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A AGRICULTURA FAMILIAR E SUAS ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA 
 

Dreisse Gabbi Fantineli, Aline Guterres Ferreira,  
Cristiane Maria Tonetto Godoy, Helena Maria Beling 

 
Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a questão da pluriatividade na 
Agricultura Familiar. Os agricultores familiares possuem grande importância para o 
país, pois produzem grande parte dos alimentos que abastecem o mercado interno. 
Através da diversificação das atividades dentro da unidade familiar, como as feiras, 
as agroindústrias, o turismo rural, os agricultores conseguem aumentar sua renda, 
manter os jovens no campo, conseguem a sua valorização e o seu fortalecimento 
frente aos médios e grandes proprietários. A Agricultura Familiar possui um grande 
potencial para o desenvolvimento local e regional, conseguindo promover o 
desenvolvimento rural sustentável, sendo necessário existir mais políticas públicas 
voltadas para esse segmento. 
 
Palavras-chave: Pluriatividade. Feiras. Agroindústrias. Turismo rural. Desenvolvimento 
rural. 
 

 
A DIFÍCIL LIGAÇÃO ENTRE PETRÓLEO E DESENVOLVIMENTO:  

NOTAS DE ALGUNS DESAFIOS PARA O CASO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Ednilson Silva Felipe 
 

Resumo: O artigo trata dos aspectos e do impacto das recentes atividades do setor 
de petróleo no Espírito Santo. Evidencia o aumento da importância relativa do estado 
no cenário nacional enquanto detentor de reservas de petróleo e também na produção 
e extração do óleo, ficando apenas atrás do Rio de Janeiro. Contudo, os dados 
sinterizam que o incremento de tais atividades não apresentam impactos significativos 
no desenvolvimento regional no Espírito Santo. Deixa clara a difícil relação entre 
petróleo e desenvolvimento no Espírito Santo. 
 
Palavras-chave: Petróleo. Desenvolvimento regional. Economia capixaba. 
 
 
A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MODIFICANDO A PAISAGEM EM VÁRIOS LUGARES 

E REPERCUTINDO NO TERRITÓRIO E ESPAÇO: UMA REVISÃO SISTÊMICA 
 

Andreine Lizandra dos Santos, Roberto Tadeu Ramos Morais  
 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar artigos científicos sobre 
Educação a Distância, território, espaço e lugar. E assim, articular aqueles assuntos 
ao desenvolvimento regional, que vão ao encontro da redução das desigualdades em 
várias áreas. E para isso, foi realizado uma revisão bibliográfica nas bases de dados 
do portal dos Periódicos Capes e da Scielo, no período de 2010 a 2015, sem levar em 
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consideração o idioma e país dos artigos pesquisados. Para tanto, conclui-se que vem 
sendo feito muitas pesquisas no que se relaciona ao ensino a distância, e da mesma 
forma, quanto a lugar, espaço, paisagem e território. No entanto ainda é precário a 
associação de EaD com outros assuntos, como os citados anteriormente, por isso, o 
que se quer é ampliar a discussão sobre eles. 
 
Palavras-chave: Educação a distância. Território. Paisagem. Lugar. Espaço. 
 
 

A EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO FERRAMENTA PARA A PERMANÊNCIA  
DO JOVEM NAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 
Helena Maria Beling, Carla Silveira Pereira, Dreisse Gabbi Fantineli,  

Jacson Dreyer Schumacher 
 

Resumo: O esvaziamento do campo é um problema recorrente. A escola do campo 
tem papel importante, pois deve realizar suas práticas pedagógicas voltadas à 
valorização dos sujeitos do campo, contribuindo para o fortalecimento de sua 
identidade camponesa, e assim, sua permanência no campo. 
 
Palavras-chave: Educação do Campo. Escola do Campo. Permanência do Jovem no 
Campo. Identidade Camponesa. 
 
 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO DIREITO FUNDAMENTAL DE CRIANÇAS  
E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL:  

UMA ANÁLISE NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA – RS 
 

Mariana Barbosa de Souza, Bibiana Barbosa de Souza 
 

Resumo: O presente trabalho consiste em registrar e analisar o direito fundamental 
de crianças à educação inclusiva, uma análise no município de Capão da Canoa/RS. 
Sopesa a documentação produzida ao longo dos anos sobre a temática, mormente a 
legislação elaborada a respeito. Contextualiza o princípio da igualdade e o 
reconhecimento da criança como sujeito de direitos. Descreve, também, a teoria da 
proteção integral e os princípios da prioridade absoluta e da tríplice responsabilidade 
compartilhada. A questão central propõe balizar o marco normativo sobre educação 
inclusiva e estudar as políticas públicas de educação sob a perspectiva da inclusão e 
universalização, mais especificamente no município de Capão da Canoa – Rio Grande 
do Sul. O método de abordagem é dedutivo e o método de procedimento é 
monográfico com técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. O enfoque principal 
do trabalho está centrado nos limites e possibilidades de efetivação dos direitos 
humanos de crianças no Brasil e as complexas relações entre universalização e 
inclusão. Destaca-se que as famílias e os atores sociais, quando envolvidos como 
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parceiros fundamentais, podem contribuir para o desenvolvimento regional, através 
da formação de pessoas com necessidades específicas. 
 
Palavras-chave: Criança. Direito fundamental. Educação inclusiva. Desenvolvimento 
regional. 
 
 

A EVOLUÇÃO DO EVENTO NATAL LUZ DE GRAMADO/RS: INSERÇÃO  
DA COMUNIDADE LOCAL NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO 

 
Roger Pierre Vidal, Mario Riedl 

 
Resumo: O evento Natal Luz de Gramado no Rio Grande do Sul foi criado para reduzir 
o impacto da sazonalidade do turismo nos meses de verão, e tornou-se, com o passar 
dos anos, o principal evento da serra gaúcha. O objetivo deste artigo é demonstrar 
como o evento Natal Luz tornou-se o principal evento de Gramado através das 
constantes inovações e envolvimento da comunidade. Para atingir este objetivo, 
partiu-se da evolução dos principais espetáculos em todas suas fases históricas, bem 
como a participação da sociedade local neste processo. Além disso, realizou-se uma 
pesquisa com dados secundários para apresentar o envolvimento da comunidade e 
seu impacto na evolução do acontecimento. O trabalho traz como principal resultado 
que o evento tem sido o principal responsável por transformar Gramado num destino 
turístico de verão. Também analisa a importância de integrar e mobilizar a 
comunidade local na organização e realização dos seus principais eventos. 
 
Palavras-chave: Turismo de eventos. Sazonalidade. Desenvolvimento local e Regional. 
 
 

“A IMAGEM DO LUGAR SOBRE O LUGAR”: UM ESTUDO SOBRE IDENTIDADE, 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E IMAGINÁRIOS URBANOS ATRAVÉS DA ANÁLISE 

DE PUBLICAÇÕES DO JORNAL LOCAL DO MUNICÍPIO DE IGREJINHA(RS) 
 

Elisete de Souza Ramão Paz, Daniel Luciano Gevehr 
 

Resumo: Este artigo apresenta uma análise sobre a imagem construída ou projetada 
de uma cidade percebida a partir das publicações de um jornal local. O objeto de 
análise são as matérias publicadas nas edições de 2012 a 2014 do Jornal RS115, o 
principal jornal da cidade de Igrejinha/RS. Os dados foram analisados a partir das 
teorias estudadas, nas seções de fundamentação teórica, sobre a relação entre 
identidade cultural, representações sociais e imaginários urbanos, abordando também 
temas como globalização, espaço e território, para a complementação dessa reflexão, 
através das contribuições advindas de pesquisas já realizadas sobre o assunto e de 
autores que discorrem sobre o tema, como Santos (2006), Hall (1999), entre outros. 
Constatou-se que existe um olhar muito positivo sobre Igrejinha, a partir das 
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publicações do seu principal veículo de comunicação, pois, em sua maioria, as 
notícias são boas, exaltando seu potencial cultural, turístico, industrial e empresarial. 
Porém, tudo isso pode ser uma projeção (e até manipulação) da sua imagem, por 
parte de pessoas que têm poder e influência na cidade, que podem estar buscando 
interesses próprios, mas também visibilidade global para Igrejinha, trazendo, dessa 
forma, contribuições para o seu desenvolvimento regional. 
 
Palavras-chave: Representações sociais. Identidade. Cultura. Imaginários urbanos. 
 
 

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA FORMAÇÃO DA AGENDA  
GOVERNAMENTAL: O CASO DA LEI KISS 

 
Vanessa Costa de Oliveira  

 
Resumo: Este texto visa fazer uma aproximação entre a agenda midiática e a agenda 
governamental, bem como refletir sobre a influência da primeira sob a segunda. Para 
elucidar a relação entre os conceitos das duas agendas utilizou-se uma revisão da 
literatura, que também se apresenta como metodologia do estudo, bem como o uso 
de reportagens veiculadas no site zh.com e no jornal Zero Hora sobre o incêndio na 
boate Kiss e sobre a aprovação da Lei Kiss. A reflexão mostra o potencial da mídia, e 
nela, principalmente o jornalismo, de pautar a formação da agenda governamental, 
por meio da visibilidade que dá a determinado assunto e, com isso, a influência que 
exerce, também, na formação da opinião pública. 
 
Palavras-chave: Agenda Midiática. Agenda Governamental. Políticas Públicas. Lei Kiss. 

 
 

A INFLUÊNCIA DO TURISMO DE EVENTOS NA REGIÃO DAS HORTÊNSIAS,  
RIO GRANDE DO SUL: O CASO DO EVENTO NATAL LUZ DE GRAMADO 

 
Roger Pierre Vidal, Mario Riedl 

 
Resumo: Este trabalho consiste numa análise do fenômeno conhecido como turismo 
de eventos, enfocando especificamente o evento Natal Luz de Gramado, no Rio 
Grande do Sul. Para atingir o objetivo desta pesquisa, realizou-se uma pesquisa com 
uma amostra de 239 visitantes do acontecimento, bem como uma análise de dados 
secundários, que teve como escopo dar suporte a análise dos impactos do evento na 
Região das Hortênsias Buscou-se também analisar a sua influência no enfrentamento 
do problema da sazonalidade do turismo nos meses de verão. A pesquisa traz como 
resultado a transformação na última década entre o turismo de verão e de inverno na 
Região das Hortênsias, devido ao evento  Natal Luz. Observou-se  uma  modificação  
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radical no fluxo de visitantes em Gramado e Região na última década devido ao evento 
Natal Luz. 
 
Palavras-chave: Turismo de eventos. Sazonalidade. Desenvolvimento local e Regional. 
 
 

A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR PARA O MERCADO  
DE TRABALHO E AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 
Juarez Camargo Borges 

 
Resumo: O objetivo deste artigo é destacar a importância da qualificação profissional 
do trabalhador para se posicionar no mercado de trabalho. Verificar a importância do 
treinamento aos colaboradores no ambiente organizacional e a relação do programa 
de treinamento com a vantagem competitiva da empresa por meio da qualificação de 
seus funcionários. A metodologia utilizada para construção deste artigo foi através de 
pesquisa bibliográfica em um segundo momento realizou-se uma pesquisa junto a 
uma amostra de empresários buscando revelar as práticas destas organizações 
acerca do tema. Ao final deste estudo verificou-se que a qualificação do trabalhador, 
além de contribuir para a empregabilidade do indivíduo no competitivo mercado de 
trabalho, cada vez mais exige habilidades técnicas e características comportamentais. 
O investimento da organização em programas de treinamento interno aos seus 
colaboradores, pode se tornar uma vantagem competitiva para a organização. 
 
Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Qualificação Profissional. Mercado de Trabalho. 

 
 

A SUSTENTABILIDADE E O MEIO AMBIENTE EM PEQUENAS 
PROPRIEDADES RURAIS 

 
Verenice Zanchi, Mariana Barbosa de Souza, João Paulo Reis Costa 

 
Resumo: O presente texto propõe uma reflexão acerca dos temas desenvolvimento 
regional, sustentabilidade e turismo rural. Para tanto propomos uma análise a partir 
de dois roteiros de turismo rural situados na região do Vale do Rio Pardo, quais sejam, 
Rota Germânica do Rio Pardinho e Roteiro Caminhos da Imigração. Visto que, a 
manutenção das estruturas do turismo rural no Vale do Rio Pardo perpassa a 
discussões acerca da sustentabilidade do meio ambiente. A pesquisa caráter 
qualitativo visa compreender o papel do turismo rural como caminho para a 
sustentabilidade ambiental. Com base na análise dos dados, constatou-se que 
existem, entre os participantes dos roteiros de turismo rural da região, iniciativas de 
conservação e preservação do meio ambiente. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento regional. Sustentabilidade. Turismo rural. 
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A SUSTENTABILIDADE SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DO TURISMO RURAL 
 

Elisete de Souza Ramão Paz, Larissa Duarte Bitar 
 

Resumo: Este artigo apresenta uma revisão teórica com o objetivo de estabelecer 
uma relação conceitual entre a sustentabilidade socioeconômica e ambiental e o 
turismo rural, através das contribuições advindas de pesquisas já realizadas sobre o 
assunto, artigos já publicados, autores de livros sobre o tema, e usando como 
exemplificação o roteiro rural Caminhos do Rural Saudável, realizado no município de 
Igrejinha, Rio Grande do Sul, promovido pela Secretaria de Agricultura e Interior em 
parceira com a Emater. Constatou-se que o turismo pode trazer muitos benefícios de 
cunho ambiental, cultural, social e econômico, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável do local. Além disso, as atividades de lazer praticadas no espaço rural, 
conhecida como Turismo Rural, reforça o tripé da sustentabilidade, alcançando as 
dimensões econômica, ambiental e social, pois, ao contemplar o modo de vida rural, 
apresenta vínculo com a produção e favorece a agregação de valor aos produtos locais. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Turismo rural. 
Ruralidades. Roteiros temáticos. 
 
 

AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA: O DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL E A ESPACIALIZAÇÃO INTELIGENTE 

 
Adilson Tadeu Basquerote Silva, Rosemy da Silva Nascimento,  

Gláucia de Oliveira Assis 
 

Resumo: A produção agropecuária na agricultura familiar apresenta historicamente 
um forte desejo de abandono do campo por seus sujeitos e pressupõe que estes, não 
o veem como um lugar de oportunidades. No Brasil, este processo foi expressivo a 
partir do seu processo de industrialização, acarretando mudanças nas bases físicas, 
estruturais, culturais e nos seus valores sociais. No entanto, formas de resistência a 
esta tendência de abandono das atividades agrícolas de caráter familiar e de perda 
da identidade e dos conhecimentos de suas populações vêm se destacando, dentre 
elas, a agroecologia. Neste estudo, objetiva-se analisar nas trajetórias das famílias 
agricultoras da Associação de Produtores Agroecológicos Semente do Futuro 
(APASF) do município de Atalanta (SC), como que, por meio da agroecologia houve 
geração de renda, espacialização inteligente, sustentabilidade socioeconômica e 
ambiental, controle do processo de produção e o desejo de permanecer no campo. 
Para tal, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa de caráter etnográfico com 
coleta de dados por meio de observação participante e entrevistas não estruturadas 
com homens e mulheres, membros da Associação. A análise de dados baseada na 
Análise do Discurso indicou que a agroecologia no âmbito da APASF é uma fonte 
segura de renda, de agregação de valor à produção gerando desenvolvimento 
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socioeconômico e que por meio das técnicas utilizadas, ocorre a preservação e 
recuperação ambiental. Além disso, promoveu espacialização inteligente, à medida 
que os recursos endógenos do território passaram a ser valorizados e o desejo de 
migrar para a cidade foi gradativamente abandonado. 
 
Palavras-chave: Agroecologia. Êxodo Rural. Desenvolvimento Socioeconômico. 
 
 

AGRICULTURA URBANA SOB O PRISMA DA AGROECOLOGIA E DA 
AGRICULTURA ORGÂNICA 

 
Mariana Barbosa de Souza, João Paulo Reis Costa, Verenice Zanchi 

 
Resumo: Este estudo visa trazer à discussão o conceito de agricultura urbana a partir 
da agroecologia e da agricultura orgânica. Como mecanismo de aprofundar a 
discussão, a pesquisa levou em consideração que no âmbito da agricultura urbana, 
enquanto campo interdisciplinar de reflexão, encontram-se conceitos chave como 
agricultura urbana e periurbana, agroecologia e agricultura orgânica. Assim, este 
ensaio visa trazer à discussão os conceitos mencionados, considerando a sua 
relevância, especificamente em tempos de globalização, bem como, responder a 
seguinte questão que embasa este estudo: poderia a agricultura urbana, associada à 
agroecologia e à agricultura orgânica, fortalecer regiões? Assim, para a realização 
desta proposta, o presente estudo estruturar-se-á da seguinte forma: I) introdução 
relacionada ao tema proposto e apresentação dos objetivos; II) breve revisão teórica 
dos conceitos mencionados; III) Procedimentos metodológicos para direcionamento 
dos objetivos; IV) resultados obtidos ante os dados coletados, bem como sua análise; 
e, por fim, V) considerações finais do tema proposto. 
 
Palavras-chave: Agricultura urbana. Agricultura periurbana. Agroecologia. Agricultura 
orgânica. 
 

AS LÁGRIMAS DO RIO JACUÍ AO NÃO SENTIR AS CRIANÇAS BRINCANDO  
NAS ESCOLAS DE DONA FRANCISCA/RS 

 
Altair Groff, Ane Carine Meurer 

 
Resumo: As atividades no meio rural vêm modificando-se e concretizando lucro para 
o agronegócio. O município de Dona Francisca, a exemplo de outros municípios 
brasileiros, vê suas escolas sendo fechadas num curto espaço de tempo, e a isso 
acompanha o êxodo rural. O objetivo deste trabalho é discutir as políticas públicas 
que, historicamente, vêm contribuindo para a saída dos camponeses do campo, bem 
como discutir a Educação do Campo como um projeto que pretende vir no sentido 
contrário a esse êxodo. O artigo foi construído a partir de pesquisa bibliográfica e 
mapeamento das escolas rurais fechadas e em atividade do município de Dona 
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Francisca. O vazio do campo das últimas décadas também deixa na solidão as 
escolas. No entanto, o contraditório reascende de forma a se contrapor a essa saída 
e buscar políticas públicas que possam impedir o fechamento das escolas e propor 
medidas de reativação, como as propostas pela Educação do Campo e ao setor 
laboral do campo. As lágrimas do Rio Jacuí são uma constante, pois seus filhos não 
estão mais nas escolas que o beiravam, dispersaram-se, mas a vida continua 
remando nas águas, ora calmas, ora em tom de cachoeiras. 
 
Palavras-chave: Camponês. Educação do Campo. Território. Desenvolvimento Rural. 
 
 

ATIVIDADES ECONÔMICAS, GERAÇÃO DE EMPREGO E A RELAÇÃO  
COM O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA 

 
Juarez Camargo Borges, Maria Raquel Caetano 

 
Resumo: Esse artigo tem como objetivo identificar as principais atividades 
econômicas no município de Capão da Canoa - RS, com base no número de 
empregos gerados de acordo com os dados da RAIS (Relação Anual de Informações 
Sociais). O estudo também buscou fazer uma análise dessas atividades destacando 
a importância de cada uma delas de forma sintetizada e hierarquizada, levantando as 
potencialidades e possíveis fragilidades com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento do município em nível regional. Este trabalho apresenta uma breve 
revisão bibliográfica acerca do tema proposto e análise das atividades econômicas do 
município e o quanto podem auxiliar no desenvolvimento da região. Diante deste 
estudo, pode-se concluir que o turismo é uma das principais atividades econômicas 
no verão e que, no município, existem poucas atividades voltadas para essa área, seja 
na atividade propriamente dita ou nas reflexas dessa, comprometendo a satisfação 
dos turistas que buscam o município no período do veraneio. 
 
Palavras-chave: Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Economia Local. Desenvolvimento 
Regional. 
 
 

CEMITÉRIO DAS IRMANDADES: UMA VISITA À MEMÓRIA E AO 
PATRIMÔNIO CULTURAL JAGUARENSE (RS) 

 
Larissa Bitar Duarte, Daniel Luciano Gevehr  

 
Resumo: O presente estudo relaciona a importância do Cemitério das Irmandades de 
Jaguarão com a história da cidade, dentro de um contexto de interpretação de 
elementos simbólicos que compõe a arte tumular explícita em túmulos e mausoléus, 
que nos levam a uma temporalidade em que a arquitetura revela a riqueza do 
patrimônio cultural Jaguarense. Esses elementos possuem a capacidade de destacar 
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subsídios para compreensão da identidade da sociedade na conservação de seu 
patrimônio cultural, com essa ideia Poulot (2008) os define como lugares vistos que 
guardam a memória, relacionando assim, a construção com a presença material do 
passado. Dentro desse espaço geográfico, se destaca a paisagem que é a forma para 
o entendimento e a compreensão do passado, presente e futuro (DELPHIM, 2004) 
deste museu a céu aberto. Com características próprias e de fácil leitura, a imagem 
personalizada através dos elementos que compõe cada espaço tumular, é relacionada 
à pesquisa com os conceitos de memória, patrimônio cultural, identidade e arte 
tumular. A identificação desses elementos que transcendem a história do Rio Grande 
do Sul, é compreendida neste recorte espacial através das pessoas ilustres que ali 
estão enterradas sob uma análise crítica de sua importância na história e na formação 
da cidade de Jaguarão e do estado, sendo o principal assunto que norteia este estudo. 
 
Palavras-chave: Arte tumular. Patrimônio cultural. Cemitério. Turismo de necrópoles. 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA (SC): POSSIBILIDADES PARA O 

DESENVOLVIMENTO LOCAL 
 

Jairo Marchesan, Marceliane Franchin, Eduardo Lando Bernardo,  
Sandro Luiz Bazzanella 

 
Resumo: O artigo analisa o processo de criação e atuação do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável (CMDS) do Município de Concórdia, situado no Oeste 
do Estado de Santa Catarina. Os Conselhos são mecanismos que conferem à 
sociedade a possibilidade democrática de interagir com as estruturas estatais de 
poder, sejam federais, estaduais ou municipais e, de certa forma, contribuem no 
controle social do Estado. Quando o Estado permite e/ou possibilita a participação da 
sociedade civil nos processos decisórios de controle social através da participação 
popular via mecanismos como os Conselhos, o Estado desconcentra e descentraliza 
o poder de decisões e, outorga à sociedade a oportunidade de participar e tornar-se 
protagonista do processo político. Semelhante ao processo de urbanização ocorrido 
com a população humana mundial e brasileira reproduziu-se tal fenômeno no 
Município de Concórdia. Assim, o artigo avalia a evolução da população do Município 
e sua distribuição nas últimas três décadas. Diante desta situação e dos problemas 
econômicos, sociais e ambientais, a Administração Municipal instituiu o Plano 
denominado de “Concórdia 2030”. Trata-se de um Plano para pensar e executar obras 
e investimentos a curto, médio e longo prazo na perspectiva de antecipar-se a geração 
e repetição de problemas. Para o desenvolvimento do Plano e contribuir com os 
destinos futuros do Município, foi instituído o Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável (CMDS), que tem papel estratégico neste processo. Ou seja, o Conselho 
tem o papel de pensar o Município e propor ações que ofereçam maior solidez 
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econômica, geração de emprego e renda e contribua para a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas e cuidado com os bens naturais. 
 
Palavras-chave: Conselhos. Desenvolvimento. Sustentável. Qualidade de vida. 
 
 

CONTEXTOS, LUTAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS JUVENTUDES 
 

Cristiane Dameda, Maxemino Luiz Martinelli, Cristiane Tonezer,  
Rosana Maria Badalotti 

 
Resumo: Após um período de grandes conquistas que contribuíram decisivamente 
para importantes direitos sociais – período de 1970/1980 constituíram-se na década 
seguinte novas organizações populares, como Fóruns Nacionais de Luta pela 
Moradia, pela Reforma Urbana, Fórum Nacional de Participação Popular, etc. Período 
marcado por transformações neoliberais e uma nova ordem mundial começa a se 
estabelecer a partir da emergência do Estado mínimo. Diante do atual cenário, os 
jovens têm sido compreendidos em muitos momentos como sem utopia ou apolíticos, 
o que revela um desgaste das formas institucionais de fazer política. Em meio a essa 
conjuntura sócio-política fragmentada, é que os movimentos de juventude buscam 
novas formas e conteúdos para suas ações coletivas. Movimentos populares urbanos, 
rurais, de estudantes, de afrodescendentes, contra a tortura, contra a corrupção, a 
favor de direitos identitários, por políticas e benefícios públicos, pela liberdade de 
expressão e outras mobilizações e ações coletivas tem, no Brasil, os jovens como 
precursores. Nessa perspectiva, este artigo busca discutir que lutas, que juventudes, 
que contextos, que modos de subjetivação estão presentes e configuram a 
participação social nesse novo cenário. Foi possível perceber que apesar de um 
enfraquecimento dos movimentos sociais, as juventudes ainda tem protagonizado 
lutas e garantido respaldo em políticas públicas especificas, urbanas e rurais. 
 
Palavras-chave: Juventudes. Movimentos sociais. Políticas Públicas. 
 
 

CONTROLE SOCIAL: UMA ABORDAGEM CONCEITUAL 
 

Adriano Fritzen, Vinicius Bondrani Linke, Thiago Beniz Bieger,  
Taciana Angélica Moraes Ribas, Daniel Hinnah 

 
Resumo: Este estudo tem como objetivo realizar uma abordagem sobre a importância 
do controle social no processo democrático da sociedade brasileira, o mesmo 
consistiu em uma pesquisa teórica e conceitual sobre a evolução de alguns conceitos, 
como gestão social, cidadania deliberativa, participação cidadã, dentre outros que 
abarcam a importância do controle social exercido pela sociedade sobre o Estado. 
Realizou-se uma recuperação do entendimento sobre democracia, e suas diferentes 
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formas, modelos, teorias e conceitos existentes e inerentes a sua formulação e 
organização. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica sobre os temas relacionados ao 
controle social, a gestão social e demais assuntos. Para a análise e tratamento das 
informações coletadas, utilizou-se o método de análise de conteúdo, umas das 
diferentes técnicas de análise por Bardin, sendo realizada a análise das informações 
coletadas e de diferentes indicadores. 
 
Palavras-chave: Controle social. Gestão social. Participação social. 
 
 

COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR: RESISTÊNCIA E 
ORGANIZAÇÃO CONTRA-HEGEMÔNICA NA PRODUÇÃO DE LEITE 

 
Lenoir Heisler, Claudio Junior Weschenfelder, Eliege Fátima Kopsel 

 
Resumo: A atividade leiteira vem se constituindo como uma importante estratégia de 
reprodução para os agricultores familiares brasileiros. Em torno dessa cadeia 
produtiva há um importante desdobramento econômico e social. No entanto, a 
inviabilização de pequenos laticínios decorrida da conjuntura econômica, acarretando 
a diminuição da concorrência pela compra do leite produzido na região, acaba por 
tornar os pequenos produtores de leite dependentes de grades complexos industriais. 
Entre os efeitos deste processo apresentam-se os baixos preços e a vulnerabilidade 
econômica e social a que ficam expostos os agricultores familiares. Em meio ao 
processo homogeneizante imposto pelo mercado surgem os movimentos contra-
hegemônicos, que buscam oferecer alternativa a massificação proposta pelo 
neoliberalismo. Assim, o presente artigo buscar analisar os impactos da atuação da 
Cooperativa de Produtos da Agricultura Familiar e Economia Solidária - Cooperflor, 
como estratégia de resistência e enfrentamento às consequências das ações do 
neoliberalismo no meio rural. O estudo tem abordagem qualitativa, constituindo-se de 
pesquisa teórica somada à pesquisa de campo realizada com dirigentes e associados 
da Cooperflor, sendo as observações registradas em diário de campo. A Cooperflor, 
com forte atuação na cadeia produtiva do leite, na região Oeste do estado do Santa 
Catarina, apresenta-se como uma demonstração concreta da mobilização dos 
agricultores e outros atores sociais aliados, em torno da construção de um dispositivo 
coletivo de ação econômica, buscando uma inserção mais favorável no mercado 
territorial do leite, em um ambiente econômico marcado pela intensa rivalidade entre 
médias e grandes empresas agroindustriais. 
 
Palavras-chave: Leite. Agricultura familiar. Cooperativismo. Contra-hegêmonico. 
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CRÉDITO RURAL NO BRASIL: DAS CONCESSÕES À  
INSTITUCIONALIZAÇÃO DE POLÍTICAS 

 
Juliano Luiz Fossá, Dunia Comerlatto, Patricia Chemin 

 
Resumo: A descrição que se apresenta neste artigo demarca a trajetória histórica em 
defesa do setor agrícola no Brasil, apontando para o crédito rural como um 
instrumento necessário à agricultura brasileira moderna. Nessa direção, discorre 
sobre as iniciativas do Estado brasileiro a fim de promover condições para o 
desenvolvimento agrícola, destacando a criação do Sistema Nacional de Crédito 
Rural. Além disso, traz dados na base do Banco Central do Brasil, mostrando a 
evolução dos recursos de crédito rural. Com a criação do Programa de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar em 1996 (Pronaf), passa-se a conceder uma linha de crédito 
rural específico para agricultura familiar. O Pronaf como “novo marco histórico da 
intervenção do estado na agricultura brasileira”, ainda busca pelo seu aprimoramento 
em termos das categorias de enquadramento e linhas de financiamento. 
 
Palavras-chave: Crédito Rural. Agricultura familiar. Pronaf. 
 
 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL: A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOS 
PROCESSOS DE DECISÃO NA CONSTRUÇÃO REGIONAL 

 
Claudio Machado Maia, Myriam Aldana Vargas Santin 

 
Resumo: Esta produção textual objetiva apresentar os pressupostos básicos 
norteadores a partir dos quais foi desenvolvido o Programa de Ensino Superior para 
o Desenvolvimento Regional (PROESDE) no âmbito da Universidade Comunitária da 
Região de Chapecó, projeto desenvolvido a partir da abordagem onde considera-se 
que cada aluno é/ou poderá ser um ator (um ator social) com capacidade de articular, 
propor, interagir,... e/ou mesmo protagonizar processos organizativos sociais coletivos 
ou mobilização social, tal como, em suas respectivas inserções nas suas lidas diárias 
na sociedade, quer seja como aluno, quer seja como futuros profissionais em 
potencial. Sendo assim, ensinou-se desenvolvimento regional para formação cidadã, 
é desenvolver o entendimento da importância da participação social no processo de 
desenvolvimento regional, agregando a percepção de que a mobilização e articulação 
dos agentes regionais do desenvolvimento são características daquelas regiões que 
conseguem transformar a ação cooperativa intra-regional e interregional no principal 
elemento integrador do seu processo de desenvolvimento regional, considerando sua 
participação crescente e direta no processo de desenvolvimento contemporâneo. 
Conforme as bibliografias trabalhadas no projeto, é em função de seu histórico de 
valores culturais acumulados regionalmente, ou do “capital social” existente, que 
algumas regiões conseguem responder positiva e ativamente aos desafios regionais 
da globalização contemporânea construindo seus próprios modelos de desenvolvimento. 
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O PROESDE no âmbito da Universidade Comunitária da Região de Chapecó, 
concebido como projeto onde há um processo de capacitação dos atores em torno da 
construção de um processo de desenvolvimento alternativo, um processo de 
desenvolvimento endógeno, onde a participação se apresenta como elemento central 
para a produção e reprodução do capital social, gerando autonomia e protagonismo a 
partir dos envolvidos. Proporcionou elementos teóricos e metodológicos sobre o 
desenvolvimento regional para que os participantes pudessem se envolver nas 
propostas de seus municípios, identificando potencialidades e limites do desenvolvimento 
nas múltiplas dimensões com sua participação social. 
 
Palavras-chave: Participação social. Autonomia. Desenvolvimento regional. 
 
 
DESENVOLVIMENTO RURAL, PATRIMÔNIO CULTURAL E NOVAS RELAÇÕES 

DE GÊNERO: A EXPERIÊNCIA AGROECOLÓGICA E AS RECENTES 
DINÂMICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

 
Adilson Tadeu Basquerote Silva, Rosemy da Silva Nascimento,  

Gláucia de Oliveira Assis 
 

Resumo: A dinâmica do desenvolvimento capitalista vem determinando 
transformações nas condições de reprodução de capital, da força de trabalho e na 
forma de produzir da agricultura familiar, tornando-a um espaço social cada vez mais 
complexo. Neste cenário, a agricultura familiar de base agroecológica vem sendo 
considerada, entre outros aspectos, uma alternativa desenvolvimento rural, de 
geração de renda, de fixação das populações no campo, de ampliação das relações 
sociais, de promoção de equidade de gênero e de manutenção do patrimônio cultural, 
à medida que melhora as condições de vida e de trabalho de seus envolvidos, 
promove novas relações sociais e de gênero e permite o uso de técnicas tradicionais 
de cultivo. Neste contexto o trabalho objetiva analisar nas trajetórias das famílias 
agricultoras da Associação de Produtores Agroecológicos Semente do Futuro 
(APASF) do município de Atalanta (SC), como a agroecologia proporcionou 
desenvolvimento rural, geração de renda e ampliou as relações sociais, promoveu 
equidade de gênero e preservação do patrimônio cultural por meio das atividades 
desenvolvidas. Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa com base na coleta de 
dados por meio de observação participante e entrevistas não estruturadas realizadas 
com homens e mulheres, membros da Associação. Os dados indicam a agroecologia 
no âmbito da APASF como uma fonte segura de renda e que por meio desta, novas 
relações sociais e de gênero foram estabelecidas. Além disto, possibilitou a 
preservação do patrimônio cultural dos envolvidos ao permitir o resgate e o uso de 
técnicas de cultivo e de transformação de produtos praticadas por seus antepassados. 
 
Palavras-chave: Agroecologia. Patrimônio Cultural. Gênero. Desenvolvimento. 
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DINÂMICAS URBANAS EM ESPAÇOS SERTANEJOS CEARENSES (DUESC): 
PROPOSIÇÃO CONCEITUAL E DESENVOLVIMENTO  
URBANO REGIONAL NOS SERTÕES CEARENSES 

 
Juscelino Gomes Lima 

 
Resumo: A presente comunicação objetiva apresentar uma nova proposta conceitual 
formulada em trabalho dissertativo denominada de Dinâmicas Urbanas em Espaços 
Sertanejos Cearenses (DUESC). Por meio da mesma buscou-se compreender o 
conjunto de transformações sobre os solos urbanos que operam-se fortemente desde 
a década de 1990 em cidades sertanejas do Estado do Ceará, notadamente, a partir 
de ações imobiliárias. Essa nova base conceitual é parte notória e integrante de uma 
nova forma de compreender as cidades sertanejas do Estado do Ceará, denotando 
ai, novas condições de comando e desenvolvimento regional. Tomou se como norte 
de referência para essa discussão, a cidade de Sobral/CE. A base para tal nova 
consideração teórica ancora-se nas categorias de produção do Espaço, Região e 
Território. Nesse sentido, um diálogo pertinente encontra base em Lefebvre (1973); 
Haesbaert (2002); Santos (1997), entre outros. Como resultado, apresenta-se 
organograma representando o esquema de relações/ligações dos fatores e elementos 
constitutivos considerados para a construção conceitual. 
 
Palavras-chave: Dinâmicas Urbanas. Sertões. Ceará. 
 
 

DO PRODUTIVISMO, AO NEOPRODUTIVISMO, PARA O PÓS-PRODUTIVISMO 
NO ESPAÇO RURAL: CONTEXTUALIZAÇÃO DO DEBATE TEÓRICO E 

POSSIBILIDADES DE PRÁTICAS INOVADORAS EM  
TERRITÓRIOS CATARINENSES 

 
Valdir Roque Dallabrida, Eliziane Luiza Benedetti, Alexandre Assis Tomporoski 

 
Resumo: Apesar da hegemonia das abordagens e práticas predominantemente 
produtivistas, nas últimas décadas o espaço rural tem começado a ser pensado na 
perspectiva da valorização dos recursos e ativos do território, considerando suas 
especificidades, da preservação dos recursos naturais, das tradições e saber fazer 
local e da manutenção da biodiversidade (vegetal, animal e cultural), com um mínimo 
de autonomia. Tais perspectivas podem ser consideradas um primeiro passo rumo à 
multifuncionalidade ou pluriatividade da agricultura, na forma de sistemas produtivos 
agroecológicos e diversificados, o que consideramos possibilidades de superação de 
práticas produtivistas. Quais possibilidades de avanços, com seus desafios e 
prospectivas, considerando territórios que ainda preservam áreas significativas de 
remanescentes florestais nativos? É a questão que orienta este texto. Tendo como 
parâmetro abordagens teóricas recentes, analisamos a realidade do Planalto Norte 
Catarinense, fazendo prospecções no sentido de avançar de práticas essencialmente 
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produtivistas para outras de caráter pós-produtivista. Neste sentido, vislumbram-se 
perspectivas de práticas produtivas sustentáveis, que atendam aos princípios da 
multifuncionalidade e manutenção da biodiversidade, como novas oportunidades de 
geração de trabalho e renda no território em referência. 
 
Palavras-chave: Produtivismo. Pós-produtivismo. Espaço rural. Desenvolvimento 
territorial. Planalto Norte Catarinense. 
 
 
EFICIÊNCIA ECONÔMICO-AMBIENTAL DE LEGISLAÇÕES SOBRE DANOS AO 

MEIO AMBIENTE: UMA ANÁLISE DA PORTARIA Nº065/2008 DA FEPAM-RS 
 

Carmynie Barros e Xavier, Claudio Vinícius Silva Farias  
 

Resumo: A Fundação Estadual do Meio Ambiente Henrique Roessler - FEPAM ao 
instituir a Portaria nº 065/2008, preocupou-se em elencar sanções administrativas 
àquele empreendedor não comprometido com a ordem e equilíbrio do meio ambiente 
físico-natural, social e econômico. A forma utilizada para fiscalização do dano 
ambiental foi sob uso do documento denominado Auto de Infração. Para todo o tipo 
de lesão ambiental haverá a caracterização do grau do dano causado; a 
responsabilidade impingida; e a forma de reparação. Busca-se sanar as 
irregularidades de maneira a restabelecer o bem acometido, seja naturalmente ou sob 
pecúnia. Porquanto, o meio ambiente que é um bem difuso, de usufruto comum a 
todos, deve ser objeto de proteção e zelo pelo Estado. O Sistema Econômico 
subordina-se à ordem social possuindo suas características e seus específicos 
valores ao conciliar o contexto ambiental. A justificativa do presente trabalho está no 
aporte do crescimento ou no desenvolvimento socioeconômico, está nos instrumentos 
importantes que subsidiam os objetivos sociais. Este trabalho propõe analisar a 
eficiência econômico-ambiental de legislações sobre danos ao meio ambiente, a partir 
de uma ótica administrativa e econômica das ações dos órgãos de fiscalização 
ambiental no Rio Grande do Sul. Houve a solicitação à Diretoria Técnica da FEPAM 
com intenção de pesquisa dos diferentes processos administrativos contendo 
autuações. O período relacionado dos documentos autuados foi selecionado de 
maneira aleatória, abrangendo de janeiro de 2009 a dezembro de 2014. Para 
complementação e melhor embasamento das informações encontradas foram feitas 
entrevistas com auditores do Tribunal de Contas do Estado com a intenção de buscar 
evidencias acerca da aplicação e destino dos valores de multa no Fundo Estadual do 
Meio Ambiente (FEMA). A coleta dos Autos de Infração foi realizada nos meses de 
janeiro e fevereiro de 2015, o que possibilitou chegar ao total de 171 Autos de Infração. 
É fundamental que a instituição fiscalizadora tenha ferramentas que acompanhem as 
determinações sancionadas administrativamente: compreendendo as formas de 
atribuição e quantificações das infrações, devendo transparecer e comprovar a 
destinação final dos valores a serem restituídos a nível socioambiental, sendo 
necessário repensar as formas de licenciar ambientalmente, de maneira a sensibilizar 
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o empreendedor acerca dos procedimentos tomados quando a ele for atribuído 
infração administrativa de cunho ambiental. Ao agente autuador sugere-se que sejam 
capacitados a prestar esclarecimentos acerca dos cálculos presentes nas autuações, 
pois a realidade ratifica que ainda existem falhas na maneira de se constatar os 
valores a serem pagos pós lesão ambiental, ora não havendo uniformidade para 
imposição do Autos de Infração, denotando real subjetividade pelo autuador ao 
categorizar as circunstâncias impostas no Anexo II da Portaria, dificultando possíveis 
defesas e maneiras de restituição natural. 
 
Palavras-chave: Autos de Infração. Fiscalização Ambiental. Eficiência Econômica. 
 
 

ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE  
PEQUENO PORTE: UMA ANÁLISE DA LEI GERAL 

 
Carolina Strack Rostirolla 

 
Resumo: O objetivo geral deste artigo é analisar, de forma sucinta, a Lei Geral, 
também conhecida como Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte e suas alterações. Como objetivos específicos, pretende-se 
apresentar o tema políticas públicas, abordando seu conceito e atores envolvidos, e 
estudar as principais mudanças que a Lei Geral possibilitou às micro e pequenas 
empresas - MPEs, compreendendo algumas das significativas vantagens que esse 
diploma legal proporcionou ao seu público-alvo. Este documento aspira ser uma 
referência introdutória àqueles que desejam compreender melhor o assunto, suas 
oportunidades e suas limitações. 
 
Palavras-chave: Política pública. Micro e pequenas empresas. Lei complementar 
123/2006. 
 
 

ESTUDO PARA CRIAÇÃO DO MOSAICO-RESERVA DA BIOSFERA DA MATA 
ATLÂNTICA DOS CONTRAFORTES DO FERRABRAZ - RS 

 
Luís Fernando Stumpf, Júlio Konrath 

 
Resumo: A partir do Edital Federal (PDA192) “Ações de Conservação da Mata 
Atlântica - Estudos para criação de Unidades de Conservação, em áreas críticas de 
expansão urbana”, realizou-se esse estudo multidisciplinar e participativo, segundo o 
roteiro metodológico para criação de UCs. do Ministério do Meio Ambiente (Lei 
9.985/2000). O estudo teve diversas apresentações e consultas às comunidades 
locais sobre propostas alternativas de zoneamento de UCs. O desenvolvimento dos 
trabalhos e os resultados foram amplamente divulgados antes, durante e após a 
execução do projeto, através da publicação de uma página na Internet, da distribuição 
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de folhetos, de exposições temáticas e da publicação do livro Ferrabraz – Reserva da 
Biosfera (2008) distribuído as escolas e entidades locais da região. O conjunto de 
informações multidisciplinares/setoriais (sensoriamento remoto, geologia, vegetação, 
fauna, regulação hídrica, sítios históricos e turísticos, impactos ambientais, 
levantamento fundiário), permitiu identificar a ocorrência de 192 espécies arbóreas, 
133 espécies de aves e 56 espécies de mamíferos da área de estudo. Também 
permitiu constatar que 57,72% da área tem relevo do tipo montanhoso, ou impróprio 
para uso/ocupação direto do solo, e 50% das ocupações de terras não são 
escrituradas. Demonstrando a necessidade e o suporte socioambiental para a criação 
de uma Unidade de Conservação na região, que detém uma das menores extensões 
de florestas nativas protegidas do Rio Grande do Sul, através da criação de um 
Mosaico APA-RVS (Área de Proteção Ambiental - Refúgio de Vida Silvestre), como 
alternativa para conter a ocupação irregular do solo, expansão e degradação urbana 
sobre as Áreas de Preservação Permanente. 
 
Palavras-chave: Planejamento. Socioambiental. Conservação. Mata atlântica 
sulriograndense. 
 
 

EXPOSIÇÕES DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL: AS NARRATIVAS  
MUSEOGRÁFICAS DA IMIGRAÇÃO NA ÁREA DE COLONIZAÇÃO ALEMÃ  

NO VALE DO SINOS (RS, BRASIL) 
 

Daniel Luciano Gevehr, Gabriela Dilly 
 

Resumo: A pesquisa problematiza os museus de história (POULOT, 2013), da 
imigração alemã no Vale do Paranhana e Sinos (RS) a partir da análise das narrativas 
produzidas e difundidas (CHARTIER, 2002), nesses espaços públicos de visitação. 
Atentamos para o processo que envolve a produção das narrativas visuais (BURKE, 
2004) – compreendidas como parte de um alter ego (HARTOG, 2014) – presentes 
nesses espaços museológicos, que procuram contar a história da imigração alemã na 
região a partir de recortes e seleções presentes em seus acervos. No estudo, 
privilegiamos a leitura crítica desses espaços, buscando compreender os diferentes 
mecanismos utilizados na criação das diferentes ambiências (MENESES, 2013), bem 
como a criação de imagens e representações que procuram retratar uma determinada 
história sobre os imigrantes alemães. Nesse sentido, a análise crítica que propomos 
baseia-se na discussão sobre os elementos simbólicos presentes nesses lugares de 
memória da imigração, relacionando-os com os conceitos de imagem, representação, 
patrimônio cultural e identidade étnica (SEYFERTH, 2011). A relação existente entre 
esses elementos é o que norteia a pesquisa sobre esses museus da imigração alemã. 
Vale ressaltar que a pesquisa tem como recorte espacial os museus localizados nos 
municípios de Sapiranga, Nova Hartz e Picada Café, ambos de origem germânica na 
região do Vale do Paranhana e Sinos. A seleção desses cinco espaços se justifica, 
uma vez que ambos representam parte do acervo museológico que busca representar 
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a presença da imigração alemã na região e que dessa forma, guardam elementos 
simbólicos que pretensamente carregam e perpetuam uma determinada memória 
(CANDAU, 2012) do grupo étnico. A preocupação com a exaltação e afirmação dos 
elementos culturais (THOMPSON, 2013), associados à identidade étnica germânica 
é discutida na pesquisa, na medida em que esses traços identitários se tornam 
sobressalentes nas representações construídas e difundidas nos museus, seja 
através da (re)criação de cenários ou até mesmo através de coleções de diferentes 
tipos presentes nas exposições permanentes nos museus selecionados. A pesquisa 
pretende ainda discutir em que medida esses museus da imigração alemã contribuem 
para a (re)produção da memória da imigração na região, uma vez que esses museus 
são compreendidos como lugares de perpetuação e ressignificação da memória e, 
também, de afirmação de identidades das comunidades locais (municipais) 
diretamente ligadas à esses espaços museológicos. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento. Imigração Alemã. Museu. Identidade. 
 
 

FATORES QUE IMPACTAM O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
DO VALE DO PARANHANA/RS 

 
Daniele dos Santos Guidotti Pereira, Carlos Fernando Jung 

 
Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve por objetivo 
conhecer e analisar a percepção de 47 gestores de organizações do Vale do 
Paranhana, RS, sobre o desenvolvimento empresarial, a atuação das associações e 
entidades empresariais, a integração entre as empresas e os municípios, bem como 
a respeito das ações governamentais, todas no âmbito regional. Os dados 
evidenciaram um panorama de pessimismo, participação inexpressiva nos entes 
representativos, desconhecimento acerca das práticas associativas e pouca 
integração entre empresas e municípios, assim como insuficiente apoio 
governamental. Os resultados obtidos contribuem para a reflexão acerca do papel dos 
atores públicos e privados na promoção do desenvolvimento regional, e também sobre 
a necessidade de identificar as ações e os aspectos que são importantes para que a 
região prospere, explore e multiplique suas potencialidades. Destaca-se a relevância 
da continuidade de estudos dessa natureza, bem como de sua aplicação em contextos 
diversos. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Associações. Organizações. Municípios. 
Integração. 
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FEIRAS DE PRODUTOS REGIONAIS EM MANAUS - AM: UMA ESTRATÉGIA  
DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E DE SUSTENTABILIDADE PARA MULHERES  

AGRICULTORAS FAMILIARES NO AMAZONAS 
 

Jose Nilton Silva Vargas, Rosane Marizeti Brum Vargas 
 

Resumo: A pesquisa desvenda o processo de criação, finalidade, importância e 
evolução das feiras de produtos regionais em Manaus, organizadas pela ADS, para 
uma política de desenvolvimento sustentável do Governo do Estado do Amazonas, 
nas transformações socioeconômicas ocorridas na vida das mulheres agricultoras 
familiares. Através da abordagem sistêmica e do método etnográfico, o estudo 
permitiu inferir que as feiras de produtos regionais, vêm mudando a vida de algumas 
famílias e principalmente das mulheres camponesas. As feiras criaram um espaço 
aonde o papel da mulher vem sofrendo alterações nas relações sociais e familiares, 
aumentando a renda e a dignidade, passando a ter reconhecimento. O projeto feiras 
demonstrou viabilidade, responde aos objetivos de sua criação, traz excelentes 
resultados quanto ao quesito sustentabilidade, em suas mais variadas dimensões. 
Palavras-chave: Comercialização. Agricultura familiar. Políticas públicas. Amazonas. 
 
 

FRUTICULTURA: UMA OPÇÃO ÀS MONOCULTURAS TRADICIONAIS DA 
REGIÃO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL 

 
Álvaro Nestor Weber Hoffmann, Daniel Hinnah, Dilson Trennenpohl 

 
Resumo: O Brasil vivenciou no último século uma revolução verde, destacando-se 
mundialmente como grande produtor e um dois maiores exportadores de grãos do 
mundo. Esta revolução verde foi caracterizada pelo cultivo contínuo de produtos com 
maior rentabilidade, o que auxiliou para consolidar a monocultura, principalmente da 
soja, milho e cana de açúcar, fato que não foi exclusividade do Brasil, mas também 
de quase todos os países tropicais (SILVA; MARTINS, 2011). Com o foco em maior 
produtividade, os grandes empreendimentos agrícolas têm dominado cada vez mais 
o cenário produtivo de grãos, dificultando a perenidade dos pequenos agricultores, 
principalmente os formados pela denominada agricultura familiar. Apesar de ser uma 
potência em produção de grãos, o Brasil também tem destaque mundial na produção 
de frutas, ocupando a terceira posição dos principais países produtores de frutas 
SEAB (2015). Nesta tipo de cultivo um modelo de produção que destoa dos padrões 
e das tendências nacionais de produção de grãos é a Cooperativa de Fruticultores 
Panambi LTDA – FRUTIPAN, a qual possui em seu quadro de cooperados vários 
agricultores da região, diversificando o cultivo regional por meio de produção de frutas 
para comercialização in natura e para produção de sucos naturais. 
 
Palavras-chave: Fruticultura. Monocultura. Empresa Familiar. Cooperativa. 
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GEOMORFOLOGIA E PERCEPÇÃO DA PAISAGEM: UMA POSSIBILIDADE DE 
ESTUDOS SOBRE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 
Angelita Tomazetti Scalamato, Diego Dal Pozzolo dos Santos, Medianeira dos 

Santos Garcia, Tassia Farencena Pereira, Bernardo Sayão Penna e Souza 
 

Resumo: O presente artigo promove uma discussão acerca da Geomorfologia 
aplicada e a necessidade de uma abordagem holística no estudo do meio ambiente, 
perpassando pela ótica da sustentabilidade ambiental. A crescente ocupação 
descontrolada do espaço pelo homem traz diversas modificações nas paisagens que, 
por sua vez, podem resultar em sérios desequilíbrios ambientais. Diante disso faz-se 
necessário cada vez mais pesquisas que se preocupem com o processo de 
organização e planejamento. O homem hoje é o principal agente transformador das 
paisagens, e essas modificações ocorrem de forma mais acelerada quando 
comparada as transformações provocadas pelos agentes naturais, por isso a 
importância da reflexão da percepção do indivíduo sobre o ambiente, dentro dos 
estudos sobre a sustentabilidade. A metodologia desenvolvida baseou-se em consulta 
bibliográfica. Diante dos problemas ambientais originados da relação homem e 
natureza, concluiu-se que é necessário conhecer e investigar como a sociedade vive 
e relaciona-se com a paisagem, bem como, a percepção que possuí dela, e que os 
estudos feitos através da Geomorfologia aplicada apresentam-se como uma 
possibilidade de desenvolver um trabalho mais eficaz, de forma a proporcionar uma 
mudança de atitude da sociedade em geral. 
 
Palavras-chave: Geomorfologia aplicada. Visão holística. Paisagem. Sustentabilidade 
ambiental. 
 
 

GLOBALIZAÇÃO E VIDA COTIDIANA: UMA ANÁLISE DE BIOGRAFIAS DE 
ATLETAS BRASILEIROS SOB A PERSPECTIVA DE ULRICH BECK 

 
Airton Adelar Mueller, Aline Benso, Sérgio Luis Allebrandt 

 
Resumo: O artigo discute implicações da globalização na vida cotidiana a partir do 
exemplo de jogadores de futebol brasileiros que residem ou residiram no exterior. 
Ancorado nos conceitos de Globalização e Globalização das Biografias de Ulrich 
Beck, questiona-se se o cotidiano destes profissionais/migrantes possibilita a 
“globalização de suas biografias” ou se, pelo contrário, leva ao isolamento e à 
exacerbação de sua identidade vinculada ao seu país natal. Para tanto, valeu-se de 
pesquisa na literatura acadêmica específica, bem como de reportagens veiculadas 
pela mídia esportiva brasileira. Os resultados apontam que tanto as regras impostas 
pelos clubes, quanto a reconstrução do estilo de vida brasileiro por parte dos próprios 
atletas no âmbito privado, configuram um cotidiano de relativo isolamento frente ao 
contexto local. Por isso, com raras exceções, os atletas brasileiros não constroem 
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biografias globais e em muitos casos tendem a reforçar sua identidade brasileira no 
exterior. 
 
Palavras-chave: Globalização. Cotidiano. Futebol. Biografias Globais. Ulrich Beck. 
 
 
IMPACTOS TERRITORIAIS: A REALOCAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES MILITARES  

NO MUNICÍPIO DE ALEGRETE - RS 
 

Nei Leiria do Nascimento  
 

Resumo: O presente estudo tem por finalidade revelar qual poderá ser o impacto 
territorial causado pela implantação da Estratégia Nacional de Defesa no Rio Grande 
do Sul. O Poder Militar brasileiro se faz presente no Estado do Rio Grande do Sul 
através das três Forças Armadas subordinadas ao Ministério da Defesa: a Marinha, o 
Exército e a Força Aérea. A presença institucional dentre as Forças Armadas de maior 
destaque no Estado fica por conta do Exército Brasileiro (objeto do presente estudo): 
que está presente no território gaúcho por meio de seu efetivo de 30340 militares, sua 
presença em 31 municípios e suas dezenas de unidades militares e a cada militar. A 
estrutura de defesa presente no Rio Grande do Sul é, portanto, expressiva em pessoal, 
produto de defesa, patrimônio público, estrutura organizacional, estabelecimentos de 
ensino, estruturas de manutenção, hospitais e laboratórios, além das estruturas 
operacionais como os quartéis e os campos de instrução. O objetivo geral da pesquisa 
é avaliar os impactos territoriais no município de Alegrete causado pela 
implementação Estratégia Nacional de Defesa (END) em face a realocação de 
organizações militares com sede no município de Alegrete - RS. A pesquisa faz um 
estudo crítico dos impactos e uma análise prospectiva das consequências da 
desterritorialização no município com a transferência de organizações militares para 
o norte do pais. O estudo foi delimitado às estruturas do Exército Brasileiro sediadas no 
Estado do Rio Grande do Sul, no caso, o município do Alegrete por seu destaque como 
cidade típica do interior gaúcho e pela significativa presença de quartéis em sua sede. 
 
Palavras-chave: Território. Defesa. Estratégia Nacional de Defesa. Poder Militar. 
 
 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA SUSTENTÁVEL: ESTUDO SOBRE AS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS PELA INCUBADORA INOVATES/UNIVATES  
NO PERÍODO DE 2010 A 2015 

 
Vonia Engel, Josirene Candido Londero 

 
Resumo: O presente artigo traz resultados obtidos por estudos empreendidos em 
sede de projeto de pesquisa junto à INOVATES, uma das 29 (vinte e nove) 
incubadoras do estado do Rio Grande do Sul. A análise junto à INOVATES traduz 
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apenas um dos resultados do projeto global que reune todas as incubadoras. O estudo 
objetiva a identificação das atividades desenvolvidas no período de 2010 a 2015, 
averiguando-se as questões tecnológicas e de sustentabilidade ambiental para a 
promoção do desenvolvimento da região do Vale do Taquari/RS. A escolha dessa 
incubadora, em específico, deve-se ao fato de a INOVATES ter sido a primeira 
incubadora analisada pelo projeto de pesquisa e por integrar a Rede Gaúcha de 
Incubadoras e Parques Tecnológicos – REGINP. O estudo foi estruturado de forma a 
apresentar a análise infraconstitucional traduzida pela Lei nº 10.973, de 2 de dezembro 
de 2004, enfocando dispositivos que dizem com a proteção do meio ambiente, à luz 
da regência constitucional, buscando-se saber como é equacionada a proteção dos 
bens de uso comum do povo (art. 225 da CRFB/88) quando se trata de produtos 
tecnológicos inovadores que, em tese, poderiam prejudicar os bens ambientais. A 
metodologia utilizada para responder ao objetivo geral foi à pesquisa qualitativa, 
ancorada no método dedutivo, a partir de informações sobre os projetos 
desenvolvidos pela INOVATES e os produtos obtidos pela incubadora. Os resultados 
apontaram para a existência de produtos oriundos da incubadora para uso e aplicação 
na região como forma de desenvolvimento sustentável, sem prejuízo dos bens 
ambientais. 
 
Palavras-chave: Inovação tecnológica. INOVATES. Sustentabilidade. Desenvolvimento 
regional. 
 
 
MECANISMOS DE DIVERSIFICAÇÃO AO CULTIVO DO TABACO NO MUNICÍPIO  

DE SANTA CRUZ DO SUL – RS: UM ESTUDO DE CASO 
 

Rosiéle Cristiane Ludtke, Anelise Graciele Rambo 
 

Resumo: Este artigo analisa os mecanismos que levam as famílias produtoras de 
tabaco a implementarem iniciativas de diversificação e analisar a dinâmica destas 
mudanças no município de Santa Cruz do Sul/RS. Pretende-se verificar motivações e 
alternativas de renda na maior região produtora de tabaco do país, e quais políticas 
públicas são mobilizadas. Para tal, será feita uma análise considerando reflexos 
negativos da modernização da agricultura, em especial, sobre a agricultura 
camponesa, considerando aspectos sociais, econômicos e ambientais. O referencial 
teórico mobilizado engloba a sociedade de risco de Ulrich Beck e a perspectiva 
orientada ao ator de Van der Ploeg. Enquanto resultados, é possível afirmar que 
iniciativas de diversificação mostram-se enquanto uma auto-confrontação aos riscos 
produzidos pela monocultura do tabaco a qual está pautada nos ditames da 
Revolução Verde. Essa produção diversificada tende a fortalecer a capacidade de 
agência dos camponeses, como resposta aos riscos produzidos por esta cadeia 
produtiva  e emergem de uma  perspectiva  onde o sujeito camponês, de acordo com  
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sua realidade, seu modo de vida, seu modo de reprodução social, busca minimizar 
estes efeitos. 
 
Palavras-chave: Diversificação. Tabaco. Camponeses. Auto-confrontação. 
 

 
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA: UM OLHAR PARA  

SUSTENTABILIDADE/QUALIDADE AMBIENTAL 
 

Tassia Farencena Pereira, Bernardo Sayão Penna e Souza 
 

Resumo: O presente trabalho consiste em uma discussão teórico-prática envolvendo 
os conceitos de mobilidade urbana e acessibilidade associados à qualidade ambiental. 
Falar de sustentabilidade não é apenas refletir sobre os aspectos ambientais e 
econômicos que envolvem uma sociedade, mas também levar em consideração os 
aspectos sociais, e no espaço urbano um bom indicativo disso é a qualidade de vida 
dos cidadãos. Este trabalho opta pela análise da infraestrutura das calçadas e ruas 
disponibilizadas aos pedestres, mais especificamente, aqueles com deficiência ou 
mobilidade reduzida, a partir da análise de algumas políticas públicas, bem como de 
um estudo de caso no centro da cidade de Santa Maria - RS. A pesquisa direcionou-
se assim dentro do desenvolvimento sustentável a uma porção do espaço urbano que 
considera a sustentabilidade no âmbito de características intrínsecas à cidade, como 
é o caso da mobilidade urbana, comprovou que a redução na segurança para pedestres 
é um dos fatores responsáveis pelo comprometimento da mobilidade urbana, do meio 
ambiente e da qualidade de vida, e que as ruas e as calçadas podem se tornar 
indicativos de problemas ambientais dentro da cidade. 
 
Palavras-chave: Acessibilidade urbana. Mobilidade sustentável. Qualidade ambiental. 
 
 

MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS (MMC) EM DEFESA 
DA SOBERANIA ALIMENTAR 

 
Andressa Bertoncello, Patricia Merlin, Suziane Boneti,  

Cristiane Tonezer, Rosana Maria Badalotti 
 

Resumo: Este artigo é resultado de um estudo realizado para o componente curricular 
“Organizações, Redes e Capital Social”, do Mestrado em Políticas Sociais e 
Dinâmicas Regionais da Unochapecó, cujas temáticas abordadas possibilitaram o 
estudo das diferentes formas de organização da sociedade e suas relações com o 
Estado. Neste sentido, o recorte para este estudo visa identificar e descrever, por meio 
de revisão bibliográfica e documental, a organização política do Movimento de Mulheres 
Camponesas (MMC) na defesa de um projeto de desenvolvimento baseado no 
princípio da Soberania Alimentar e em um projeto de Agricultura Agroecológica. 
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Dentre as principais constatações, destaca-se o fato das mulheres perceberem a 
importância do MMC para impulsionar a participação nos espaços públicos e a 
valorização das suas atividades cotidianas. O cultivar do movimento, as variedades 
crioulas integrando a produção de alimentos mais saudáveis com a valorização do 
papel da mulher nos âmbitos familiar e social, bem como o projeto de agricultura 
agroecológica, simbolizam as lutas pela Soberania Alimentar. 
 
Palavras-chave: Movimento social. Mulheres camponesas. Soberania Alimentar. 
 
 
NO PAPEL E NA PRÁTICA: AS LEIS E NORMAS QUE GARANTEM OS DIREITOS 

DOS TRABALHADORES DO SETOR DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL 
 

Cristiane Regina Gosch Sbeghen, Mariangela Mendes,  
Cristiane Tonezer, Rosana Maria Badalotti, Clarete Trzcinski 

 
Resumo: Com a finalidade de aumentar a produtividade, a partir da década de 90, 
houve um aumento significativo da automatização nas linhas de produção das 
agroindústrias e que foi marcado pela reestruturação produtiva do capital e 
consequentemente pelo conflito entre capital e trabalho, instigado pela intensa 
mudança na classe trabalhadora, que mostra-se cada vez mais diversificada e 
complexa. Estes elementos em conjunto com os meios de produção aliada a trabalhos 
repetitivos, pressão, monotonia entre outros fatores, aumentam o sofrimento dos 
trabalhadores desta categoria, tanto fisicamente como no psíquico, sendo estes a 
causa dos adoecimentos. Frente a esta problemática, busca-se analisar as leis e 
normas que garantem (ou não) os direitos dos trabalhadores agroindústrias. Para 
tanto, além da análise bibliográfica, foram feitas pesquisas em documentos como a 
constituição federal, normas regulamentadora (NR), Lei 8.080 do SUS, assim como 
as Políticas que tratam este tema. Como resultado observou-se que, apesar do Brasil 
ter avançado nesta discussão, quanto sua legislação existente, na prática estes 
continuam enfrentando situações de trabalho precário, com um ritmo desenfreado de 
produção nas instalações denominadas “linhas”, com destaque para os problemas de 
saúde que mostraram-se crescente como a LER/DORT, além de problemas de ordem 
psicológica. 
 
Palavras-chave: Legislação. Trabalhador. Saúde. Agroindústria. 
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O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE TAQUARA-RS: POLÍTICA 
PÚBLICA ARTICULADA PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 
Leila Maria Bischoff, Mário Riedl 

 
Resumo: Este artigo trata da análise de um estudo de caso envolvendo famílias 
beneficiárias do Programa de Transferência de Renda - Bolsa Família (PBF), no 
Município de Taquara - RS. O Programa é considerado, na atualidade, a principal 
política pública do país no combate à desigualdade social e à pobreza e para a 
consecução de seus objetivos o governo adotou medidas que envolvem a 
transferência de renda sob condicionalidades, às famílias em situação de extrema 
pobreza e de pobreza, tomando como estratégia a pactuação da gestão 
descentralizada, o que possibilita a adoção de políticas complementares vinculadas à 
participações inovadoras no âmbito do desenvolvimento local. Pesquisa realizada 
durante o Curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional (2013-2015) das 
Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT/RS), identificaram premissas de 
superação da desigualdade através da ativação de recursos locais e da articulação 
de ações setoriais no território. Os dados coletados junto a titulares do Cartão de 
Recebimento do Benefício, conjugando dados qualitativos e quantitativos, foram 
obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas. O estudo aponta avanço da 
economia local ao permitir maior poder de compra, geração de superação 
emancipatória e sustentável da pobreza e melhoria na qualidade de vida das pessoas, 
o que não deixa, entretanto, de chamar a atenção para outros resultados não tão 
satisfatórios, decorrentes da responsabilidade de gestão da coisa pública. 
 
Palavras-chave: Pobreza. Políticas públicas. Desenvolvimento local. 

 
 

O PROJETO EXTENSÃO PRODUTIVA E INOVAÇÃO COMO FERRAMENTA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS 

DO RIO GRANDE DO SUL 
 

Heloisa Helena Weber 
 
Resumo: Este artigo relata os resultados do Projeto Extensão Produtiva e Inovação, 
que é um instrumento do Governo do Estado do RS, por meio da Agência Gaúcha de 
Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI), envolvendo Universidades e 
beneficiando indústrias, preferencialmente de pequeno e médio porte. Este tem por 
objetivo fortalecer a indústria gaúcha favorecendo o desenvolvimento regional e 
estreitando a relação entre empresas e universidades. Foram analisados 20 Núcleos 
de Extensão e consolidadas as ações em 4.015 empresas. Como resultado percebe 
aumento  de  mercado, melhoria  nos processos, geração de empregos, aumento  de  
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faturamento, redução de perdas no processo e redução de custos. 
 
Palavras-chave: Extensão. Inovação. Governo. Rio Grande do Sul. 
 
 

O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO  
DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC: DESENVOLVIMENTO RURAL OU  

MAIS UMA ALTERNATIVA PARA O CRESCIMENTO ECONÔMICO? 
 

Cristiane Tonezer, Cris, Clarete Trzcinski, Carlos Eduardo Arns, Ricardo Tomasi  
 
Resumo: A modernização agrícola, ocorrido a partir das décadas de 60 e 70 no Brasil, 
embora tenham logrado êxito no campo produtivo e econômico, gerou uma série de 
problemas, dentre eles o aumento da desigualdade social e degradação ambiental. 
Este artigo tem como objetivo analisar as realidades rurais do município de Águas de 
Chapecó e os impactos do sistema de integração agrícola nestes espaços. Trata-se 
de um estudo do tipo qualitativo. Os instrumentos utilizados na geração de dados 
foram baseados em fontes bibliográfica, dados sociodemográficos do IBGE (2000, 
2010) e em um relatório elaborado no ano de 2015 pelo Programa de Apoio a 
Processos Participativos de Desenvolvimento Local (PAPEL) da Universidade 
Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ). Dentre os resultado observou-
se que, apesar de ser uma alternativa para os agricultores, o processo de integração 
agroindustrial ocorrido no município de Águas de Chapecó gerou uma série de 
consequências negativas, dentre elas destacando-se a desvalorização do preço dos 
produtos agrícola devido ao aumento da oferta, dependência financeira dos 
agricultores em relação empresas integradoras e as agências de crédito, aumento do 
êxodo rural e da degradação ambiental e perda da diversidade e identidade produtiva. 
 
Palavras-chave: Rural. Desenvolvimento. Modernização agrícola. 
 

 
PEDAGOGIA DO OPRIMIDO E O CANTO DO URUTAU NAS ESCOLAS 

DESATIVADAS NO MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA/RS 
ASSOCIADOS COM O LEGADO DO ÊXODO RURAL 

 
Altair Groff, Ane Carine Meurer 

 
Resumo: Está elencada neste artigo a relação das escolas desativadas no Brasil, 
especialmente as do Município de Dona Francisca, localizado na região central do 
estado do Rio Grande do Sul, com o êxodo rural e com as ideias de Paulo Freire 
contidas em sua obra Pedagogia do Oprimido. As escolas foram sendo fechadas 
nestes últimos anos, mais especificamente a partir de 1980, de uma forma muito 
acelerada, praticamente acompanhando a migração do agricultor para os centros 
urbanos. A paisagem local foi sendo modificada, o agricultor desterritorializado, e suas 
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terras desapropriadas, dando lugar ao agronegócio e ao cultivo de monoculturas. Com 
base nas ideias de Paulo Freire, o texto objetiva discutir e demonstrar a repercussão 
da opressão do sistema do capital na desativação das escolas e na redução do 
número de camponeses, os quais passaram a aglomerar-se nos centros urbanos. Os 
dados da pesquisa foram coletados na Prefeitura Municipal de Dona Francisca/RS e 
sua análise foi baseada em pesquisa bibliográfica, especialmente na obra de Paulo 
Freire. Compreende-se a busca da liberdade como meio para reestruturar, dar asas 
aos oprimidos e sonhar com algo que conduza à política de Educação no Campo. 
Buscar impedindos ao fechamento de mais escolas e propiciando a liberdade de 
escolha dos sujeitos em permanecer no meio rural para produzir alimentos, de modo 
que o canto do Urutau seja uma conclamação e não um lamento. 
 
Palavras-chave: Escolas desativadas. Paulo Freire. Educação do Campo. Êxodo rural. 
 
 

PERCEPÇÕES SOCIOESPACIAIS: RURAL/URBANO - O CASO DO 
MUNICIPIO DE SÃO PAULO DAS MISSÕES/RS 

  
Aline Beatriz Stock Eich  

 
Resumo: As transformações no espaço são constantes, pois resultam da ação 
humana. Da mesma forma o meio rural brasileiro vem se modificando, tentando se 
adaptar, passando por transfigurações que se intensificam principalmente a partir 
década de1970, quando o país incorpora um modelo de produção baseado na 
motomecanização e agroquímicos. Acarretando, assim, um aumento significativo na 
produtividade, porém eleva também os problemas no âmbito físico-natural. Neste 
contexto, diante dessas mudanças, ocorre a necessidade de reorganização espacial, 
uma vez que o espaço e os elementos que o compõem são mutáveis. O objetivo deste 
artigo está atrelado a (re)estruturação e (re)significados do rural e do urbano, partes 
de um espaço geográfico que compõem a totalidade terrestre. Portanto, buscou-se 
compreender dentro de um recorte espacial pré-definido, no pequeno município de 
São Paulo das Missões, á noroeste do Rio Grande do Sul, a percepção dos que o 
habitam; sobre o significado do rural e do urbano, bem como sua reprodução no dia a 
dia local. 
 
Palavras-chave: Organização espacial, rural e urbano. 
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POLÍTICA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA CONDICIONADA NO 
BRASIL: UMA AVALIAÇÃO SOBRE OS DOZE ANOS DO 

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 

Adriano Fritzen, Vinicius Bondrani Linke, Thiago Beniz Bieger  
Sérgio Luís Allebrandt, Airton Adelar Mueller 

 
Resumo: Este estudo tem como objetivo realizar uma pesquisa teórica e empírica 
sobre a evolução de indicadores relacionados à redução de desigualdade social, 
desnutrição e mortalidade infantil, indicadores de analfabetismo e frequência escolar 
e de trabalho infantil no Brasil. A análise da evolução deste grupo de indicadores se 
dá em virtude de o Programa Bolsa Família – PBF, ter como condicionalidades e como 
objetivos a melhora das condições sociais e de vida da população em situação de 
vulnerabilidade social ao funcionamento de uma política pública de transferência de 
renda com condicionalidade no Brasil, o Programa Bolsa Família – PBF. Realizou-se 
uma recuperação do processo de criação do PBF, que consistiu na junção de outras 
políticas públicas existentes, sendo que a partir de então, criou-se um maior grupo de 
condicionalidades. A criação destas condicionalidades está vinculada com os objetivos 
do Programa, os quais eram a combate à fome e promoção da segurança alimentar e 
nutricional, combate da pobreza e a privação das famílias; promoção do acesso à rede 
de serviços púbicos, em especial saúde, educação, segurança alimentar e nutricional. 
Para a análise e tratamento das informações coletadas, utilizou-se o método de 
análise de conteúdo, umas das diferentes técnicas de análise por Bardin, sendo 
realizada a análise das informações coletadas e de diferentes indicadores. Desde a 
criação houve uma importante redução da desigualdade social no Brasil, a qual em 
parte está relacionada ao PBF, a evolução de outros indicadores pode ser associada 
aos resultados do PBF, como a redução da desnutrição infantil, mortalidade infantil, 
dentre outros, o que evidencia a relevância na continuidade e aperfeiçoamento do 
Programa. 
 
Palavras-chave: Programa Bolsa Família. Políticas públicas. Transferência de renda. 
 
 

POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO EXTERNA NO BRASIL E OS INDICADORES DA 
QUALIDADE EDUCACIONAL: UM ESTUDO DOS INDICADORES DA 

EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SAPIRANGA 
 

Simone Henn  
 

Resumo: Este artigo busca compreender a educação e suas implicações como fator 
importante para o desenvolvimento regional. Essa discussão, fragmento da 
dissertação de mestrado em construção, possui como tema a avaliação escolar 
externa em larga escala, obtida através do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica - IDEB. Possui como objetivo discorrer acerca dos indicadores de qualidade 
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medidos pelas ferramentas de avaliação externa, aplicado às escolas desde o ano de 
2005. O cenário analisado é a Rede Pública Municipal de Sapiranga/RS, enfatizando 
o desenvolvimento educacional municipal a partir do resultado desses indicadores. 
 
Palavras-chave: Avaliação em larga escala. Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica - IDEB. Rede Pública Municipal de Sapiranga. 
 

 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER: O LOCAL 

EXPRESSA O REGIONAL SOB A VERSÃO DA JUVENTUDE DE 
SÃO MATEUS DO SUL - PARANÁ 

 
Cintia Brasil Cardoso, Maria Luiza Milani  

 
Resumo: O texto refere-se às políticas públicas de cultura, esporte e lazer e como a 
juventude de São Mateus do Sul - PR as entende para a satisfação de seus anseios 
e necessidade. Tomando por base os dados locais, o texto transfere os achados locais 
para refletir uma realidade regional, onde esse município está situado - 20 municípios, 
situados na divisa entre o estado de Santa Catarina e Paraná (Sul-Sudeste 
paranaense e Planalto Norte catarinense). Sobre esta temática, o texto se propõe a 
refletir acerca das públicas de cultura, esporte e lazer como recursos institucionais 
públicos (ou não) que podem contribuir para a inclusão social em direitos sociais do 
segmento da juventude, a partir da versão da juventude sãomateuense. Os dados 
quali-qualitativos da pesquisa permitem enxergar a realidade local-regional ou 
realidades regionais e nela os paradoxos e contradições entre os referenciais de 
desenvolvimento econômico e o desenvolvimento das dimensões humana e social. 
 
Palavras-chave: Juventude. Políticas públicas. Desenvolvimento local-regional. 
 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS PARA A GESTÃO DO  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - UMA ANÁLISE SOBRE A AGENDA 21 

LOCAL NO MUNICÍPIO DE VACARIA/RS EM 2014 E 2015 
 

Debora Mello Lopes, Bernardo Amaral da Rocha, Josirene Candido Londero 
 

Resumo: As violações ao meio ambiente equilibrado são produzidas por ações pouco 
ou nada responsáveis e pela falta de controle dessas ações, acompanhada da 
omissão por parte do Estado, conivente com o setor privado na falta de ação 
específica para a questão ambiental. A questão ambiental e da sustentabilidade do 
desenvolvimento então, clama pela ação dos governos e a estes é conferida a árdua 
tarefa de trazer à apreciação a questão ambiental à luz da lei. Nesse sentido, o estudo 
evidencia a implementação da Agenda 21 (local) no estado do Rio Grande do Sul, 
enfocando as atividades desenvolvidas no município de Vacaria nos anos de 2014 e 
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2015. Para tal, foram buscados dados secundários, disponíveis em sites específicos 
do município de Vacaria/RS. Buscou-se, igualmente, evidenciar as políticas 
participativas como meio eficaz para a otimização das atividades previstas para a 
Agenda 21 local. A pesquisa é qualitativa, consubstanciada no método dedutivo, já 
que parte de informações genéricas para chegar a dados específicos e particulares. 
 
Palavras-chave: Agenda 21. Políticas participativas. Meio ambiente. 
 
 

PROXIMIDADES E DISTANCIAMENTOS HISTÓRICOS: ALTERIDADE E 
REPRESENTAÇÕES ENTRE IMIGRANTES E INDÍGENAS NA 

LITERATURA DO SÉCULO XIX 
 

Daniel Luciano Gevehr, Gabriela Dilly 
 

Resumo: A pesquisa analisa as representações sobre o espaço natural e sobre a 
relação existente entre os nativos e os colonizadores da área de colonização alemã 
no Rio Grande do Sul, construídas em diferentes épocas e contextos, pelo intelectual 
e político Karl Von Koseritz, pelo jesuíta Ambrósio Schupp e pelo monsenhor Matias 
José Gansweidt. Privilegiamos em nossa pesquisa os escritos produzidos por Koseritz 
e Schupp no final do século XIX, colocando os Mucker como exemplo dos colonizadores 
que foram seduzidos pela natureza selvagem e, com isso, comparados aos nativos 
que habitavam a região. Num segundo momento, aproximamos nossa análise sobre 
os escritos de Matias José Gansweidt, que na década de 1940, produziu suas 
narrativas sobre os ataques dos nativos nas áreas ocupadas pelos imigrantes 
alemães no Rio Grande do Sul. Discutimos quais os elementos simbólicos presentes 
nessas narrativas e, em que medida, estas podem ser entendidas como responsáveis, 
em grande parte, pela difusão de representações negativas sobre os nativos e suas 
relações com os imigrantes alemães, na passagem do século XIX para o século XX. 
 
Palavras-chave: Imigração Alemã. Representações. Relações interétnicas. 
 

 
REFLEXÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO LITORAL NORTE 

GAÚCHO: O QUE A PRAIA ESCONDE? 
 

Gabriel Vianna, Anelise Graciele Rambo 
 

Resumo: Este trabalho propõe apresentar uma caracterização do território rural 
Litoral RS, com o objetivo de enfatizar sua história, suas características sócio-
econômicas, de modo a evidenciar elementos, não raro, pouco reconhecidos frente a 
uma identidade regional associada ao turismo litorâneo de veraneio. A região 
recentemente foi incorporada ao Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Territórios Rurais (Pronat), programa este, criado devido ao reconhecimento de 
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que as políticas voltadas para a promoção do desenvolvimento sustentável do meio 
rural encontravam dificuldades para atender às especificidades e diferenças culturais 
dos diversos segmentos e povos existentes no País. Sendo assim, entende-se que há 
no Litoral Norte Gaúcho, um público alvo, competente a esta política, ofuscado pela 
principal atividade econômica regional, qual seja, o turismo litorâneo de veraneio. Ao 
dar destaque ao “invisível” do Litoral Norte, pretendemos chamar atenção para a 
importância do fortalecimento dos laços fracos na promoção do desenvolvimento 
regional do Litoral Norte a partir da implementação do Colegiado Territorial. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento regional. Política territorial. Litoral Norte. Laços 
fracos. 
 

 
RELAÇÃO ENTRE DESCENTRALIZAÇÃO, POLÍTICA PÚBLICA,  

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E GLOBALIZAÇÃO 
 

Claudio Machado Maia  
 

Resumo: Este artigo é parte do resultado de pesquisa realizada no âmbito Programa 
ALFA II-0541-FA e la Red de Desarrollo Territorial e Integración Regional (ReDeTIR), 
onde destacam-se temas relacionados ao Desenvolvimento Territorial, à Governança 
e Integração Regional, a partir de uma perspectiva comparativa entre o MERCOSUL 
e a União Européia, com ênfase para as regiões desfavorecidas. Também é parte da 
Tese de Doutoramento, onde foi refletido sobre a temática da descentralização, 
políticas públicas e o processo de desenvolvimento vis-a-vis um mundo cada vez mais 
globalizado, levando a considerar que desenvolvimento regional, assim como, as 
diferentes dinâmicas de desenvolvimento regional dependem de uma crescente 
organização social das comunidades regionais. Onde tal crescente organização social 
equivale diretamente a um melhor envolvimento político nas decisões e definições dos 
rumos do processo de desenvolvimento regional. 
 
Palavras-chave: Participação social. Desenvolvimento regional. Autonomia. Políticas 
públicas. Mercado. Globalização. 

 
 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: UMA ANÁLISE DAS AÇÕES 
SOCIAIS REALIZADAS PARA A BUSCA DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

Potira Samara Santos do Amaral, Carlos Fernando Jung,  
Daniela Paula Colombo Schaefer 

 
Resumo: O artigo apresenta os resultados de um estudo bibliográfico que teve como 
finalidade verificar quais são as ações de responsabilidade social realizadas pela 
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Usaflex – Indústria e Comércio S/A para a busca do desenvolvimento sustentável. 
Para tanto realizou-se uma pesquisa documental nos Relatórios de Sustentabilidade 
da Usaflex dos anos de 2012, 2013 e 2014. Observou-se que as ações desenvolvidas 
pela empresa estão de acordo com os princípios de Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE) e com os critérios da busca pelo Desenvolvimento Sustentável. 
Constatou-se que as ações desenvolvidas pela Usaflex vão além das paredes 
institucionais e das obrigações legais, visando atender as necessidades interesses 
dos colaboradores e da comunidade, mantendo, dessa forma, a sinergia entre os 
aspectos ambientais, econômicos e sociais para o equilíbrio do Tripé da 
Sustentabilidade. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade Social. Ações Sociais. Desenvolvimento 
Sustentável. 
 

 
UMA ANÁLISE DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO CONTEXTO 

SOCIOECONÔMICO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 

Tiane Fernanda de Aguiar  
 

Resumo: O tema a ser investigado nesta pesquisa é “O Programa Mais Educação 
como Política de Tempo Integral: um estudo a partir do contexto da prática”, entre os 
anos de 2010 e 2015 no município de Taquara/RS. Com esta pesquisa pretende-se 
analisar as contribuições do Programa Mais Educação como uma Política Pública 
indutora de aumento da jornada escolar no contexto da prática na escola municipal 
Getúlio Vargas da cidade de Taquara/RS, através do documento normativo e 
entrevistas realizadas até o presente momento. 
 
Palavras-chave: Educação Integral. Política. Mais Educação. 
 
 


