
A Revista Internacional de Desenvolvi-
mento Local – Interações - apresenta em seu
primeiro número de 2009 uma variedade de
artigos, nacionais e estrangeiros, com
múltiplos pontos de vista, destacando sempre
alternativas de sustentabilidade. Em tempo
de globalização, torna-se necessário estimular
a geração de conhecimento constante em
nível local, regional e nacional para interna-
cionalizar a troca de experiências, tão impor-
tantes para a difusão do conhecimento cien-
tífico.

Este exemplar contempla inicialmente
artigos voltados para a agricultura familiar,
sustentabilidade em áreas rurais e pesquei-
ras, enfatizando aspectos de governança em
vários municípios, e reflexões jurídicas sobre
a preservação do patrimônio natural.

O artigo de Fausta Calado Silva e Maria
do Rosário de Fátima Andrade Leitão
intitulado Extensão rural e floricultura tropical
para o Desenvolvimento Local: a cooperação no
processo de inclusão competitiva dos agriculto-
res familiares em Pernambuco apresenta polí-
ticas de Desenvolvimento Local e os proces-
sos de cooperação entre os agricultores fami-
liares da região pesquisada. Os estudos de
Mariza Zeni de Castro Tomasetto, Jandir
Ferrera de Lima, Pery Francisco Assis
Shikida, sobre o Desenvolvimento local e agri-
cultura familiar: o caso da produção de açúcar
mascavo em Capanema - Paraná estabelece
uma opção para a produção da agricultura
familiar ao criar alternativa de renda nas uni-
dades agroindustriais, além de possibilitar a
diversificação da produção. Outra pesquisa
importante é a de Andréa Haruko Arakaki,
Gessiel Newton Scheidt, Eduardo José de
Arruda e Reginaldo Brito da Costa referindo-
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se a O baru (Dipteryx alata Vog.) como alter-
nativa de sustentabilidade em área de fragmento
florestal do Cerrado, no Mato Grosso do Sul,
abordando a coleta e utilização de frutos
nativos em áreas de ocorrência natural como
alternativa econômica para as populações
locais. Em um outro aporte, Christian Luiz
da Silva, Carminda Lopes e William Michon
Junior mencionam a Intervenção do estado e
desenvolvimento local: em uma análise cross
section dos municípios paranaenses, objetivan-
do a melhoria das condições de desigualda-
de no Estado Paraná. Antonia Railda Roel,
Cristiane Maria Vendramini Momesso e Si-
mone Palma Favaro fazem um levantamento
do potencial de comercialização de produtos or-
gânicos para o Estado de Mato Grosso do Sul,
esclarecendo que a exposição de pesticidas
agrícolas é frequentemente associada a ris-
cos para a saúde humana. O artigo seguinte
de Alaide Brum de Mattos, Angela Maria
Zanon, Domitilla Medeiros Arce, Joana Ma-
galhães e Solange Mattos Iorio intitulado A
perspectiva da educação ambiental e o processo
histórico do saneamento básico: a instalação das
redes de água e esgoto nos municípios de Cam-
po Grande/MS e Dourados/MS  objetivam
apresentar, por meio de um levantamento
histórico, a evolução do sistema de sanea-
mento básico nos municípios de Campo
Grande e Dourados ressaltando a educação
ambiental como uma importante ferramenta
de sensibilização que acompanha a dinami-
cidade social. Os autores: Rosa Maria Sarai-
va e Angelo Brás Fernandes Callou investi-
gam as Políticas públicas e estratégias de co-
municação para o desenvolvimento local de co-
munidades pesqueiras de Pernambuco, correla-
cionando as estratégias de comunicação



utilizadas pelo Projeto Renascer e Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável
da Zona da Mata de Pernambuco
(PROMATA), nas comunidades de Atapuz,
Barra de Catuama e Tejucupapo, Município
de Goiana, litoral norte do Estado de Per-
nambuco. No contexto do aspecto jurídico,
Lídia Maria R. L. Ribas e Luciani Coimbra
de Carvalho apresentam  Cavidade natural
subterrânea: natureza jurídica, estabelecendo
que o patrimônio espeleológico é de grande
importância cultural, ambiental e econômi-
ca para determinada região ou país. Na se-
ção de experiência compartilhada, via teoria-
prática, encontra-se a pesquisa de Ione de
Souza Coelho e Vicente Fideles de Ávila de-
nominada  Performances comunitárias e vie-
ses teóricos sobre potencialidades de participação

no Jardim Sayonara – Campo Grande-MS – em
ótica de Desenvolvimento Local, o estudo volta-
se para a análise de potencialidades e de par-
ticipação na localidade, compatíveis com
implementação de Desenvolvimento Local.

A INTERAÇÕES é uma revista que
procura suprir a ausência de publicações que
permitem análises de dinâmicas territoriais
fronteiriças, regionais e outras, em uma abor-
dagem multidisciplinar, evidenciando a im-
portância do desenvolvimento das relações
locais por meio de intervenções inovadoras,
tão necessárias ao desenvolvimento comu-
nitário.
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