APRESENTAÇÃO

Apresentação
Temos o prazer de trazer a público mais uma edição da revista
Desenvolvimento em Questão vinculada ao Programa de Pós-graduação Stricto
Sensu em Desenvolvimento, Gestão e Cidadania da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), com a qual
pretendemos contribuir para o debate acadêmico socializando discussões em torno de questões relacionadas ao desenvolvimento.
A edição começa com uma discussão em torno do próprio conceito de desenvolvimento, muito utilizado nos últimos cinqüenta anos no
âmbito das ciências sociais e com grandes repercussões nas políticas
públicas, ainda que sem unanimidade em torno do significado atribuído
ao termo e do alcance das intervenções para fazer mudar o seu curso. No
seu artigo, Dieter Siedenberg propõe um modelo para analisar os processos de desenvolvimento tendo como referência as contribuições que a
Biologia utiliza para explicar os processos de mudança.
Na seqüência Argemiro L. Brum e Gilmar A. Bedin descrevem a
conformação da ordem econômica internacional a partir da segunda metade do século XX e analisam a forma e as condições da inserção internacional dos países em desenvolvimento, em particular o Brasil, nesta nova
ordem mundial.
Darcísio Corrêa e Cristiane Massafra discutem no seu trabalho a
necessidade da implementação de mudanças no Poder Judiciário, no
quadro de um Estado democrático-participativo, como condição para a
conquista da efetividade dos direitos fundamentais, tendo por referência
da sua análise o direito à saúde por parte dos cidadãos.
O setor agrícola é tema de outros dois trabalhos. Num deles, Sandra
S. Callegaro e Benedito Silva Neto, utilizando um modelo keynesiano
de demanda agregada, analisam o papel da agricultura no desenvolvi-
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mento de municípios com características predominantemente rurais. No
outro, Argemiro L. Brum, Cláudia R. Heck e Cristiano L. Lemes fazem
uma revisão das políticas brasileiras de fomento à triticultura.
Os três últimos trabalhos, dois artigos e um ensaio, têm nas organizações o seu objeto de fundo. Com a pretensão de contribuir na construção de um modelo de análise, o artigo de Martinho L. Kelm busca evidenciar as repercussões das características das ciências sociais na formação dos profissionais de contabilidade e na sua ação nas organizações e
na sociedade. Berenice R. Wbatuba, Jaciara Treter e Jorge Oneide Sausen,
por sua vez, baseiam-se num estudo de caso para analisar as mudanças
estratégicas organizacionais na Cooperativa Regional Tritícola Serrana
Ltda (Cotrijuí). A edição encerra com o ensaio de Márcia Formentini no
qual apresenta conceitos e definições envolvendo as noções de responsabilidade social e marketing social, consideradas estratégicas no atual
contexto das organizações.
Nosso desejo é de que as contribuições constantes desta edição
possam contribuir para o debate e os questionamentos. A revista Desenvolvimento em Questão coloca-se à disposição para receber contribuições
que venham reforçar este debate, tanto no sentido de reforçar idéias ou
mesmo para criticar posicionamentos teórico-metodológicos utilizados
pelos nossos colaboradores para analisar processos ou situações de desenvolvimento, quanto para agregar novos temas, conceitos ou abordagens
que contribuam para alargar e fazer avançar as reflexões em torno do
desenvolvimento.
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