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EDITORIAL 

 

 

Temos a grata satisfação de apresentar o volume 11, n. 2, julho/ 

dezembro 2007, da Revista de Políticas Públicas, com 11 (onze) artigos, resultantes 

de um trabalho coletivo de pesquisadores nacionais e internacionais, na III Jornada 

Internacional de Políticas Públicas (III JOINPP).  

A série Jornada Internacional de Políticas Públicas, iniciada em 2003, faz 

parte do cronograma de eventos do Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), realizando-se de dois em 

dois anos, com o objetivo de estimular a produção de conhecimento, a formação de 

recursos humanos e possibilitar a troca de experiências com instituições e 

pesquisadores, em âmbito nacional e internacional, no campo das políticas públicas.  

A III JOINPP versou sobre o tema “Questão Social e Desenvolvimento no 

século XXI”. Foi realizado em São Luís/MA, no período de 28 a 30 de agosto de 

2007, no Campus Universitário do Bacanga, sob a coordenação do Núcleo de 

Pesquisa em Políticas Públicas (NUPP).  

Os trabalhos apresentados na III JOINPP foram organizados em torno de 

eixos temáticos, sendo Mundialização, Estados Nacionais e Políticas Sociais; 

Transformações no Mundo do Trabalho; Desigualdades Sociais e Pobreza: as 

formas históricas de enfrentamento; Questões de Gênero, Etnia e Geração; Estado 

e Cultura; Poder, Violência e Políticas Públicas; Desenvolvimento Regional e 

Transformações nas Relações campo-cidade; Blocos Econômicos e a Questão 

Latino-Americana; Ecologia e Meio-Ambiente; Lutas Sociais e Direitos.  

A riqueza dos trabalhos, nas diferentes modalidades (Conferências, 

Mesas Redondas, Mesas Temáticas Coordenadas e Comunicações Orais), ilustra 

bem a força e o significado desse evento que já tem destaque na agenda acadêmica 

de pesquisadores que buscam investigar a questão social, o desenvolvimento e a 

intervenção governamental, no atual contexto histórico.  

Particularmente, os trabalhos reunidos nessa coletânea foram 

apresentados em Mesas Temáticas Coordenadas e Mesas Redondas. Os artigos 

expressam a preocupação de pesquisadores que buscam analisar a problemática do 

desenvolvimento, em face do enfrentamento da questão social como desafio da 

sociedade e das políticas públicas, objetivo geral da III JOINPP.   



Em relação à sua apresentação, os trabalhos estão distribuídos em dois 

blocos, de acordo com sua forma de exposição na Jornada: Conferências e Mesas 

Temáticas Coordenadas e, no interior desses blocos, o critério de ordenação por 

ordem alfabética, considerando-se o primeiro autor indicado em cada texto. 

 

São Luís,  
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