
A Interações - Revista Inter nacional 
de Desenvolvimento Local, no ano de 2011, 
sente-se honrada em comunicar aos seus lei-
tores que os exemplares serão distri buídos 
gratuitamente, em virtude de terem sido apro-
vados, pelo CNPq1, recursos fi nancei ros para 
as edições: v. 12, n. 1 e v. 12, n. 2.

A revista tem como premissa o 
 Desenvolvimento Local, entendido como 
protagonismo de coletividades e  organizações 
que, a partir da visão de seus territórios e 
mediante processos interativos, promovem o 
desenvolvimento contínuo de  competências 
para propor e gerenciar soluções criativas 
e sustentáveis voltadas para o atendimento 
de aspirações comuns: culturais, sociais, 
econômicas, políticas, ecológicas e também 
voltadas para a saúde.

Os artigos publicados neste número 
abordam temas econômicos (rurais e urba-
nos), sociais e experiência prática vivenciada 
no Projeto Rondon.

Fernando J. Piñero, Gabriela  Herrera 
e Fernanda Di Meglio, autores do artigo Los 
 consorcios de exportación como estratégia de 
inserción internacional, abordam a necessida-
de de se adquirir novas ferramentas para o 
desenvolvimento e internacionalização de 
pequenas e médias empresas. A pesquisa con-
centrou sua análise sobre consórcios de expor-
tação como uma estratégia de inser ção inter-
nacional e como um lugar para compartilhar 
experiências, informações e  conhecimentos, 
não só sobre as exportações, mas também em 
outras áreas de importância para o desenvol-

1 Processo n. 402677/2010-2 LINHA DE  FOMENTO/
CHAMADA - Programa Editorial / Edital MCT/CNPq-
MEC/CAPES n. 68/2010 - Editoração e Publicação de 
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vimento de empresas; Gustavo Meyer, Dalva 
Maria da Mota e Roselany de Oliveira Corrêa, 
na pesquisa intitulada Cons trução de saberes 
com agricultores familia res no Nordeste Paraense, 
propõem analisar o proces so de construção de 
saberes decorrentes de uma interação entre 
agricultores familiares, técnicos e pesquisado-
res, visando à criação de peixes no nordeste 
paraense;  Milton Augusto Pasquotto Mariani, 
Andre Sorio e Dyego de Oliveira Arruda, 
em artigo denominado Carne ovina, turismo 
e desenvolvimento  local: potencialidades para o 
Mato Grosso do Sul, pro curam demonstrar a 
receptividade à criação de festivais gastronô-
micos com base na carne ovina nas principais 
cidades turísticas de Mato Grosso do Sul, de 
modo a  anali sar a possibilidade de criação 
de produtos turísticos complementares aos 
já existentes, fomentando o desenvolvimento 
local. 

Walter Marschner, em seu artigo Lutan-
do e ressignifi cando o rural em campo, propõe, 
por um lado, entender como se reconstruiu 
sociologicamente o espaço rural em campo, 
tirando algumas consequências teóricas desse 
percurso e, por outro lado, elencar alguns 
aspectos que evidenciam essa reordenação 
epistêmica; Geraldo  Alemandro Leite Filho e 
Luiz Marcelo Antonialli apresentam o artigo 
Proposta de classifi cação de Arranjos Produtivos 
Locais por indicadores de identifi cação: um estudo 
multivariado, retratando os arranjos produti-
vos locais com base em três níveis: iniciantes, 
em desenvol vimento e os consolidados; María 
Amalia Lorda e María Belén Kraser, contex-
tualizam a Propuesta de refuncionalización del 
sector industrial abandonado de la localidad de 
General Daniel Cerri (partido de Bahía Blanca, 
provincia de Buenos Aires) para dinamizar su 



inserción en el contexto regional,  caracterizando 
a crise vivenciada pela cidade e cessação 
defi nitiva da atividade com o fechamento 
de fábricas na localidade estudada, causada 
pela deterioração do setor, mas apresentam 
uma proposta para impulsionar o desenvol-
vimento.

João Germano Rosinke, Cláudia  Regina 
Heck, Wylmor Constantino Tives Dalfovo e 
Aloisio Ruschei, no artigo Efeitos sociais e eco-
nômicos para o desenvolvimento  local através das 
contribuições do Programa Bolsa Família no mu-
nicípio de Sinop-MT no período de 2004 a 2009, 
identifi cam o perfi l social e econômico dos 
benefi ciados pelo programa bolsa família no 
município de Sinop-MT, no que diz respeito à 
quantidade de residentes por domicílio, à ren-
da familiar e aos gastos mensais, demonstran-
do o impacto que a renda do programa tem 
sobre a organização familiar e seu nível de 
bem-estar.; Elizabete Maria da Silva e  Marney 
Pascoli Cereda discutem a Contribuição da 
religião para com o desenvolvimento  local: 
estudo de caso da  organização “Dando as 
Mãos”, no meio rural brasileiro, mostrando 
que a posse da terra por si não tem  conseguido 

 desenvolvimento; Raquel Maria Fontes do 
Amaral Pereira, em seu artigo Expansão urba na 
e turismo no litoral de Santa Catarina: o caso das 
microrregiões de Itajaí e Florianópolis, infere que 
núcleos urbanos do litoral de  Santa Catarina 
e, em parti cular, da denominada microrregião 
de Itajaí, onde se destacam as cidades de Itajaí 
e Balneário Camboriú, vem apresentando, 
nas últimas décadas, dinamismos econômico 
e demográfi co que, somados ao expressivo 
fl uxo de turistas, deram a estas duas áreas li-
torâneas uma posição de destaque no cenário 
estadual e regional.

Na seção teoria e prática, merece des-
taque o Projeto Rondon: extensão universitária e 
Agenda 21 na Amazônia, de Jader Tadeu Fantin, 
com refl exões sobre a participação de uma 
equipe acadêmica no Projeto Rondon, em 
Mocajuba-PA em 2008.

Agradeço a todos os pareceristas da re-
vista e em especial aos ad hoc que colaboraram 
com este exemplar da  Interações – Revista 
Internacional de Desenvolvimento Local.

Maria Augusta Castilho
Editora




