Editorial

Esta edição da revista Colóquio, tendo em vista a sua proposta interdisciplinar,
traz artigos que tratam de temas teóricos e empíricos relacionados com desenvolvimento rural, agricultura familiar, cooperativismo, imigração no Rio Grande do Sul, agroecologia, história recente brasileira e comunicação jornalística.
No primeiro artigo, Tanise Dias Freitas, Anelise Graciele Rambo e Sérgio Schneider abordam o desenvolvimento rural e humano, o bem-estar no meio rural e a diversificação dos meios de vida. O estudo que deu origem ao artigo analisou a possibilidade de
existência de ganhos em bem-estar e desenvolvimento rural e humano na cadeia produtiva do tabaco. Os autores utilizam as abordagens das capacitações, de Amartya Sen, e a
dos livelihoods, de Frank Ellis, como perspectivas para entender o desenvolvimento rural, levando em consideração o bem-estar nesse meio e na produção agrícola familiar de
tabaco. No segundo artigo, Luciano Frank, Keitilanger Grisa Hahn, José Marcos Sinhorini
e Adriana Maria De Grandi apresentam linhas de pensamentos de vários autores sobre
os temas cooperativismo, desenvolvimento sustentável e agricultura familiar. O estudo
abordou a relevância de uma cooperativa de vinhos, no município de Ampére/PR, como
alternativa de agregação de valor na produção familiar.
No terceiro artigo, Maria Aline da Silva, Maria Angélica de Oliveira e Maria Raquel
Caetano apresentam os resultados de uma pesquisa realizada na FACCAT, que analisou
a implantação do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), na rede
municipal de ensino de dois municípios da região do Vale do Paranhana.
Em seguida, há três artigos de autores da área de história, os quais tratam de
temas como a imigração e o desenvolvimento brasileiro. Gabriela Dilly e Daniel Luciano
Gevehr estudaram o processo de criação de um lugar de memória, na Colônia Japonesa
de Ivoti, no Rio Grande do Sul, criado a partir da necessidade de registro da trajetória de
26 famílias japonesas que se instalaram naquele município em 1966. O Memorial da Colônia Japonesa é apresentado como objeto de investigação sobre a patrimonialização e
a educação patrimonial em comunidade. No artigo seguinte, Paulo Gilberto Mossmann
Sobrinho apresenta o resultado de um estudo histórico sobre a imigração alemã, particularmente da identidade político-social dos teuto-brasileiros do Rio Grande do Sul e
a inserção social desses imigrantes nas sociedades gaúcha e brasileira. Na sequência,
Marlise Regina Meyrer discute os diferentes projetos para o desenvolvimento brasileiro,
na década de 1950, e descreve como se desenvolveu o imaginário do Brasil como país do
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futuro, moderno, progressista e pleno de possibilidades.
Na sequência, dois artigos apresentam uma discussão teórica sobre dois temas
relevantes para o desenvolvimento regional contemporâneo. No primeiro, Manoel Adir
Kischener, Danieli Simonetti e Elize Bertella apresentam parte do debate conceitual que
envolve a Agroecologia e sua diversidade e o comparam com a realidade encontrada
em três experiências no Estado do Paraná: uma ONG, uma instituição estatal e um movimento social. A partir do debate conceitual e da realidade constatada, discutiram o
potencial da alternativa agroecológica. No texto seguinte, Oscar Graeff Siqueira argumenta
que alguns acontecimentos recentes contrariam as abordagens teóricas de autores marxistas clássicos que descrevem um quadro sombrio de subjugação da agricultura pelo
modo de produção capitalista. O autor cita como exemplo a sobrevivência da agricultura
familiar, que não só resistiu à subjugação ao capitalismo como se tornou o pilar principal
de sustentação agrícola nos países capitalistas centrais.
No último artigo, abriu-se espaço para um tema com alguma interface com o desenvolvimento regional: a comunicação e a linguagem jornalística. Assim, Daniela Silva
de Bittencour e Vera Helena Dentee de Mello apresentam exemplos de um movimento
que incentiva o uso de recursos da narrativa literária nos textos jornalísticos, com o objetivo de levar à produção o estilo de escrita do jornalista-autor.
Desejamos uma boa leitura a todos e lembramos aos professores, pesquisadores
e estudantes que tenham interesse em escrever e publicar seus artigos científicos, que
a revista Colóquio recebe, de forma contínua, artigos a serem submetidos à aprovação,
após a realização do cadastro, como autor, no site da revista.
Prof. Dr. Jorge Luiz Amaral de Moraes
Editor
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