
A Revista Interações é um periódico 
do Programa de Pós-graduação em Desen-
volvimento Local – Mestrado Acadêmico da 
Universidade Católica Dom Bosco, Campo 
Grande, MS, Brasil. A publicação é um veículo 
de registro e divulgação científi ca, tendo como 
objetivos primordiais: a) estimular e desen-
volver o intercâmbio entre pesquisadores, 
docentes, discentes e profi ssionais atuantes 
em temas sobre desenvolvimento local, faci-
litando a aproximação entre o conhecimento 
científico e a comunidade; b) fomentar o 
intercâmbio de informações e experiências 
no âmbito do desenvolvimento local e temas 
correlatos com outras instituições nacionais 
ou estrangeiras congêneres; c) estabelecer-se 
como canal de divulgação de estudos e pro-
gressos recentes nos diversos domínios do 
conhecimento que convergem para esse tema.

Além desses objetivos a revista visa: a) 
resgatar e divulgar informações sistematizadas 
e de experiências construtivas em torno da 
ideia de Desenvolvimento Local; b) fornecer 
subsídios a pesquisadores e estudiosos que 
trabalham com essa temática, para a adoção de 
novas formas locais de comportamento social; 
c) oferecer formas efi cazes para a geração de 
desenvolvimento endógeno, segundo meios, 
regras e estratégias próprias, e respeitando a 
diversidade cultural e a gestão autônoma de re-
cursos e técnicas característicos dos territórios.

No período de 2011 a 2013 o periódico 
contou com o apoio fi nanceiro do CNPq – 
Edital – Linha 3 de Fomento/Chamada – Pro-
grama Editorial / Chamada MCTI/CNPq/ 
MEC/CAPES – Editoração e Publicação de 
Periódicos Científi cos Brasileiros.

As temáticas abordadas no presente 
exemplar apresentam artigos que possam 
enfocar o desenvolvimento local, via refl exões 

Editorial

teóricas, relatos de práticas e conferências, 
estabelecendo uma produtiva interação entre 
a práxis e os conceitos teóricos.

O artigo de José Licínio Backes, intitula-
do A escola indígena intercultural: espaço/tempo de 
afi rmação da identidade étnica e de desconstrução 
da matriz colonial, refl ete sobre o processo da es-
colarização indígena destacando a articulação 
entre os conceitos teóricos de interculturalida-
de e a escola indígena; Lucas Labigalini Fuini 
apresenta um texto sobre A territorialização 
do desenvolvimento: construindo uma proposta 
metodológica, dimensionando os aspectos 
territoriais do desenvolvimento, a partir de 
dois planos de investigação: o analítico e con-
ceitual do território; Fábio José Diel e Tarcísio 
Pedro da Silva, no artigo An álise da efi ciência e 
o posicionamento do ranking das cooperativas de 
crédito do Brasil, enfatizam que a atuação das 
cooperativas, em função do comprometimento 
assumido pelos cooperados, contribui para 
que as perdas fi nanceiras sejam menores em 
função da baixa inadimplência no recebimento 
do crédito concedido.

A pesquisa sobre Desenvolvimento  Local 
e Arranjos Produtivos Locais: uma revisão 
 sistemática da literatura, de Dante Pinheiro 
Martinelli e Márcia Freire de Oliveira, tem 
como objetivo avaliar, por meio de revisão 
sistemática, a produção bibliográfi ca a res-
peito do desenvolvimento local no contexto 
dos arranjos produtivos locais; Flávia Lucila 
Tonani  Siqueira, Guilherme Benko Siqueira 
e Maria Alzira Garcia de Freitas escrevem 
sobre A avaliação do uso do resíduo farelo de ba-
baçu (orbignya sp) na alimentação de ruminantes, 
assinalando que o farelo apresenta um valor 
nutricional relativamente baixo para a ali-
mentação de ruminantes e que sua utilização 
não deve exceder a 20% da IMS; Edimilson 



Carvalho da Silva, Francisco Eduardo Torres e 
Paulo Eduardo Teodoro, no artigo Desempenho 
de genótipos de soja nas condições edafo-climáticas 
do ecótono Cerrado-Pantanal, avaliam o desem-
penho de cinco cultivares de soja e indicam 
aqueles com melhor adaptação para o cultivo 
na região de Aquidauana, MS; Dixis Figueroa 
Perdaza e Márcia Cristina Sales, no texto (In)
segurança alimentar e nutricional: desenvolvimento 
de um indicador do problema e experimentação 
em famílias da Paraíba, Brasil, propõem aplicar 
uma medida complementar dos níveis de (in)
segurança alimentar familiar medidos com a 
aplicação da Escala Brasileira de Insegurança 
Alimentar; Flávia Eloisa Caimi e Sandra Regina 
Ferreira de Oliveira, no estudo nominado A 
História ensinada na escola: é possível pensar/agir 
a partir do todo?, analisam as difi culdades e os 
entraves enfrentados por alunos e professores, 
as especifi cidades na aprendizagem e na for-
mação de professores nas áreas da História e 
da Pedagogia, bem como o modo como os pro-
fessores expressam suas práticas pedagógicas e 
as consequências desses modos de ensinar nos 
processos de aprendizagem dos alunos; André 
Ferreira Overa e André Munhoz de Argollo 
Ferrão, no artigo Aspectos de Engenharia para 
a adaptação do Estádio Municipal do Pacaembu à 
prática do Rúgbi, apresentam o rúgbi como um 
esporte em ascensão e popularização no Bra-
sil, gerando uma nova demanda por estádios, 
principalmente no estado de São Paulo; Sergio 
Schneider, Rozane Marcia Triches e Tatiana 
Engel Gerhardt, no artigo Politicas alimentares: 
interações entre saúde, consumo e produção de 
alimentos, identifi cam o caso do município de 
Rolante, RS, e verifi caram que a intersetoriali-
dade promoveu ações para o desenvolvimento 
local que reuniram estratégias inovadoras na 
saúde coletiva e no consumo dos escolares; 
Aloisio Ruscheinsky e David Martínez, no 
estudo Riesgos sociales en América Latina y 
políticas publicas: actores políticos y prácticas 
operativas, apresentam considerações acerca 
dos mecanismos perversos dos riscos sociais 
gerados pelas desigualdades, revelando um 
quadro dramático de injustiça e de iniquidades 
em sociedades da América Latina.

O artigo Políticas públicas municipais e 
economia solidária, de autoria de Fernanda 
Henrique Cupertino Alcântara, especifica 
que as políticas públicas de geração de renda, 
mecanismos fundantes, estruturas organi-
zacionais, são modelos possíveis de serem 

adotados; Adriana Teixeira Bastos, Diego 
de Queiroz Machado e Fátima Regina Ney 
 Matos, no artigo Desenvolvimento local no agres-
te pernambucano: uma “utopia possível”, identi-
fi cam a ocorrência de desenvolvimento local 
em um aglomerado produtivo situado em 
Toritama, município pernambucano que vem 
se inserindo no modelo dos novos sertões. 

Na seção Teoria e prática, Eduardo de 
Lima Caldas e Raquel Sobral Nonato apre-
sentam uma experiência desenvolvida no 
município de Osasco, SP, intitulada Compras 
públicas: estratégia e instrumento para a gestão 
do desenvolvimento local, fazendo análises e 
refl exões sobre a importância das compras 
públicas na gestão do desenvolvimento local.

Na seção Conferência Paulo Pitanga 
nos brinda com a temática Os desafi os a uma 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional no 
Brasil, ocasião em que ressalta os desafi os que 
enfrentam os gestores públicos para planejar 
e executar políticas nacionais voltadas à dimi-
nuição das desigualdades regionais do país.

Ao fi nal da revista aparecem os Resu-
mos de dissertações apresentadas em 2010 
no Programa de Pós-graduação em Desen-
volvimento Local – Mestrado Acadêmico da 
Universidade Católica Dom Bosco.

Este é o último número da Revista 
 Interações que participo como editora, ocasião 
em que agradeço toda a comissão técnica da 
revista1, além de professores, alunos, funcio-
nários da biblioteca, avaliadores externos do 
Conselho Editorial, avaliadores ad hoc, gesto-
res da IES, que por mais de oito anos confi a-
ram em meu trabalho à frente deste periódico.

Desejo à nova editora da revista 
 Interações, Arlinda Cantero Dorsa, sucesso em 
sua nova função e que possa renovar as estra-
tégias de editoração no resgate de encontro de 
soluções inovadoras de sustentabilidade local.

Maria Augusta de Castilho 
Editora da Interações

1  Deixo aqui expressa minha gratidão sincera às funcio-
nárias da Editora UCDB: Ereni dos Santos Benvenuti e 
Glauciene da Silva Lima, que nunca mediram esforços 
para que a Interações não perdesse os prazos de publi-
cação.


