Editorial

Esta edição da revista Colóquio apresenta onze artigos que abordam temas e
aspectos diversificados da realidade local e do desenvolvimento regional em diferentes estados brasileiros. Entre esses aspectos das realidades locais estão a evolução
em relação ao uso do solo urbano em cidades do estado do Ceará, as transformações
do porto do município de São Sebastião (SP) e a importância da educação popular
focada na produção agroecológica para os agricultores de Nova Iguaçu (RJ). E, ainda,
as perspectivas de desenvolvimento de um Arranjo Produtivo Local (APL) de produção de máquinas e equipamentos para a pós-colheita de grãos, em dois municípios
localizados no oeste do Rio Grande do Sul.
Além desses, há cinco artigos que apresentam aspectos teóricos e resultados
de estudos sobre a execução de políticas públicas e/ou programas de desenvolvimento do turismo regional-local nos estados do Piauí e Rio Grande do Sul, de desenvolvimento social em Itaguaí (RJ) e de fornecimento de crédito rural em dois estados
da macrorregião Sul. Por fim, pode ser lido um artigo que aborda a questão da violência contra a mulher e outro sobre a construção social da infância e da criança e
a sua relação com outros fatores socioculturais locais, sob diferentes perspectivas e
visões.
No artigo inicial desta edição, Juscelino Gomes Lima propõe uma estrutura
conceitual para tentar compreender o conjunto de transformações que se operam
fortemente, desde a década de 1990, no uso dos solos urbanos de cidades sertanejas
do estado do Ceará. Essa consideração teórica está baseada nas categorias de produção do espaço, região e território, que considera diversas dinâmicas de transformação. Em seguida, Moacir José dos Santos e Edson Wagner Rodrigues apresentam os
resultados de um estudo sobre a importância do porto do município de São Sebastião (SP) para o desenvolvimento do local, destacando a transição histórica do porto
natural ao porto organizado, decorrente do processo de modernização nacional e
das exigências necessárias à ampliação da estrutura portuária do Brasil. No terceiro
artigo, Suziane Hermes de Mendonça Soares e Cristhiane Oliveira da Graça Amâncio
buscam compreender a importância da educação popular e da Escolinha de Agroecologia para os agricultores de Nova Iguaçu (RJ) como instrumento de fortalecimento
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cultural e de identidade da territorialidade rural na proposta dessa práxis.
No artigo seguinte, Emerson Juliano Lucca e Dilson Trennepohl apresentam
os resultados de um estudo de mercado para investimentos em sistemas de armazenagem para grãos e as perspectivas do desenvolvimento do Arranjo Produtivo Local
(APL) Pós-Colheita Panambi e Condor. O estudo analisou as características e o potencial de mercado dos principais produtos fornecidos pelo APL.
No quinto e sexto artigos, a abordagem é o turismo em duas diferentes realidades locais brasileiras. Juarez Camargo Borges e Maria Raquel Caetano identificaram
as atividades econômicas, predominantemente turísticas, com maior potencial para
a geração de empregos no município litorâneo de Capão da Canoa (RS). O estudo avaliou a importância dessas atividades, analisando as suas potencialidades e possíveis
fragilidades, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do município em
nível regional. Na sequência, Ermínia Medeiros Macêdo, Evandro Alberto, Janaína
Alvarenga e Luciano Figueiredo, a partir da constatação de que a gestão pública do
turismo, no estado do Piauí, apresenta sérias deficiências e fragilidades, analisaram
o processo de implementação do Programa de Regionalização do Turismo no estado.
Nos três artigos seguintes, do sétimo ao nono, o tema se refere às políticas
públicas. No primeiro artigo dessa sequência temática, Geisiane Michelle Zanquetta
de Pintor, Eduardo de Pintor, Gilson Batista de Oliveira e Valdemar João Wesz Junior,
utilizando estimativas de um modelo econométrico, analisam os efeitos da política
de crédito rural no crescimento do Valor Adicionado Bruto (VAB) da agropecuária dos
municípios pertencentes à mesorregião Oeste do Paraná. Em seguida, Carlos Alberto
Sarmento do Nascimento e Lamounier Erthal Villela apresentam os resultados da
execução, pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), da
política pública denominada de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em seis regiões urbanas, periurbanas e rurais existentes no município de
Itaguaí (RJ). Ainda sobre o mesmo tema, Cláudio Machado Maia e Johnny Luiz Grando, enquanto discutem os vários elementos e estágios presentes em uma matriz de
tipologias de políticas públicas, na tentativa de possibilitar a elaboração de um guia
para os formuladores, executores e avaliadores dessas políticas, buscam interpretar
as tipologias de políticas públicas e entender como essas políticas são desenvolvidas.
No penúltimo artigo, de Jaqueline Fátima Previatti e Maria Luiza Milani, é
abordada a questão da violência contra a mulher, particularmente no território da
25ª Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) catarinense. Discute-se a realidade
social, as políticas públicas para o enfrentamento desse tipo de violência e as suas
implicações para o desenvolvimento desse território. O objetivo do estudo foi analisar o cenário de evolução da violência contra as mulheres e as suas implicações no
processo de desenvolvimento do território.
Por fim, o artigo de Raquel Dilly Konrath, considerando um contexto local,
histórico e cultural, construído e produzido dentro de um sistema de significado
próprio, teve como objetivo trazer algumas reflexões sobre a construção social da
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infância e a sua relação com outros fatores sociais e culturais. A autora procurou
apresentar a história da infância e da criança sob diferentes perspectivas e visões, e
não mais a universal, como ainda é concebida por muitos.
Desejamos a todos uma boa leitura e lembramos aos professores, pesquisadores e estudantes que tenham interesse em escrever e publicar seus artigos em periódicos científicos, que a revista Colóquio recebe esses artigos, de forma contínua,
submetidos após a realização do cadastro como autor, no site da revista.
Prof. Dr. Jorge Luiz Amaral de Moraes e Profa. Dra. Soraya Tanure
Editores
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