
A Universidade Católica Dom Bosco –
UCDB tem por missão promover, por meios
de atividades de ensino, de pesquisa e de
extensão, a formação integral, fundamenta-
da nos princípios éticos, cristãos e salesianos,
de pessoas comprometidas com a justiça so-
cial para que contribuam no desenvolvimen-
to sustentável. Nesse contexto, o Programa
de Pró-graduação em Desenvolvimento
Local – Mestrado Acadêmico tem trabalhan-
do no sentido de gerar conhecimento cientí-
fico por meio de suas atividades acadêmicas,
utilizando também o periódico do programa
para a disseminação do saber produzido em
âmbito endógeno com contribuições
exógenas.

No presente ano, o programa apresen-
ta como área de concentração – desenvolvi-
mento local em contexto de territorialidade,
tendo com linha de pesquisa 1) desenvolvi-
mento local: cultura, identidade, diversida-
de e na linha 2) desenvolvimento local: siste-
mas produtivos, inovação, governança. As-
sim, convidamos pesquisadores que queiram
publicar artigos com os resultados de suas
pesquisas voltados para as linhas de pesquisa
acima descritas.

Os artigos publicados neste número
ressaltam estudos sobre a ruralidade brasilei-
ra, meio ambiente, políticas públicas e aspec-
tos teóricos e práticos do desenvolvimento
local.

Vera Lúcia Silveira Botta Ferrante, Luís
Antonio Barone e Luiz Manoel de Moraes
Camargo Almeida apresentam Controvérsias
do Desenvolvimento dos Assentamentos Rurais
em São Paulo: produção para os biocombustíveis
e as alternativas de programas municipais, oca-
sião em que discutem os dilemas e as con-
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tradições das atuais experiências de assen-
tamentos rurais, a partir da trama de tensões
gerada entre distintos agentes, estratégias e
racionalidades; Cristina Maria Macêdo de
Alencar, em seu estudo intitulado Ruralidade
metropolitana na dinâmica territorial local,
identifica na região do agreste a relação entre
o rural e o urbano sob influência de ambiente
metropolitano por meio de indicadores qua-
litativos de ruralidade metropolitana; Marta
Regina Brostolin e Simone Figueiredo no ar-
tigo  Educação e sustentabilidade: o porvir dos
povos indígenas no Ensino Superior em Mato
Grosso do Sul, abordam o cenário da Univer-
sidade Católica Dom e Universidade Esta-
dual de Mato Grosso do Sul, que a partir de
2003, instituíram uma política de cotas e de
bolsas para os povos indígenas de MS;

 Sílvia Regina Fernandes Volanova,
José Franklim Chichorro e Carlos Alberto
Simões de Arruda, na pesquisa nominada
Disposição a pagar pelo uso de unidades de con-
servação urbanas: parque da cidade Mãe
Bonifácia, Cuiabá-MT abordam a disposição
dos usuários a pagar pelo uso das unidades
de conservação urbana, caracterizando tam-
bém o perfil desses mesmos usuários via
entrevistas; Flávio Luís Hilário Rego, Anto-
nio Jacó Brand, Reginaldo Brito da Costa,
no artigo Recursos genéticos, biodiversidade,
conhecimento tradicional Kaiowá e Guarani e o
desenvolvimento local, inferem que a recupe-
ração da vegetação remanescente em área
Kaiowá e Guarani só foi possível graças à
integração de esforços de moradores locais
e órgãos parceiros; Ednilse Maria Willers,
Lucir Reinaldo Alves e Edson Belo Clemente
de Souza, no artigo Dinâmicas territoriais no
município de Terra Roxa-PR (1970-2007),



analisam o fenômeno da desterritorialização
e o impacto que o êxodo populacional ocor-
rido provocou na economia do município.

 Quanto aos artigos sobre políticas
públicas destacam-se dois aspectos: o pri-
meiro de Geverson Grzeszczeszyn e Hilka
Pelizza Vier Machado retrata as Políticas
públicas para o desenvolvimento local: o caso
de fomento às indústrias de móveis de
Guarapuava, Paraná, cuja pesquisa teve como
base principal as indústrias de móveis da
cidade de Guarapuava, no estado do Paraná;
o segundo, de autoria de Onivaldo da Rocha
Mendes Filho, Angelo Brás Fernandes Callou
e Maria Salett Tauk Santos sobre Políticas pú-
blicas e extensão pesqueira em Cabedelo,
Paraíba, analisa o cotidiano das pessoas que
trabalham com a pesca no local.

 A seção teoria e prática de autoria de
Gaëtan Tremblay e Marcelo Marinho, inti-
tulada A Brazil-Quebec joint venture on
universitiesand participatory development, es-
tabelece modos de se alimentar o desenvol-
vimento de um programa de desenvolvimen-
to local, oferecer um projeto de intervenção,
assim como também projetos de investigação
que visam à melhoria das condições de vida
das comunidades urbanas no Nordeste bra-
sileiro.

Agradecemos a todos os pareceristas
ad hoc que colaboram com este exemplar da
INTER.
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Editora




