
O Programa de Pró-graduação em
Desenvolvimento Local – Mestrado Acadê-
mico está trabalhando em prol de um ensino
voltado para a formação humana e tecnoló-
gica, integrando pesquisa, ensino e extensão
na análise e compreensão do Desenvolvi-
mento Local.

Para tanto, lança mão da Revista
Interações com o intuito de realizar um inter-
câmbio de experiências e de boas práticas,
objetivando a promoção e ampliação do co-
nhecimento mútuo, garantindo o impulsio-
nar das experiências locais e regionais.

Os artigos da presente publicação assi-
nalam uma diversificação de conhecimentos,
iniciando com a temática sobre parceria,
empoderamento e desenvolvimento local, oca-
sião em que os autores Mário Vasconcellos e
Ana Maria Vasconcellos, oferecem um es-
paço para discussões em entorno de parce-
rias como mecanismo de divisão de poder
na região do Pará e da Amazônia (Brasil).

Já Christian Carvalho Ganzet e Dante
Pinheiro Martinelli, ao focalizarem a trans-
ferência de conhecimento em sistemas regionais
e inovação: a perspectiva do caso do Vale do
Silício californiano estabelece as conexões em
prol desse conhecimento tácito e explícito
entre sistemas regionais e inovação, tendo
como exemplo o que ocorre na região califor-
niana.

As temáticas seguintes discorrem de
pesquisas realizadas em comunidades, a sa-
ber: a) cultura e identidade: os desafios para o
desenvolvimento local no assentamento Aroeira
em Chapadão do Sul - MS (Brasil), de Cleonice
Alexandre Le Bourlegat, Maria Augusta de
Castilho e Mauro Mallmann Arenhardt, evi-
denciam que a identidade e a cultura inter-
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ferem nos relacionamentos comunitários
interpessoais; b) o uso e conservação da
negramina em Bom Sucesso – Várzea Grande –
MT (Brasil), de autoria de Carla Maria Abido
Valentini, Maria de Fátima Barbosa Coelho,
Carmem Eugenia Rodriguez Ortiz e Juliane
Dias de Almeida, enfatiza a importância do
uso da espécie medicinal cujo conhecimento
é repassado de geração em geração pela co-
munidade ribeirinha, para problemas de saú-
de; c) a organização espacial em comunidades
camponesas de Santo Antônio de Leverger – MT
(Brasil), artigo escrito por Hérica Clair Garcez
Nabuco, Rodrigo Brito de Azevedo, Maria
Cristina de Figueiredo e Albuquerque, José
Carlos Leite e Carla Cella, verificaram, a par-
tir da história oral, da história de ocupação
e do domínio territorial das comunidades
pesquisadas, que três elementos influencia-
ram na organização espacial das comunida-
des estudadas; d) a transformação da faixa cos-
teira de Baía Blanca (Argentina) a partir da visão
de seus habitantes, de autoria de Marian
Alwjandra Ramborger e de Maria Amália
Lorda, assinalam que o processo de ocupa-
ção da região estudada deriva-se de uma
grande transformação do meio natural.

A pesquisa sobre visões do desenvolvi-
mento local: uma análise comparada de experiên-
cias brasileiras , de autoria de Rafael D’
Almeida Martins e Eduardo de Lima Caldas,
discute o desenvolvimento local por meio de
uma análise exploratória perante uma repro-
dução da lógica capitalista em escala tradi-
cional e hegemônica.

O artigo de Arturo Vallejos R., Egon
M.M., Sérgio Ortiz L. e de Moísés Pérez V.
intitulado a diferenciação funcional e sociedade
civil oportuniza à comunidade científica



refletir sobre uma nova forma de governança
para a América Latina.

Na seção de práticas e experiências, a
Interações oferece ao leitor o artigo de
Nelson Gil Tolentino que focaliza a etnia
bororo: a sobrevivência de um povo, avaliando
e refletindo sobre o trabalho dos missionários
salesianos na região de Meruri - MT (Brasil).

Discorrer a partir de uma reflexão co-
letiva sobre temas como identidade, princi-
palmente em momentos de transformações

sociais relevantes, constitui-se um importan-
te debate sobre os territórios e atores na
territorialidade, o que me permite agradecer
aos autores deste número, no processo de
construção de um aporte teórico e prático
para o processo de construção do Programa
de Pós-graduação em Desenvolvimento
Local da Universidade Católica Dom Bosco.

Maria Augusta Castilho
Editora


