiões do Estado do Rio Grande do Sul é o tema 

discutido nos outros dois artigos. Num deles, Claudia Maria Prudêncio de 

Mera e Carlos Guilherme Mielitz Netto analisam fatores explicativos para 

o fenômeno da diminuição da população rural na região do Alto Jacuí. No 
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outro, Fernando Panno e João Armando Dessimon Machado abordam sobre 

o gradativo desinteresse dos jovens, filhos de pequenos agricultores, em 

permanecer no campo.

 Hubert Drouvot, Cláudia Magalhães Drouvot e Sérgio Castro 

Gomes analisam o conteúdo das informações divulgadas nos relatórios de 

40 empresas cotadas na Bolsa de São Paulo (Bovespa) relacionadas a ações 

de responsabilidade social. O Projeto Esporte Comunitário da Unimed de 

Chapecó foi o objeto do estudo realizado por Luciana Nunes, Gean Paulo 

Pacheco de Oliveira, Elizangela Maria Pas e Simone Sehnem, no qual ava-

liam as influências do mesmo na promoção da saúde e prevenção de doenças, 

cultura, lazer e educação da comunidade do entorno do bairro Efapi, no 

município de Chapecó, no Oeste Catarinense. Por fim, temos um ensaio 

teórico no qual Taisa Dias e Silvio Antonio Ferraz Cario se debruçam sobre 

a relação entre Estado, sociedade e desenvolvimento, discutindo, numa 

perspectiva histórica, as razões que levaram à desintegração dos sistemas 

sociais, as evidências da fragilidade do ideário liberal e o pensamento de-

senvolvimentista forjado a partir da crise do liberalismo.

Na expectativa de que os trabalhos desta edição despertem a curio-

sidade e satisfaçam as expectativas dos leitores, a revista Desenvolvimento 

em Questão agradece a todos os que colaboraram para esta edição – autores, 

avaliadores, revisores, membros do Conselho Editorial – ao mesmo tempo 

em que se coloca à disposição para receber novas contribuições que se pro-

ponham a alimentar o debate, tanto no sentido de reforçar ideias, responder 

criticamente posicionamentos teórico-metodológicos utilizados pelos nossos 

colaboradores para analisar processos ou situações de desenvolvimento, quan-

to para agregar novos temas, conceitos ou abordagens que contribuam para 

alargar e fazer avançar as reflexões em torno da temática do desenvolvimento.

David Basso 

Editor


