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EDITORIAL

Raimunda Nonata do Nascimento Santana
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Salviana de Maria Pastor Santos Sousa
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Este número especial da Revista de Políticas
Públicas (RPP), publicação acadêmica do Programa
de Pós-Graduação em Políticas Públicas (PPGPP),
é referenciado na V Jornada Internacional de
Públicas- V JOINPP, realizada em agosto de 2011,
no Campus Universitário do Bacanga da Universidade
Federal do Maranhão UFMA, em São Luís
Maranhão-Brasil, com o tema central "Estado,
Desenvolvimento e Crise do Capital".

A primeira edição da JOINPP ocorreu no ano
de 2003 com o tema "Trabalho e Desigualdades
Sociais na Atual Reestruturação Capitalista". A partir
de então, a Jornada passou a integrar o cronograma
de eventos do PPGPP, realizando-se de dois em dois
anos, sempre no mês de agosto. Trata-se,
atualmente, de um evento consolidado no alcance
do seu objetivo de estimular a produção de
conhecimento, a formação de recursos humanos e
possibilitar a troca de experiências com instituições
e pesquisadores, em âmbito local, nacional e
internacional.

Os trabalhos apresentados na V JOINPP
foram desenvolvidos através de Conferências,
Mesas Redondas, Mesas Temáticas Coordenadas
e Comunicações Orais, mediados pelos seguintes
eixos temáticos: Mundialização, Blocos
Económicos, Estados Nacionais e Políticas
Públicas; Transformações no Mundo do Trabalho;
Estado, Lutas Sociais e Políticas Públicas;
Desigualdades Sociais e Pobreza;. Estado,
Cultura e Identidade; Questões de Gênero, Etnia
e Geração; Poder, Violência e Políticas Públicas;
Desafios e Dimensões Contemporâneas do
Desenvolvimento Regional; Questão Agrícola e
Agrária, Segurança Alimentar e Políticas Públicas;
Questão Urbana e Gestão das Cidades; Questão
Ambiental, Desenvolvimento e Políticas Públicas;
Políticas Públicas para os Territórios, Povos e
Comunidades Tradicionais; Impasses e Desafios
das Políticas de Educação; Impasses e Desafios
das Políticas da Seguridade Social.
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Nessa edição especial da RPP, a Comissão
Editorial definiu para publicação, com a aquiescência
dos seus autores e autoras, os textos apresentados
na V JOINPP que serviram de suporte para as
Conferências de abertura e encerramento, as Mesas
Redondas e as Mesas Temáticas Coordenadas.

Em relação ás Mesas Temáticas Coordenadas,
considerando-se o expressivo número de trabalhos
apresentados, definiu-se pela representação de todos
os eixos temáticos e, no interior destes, a mesa que
congregou o maior número de pesquisadores de
instituições nacionais e internacionais. Somente no
eixo "Estado, Lutas Sociais e Políticas Públicas" foram
escolhidas duas mesas na impossibilidade de
aplicação desse critério de seleção. Alguns dos textos,
coletivos e individuais, ao serem incorporados na
presente publicação, tiveram seus títulos originais
modificados e inclusão de co-autorias, em virtude de
revisões procedidas por seus autores e autoras.

A ordem de apresentação dos artigos, cujos
conteúdos são de inteira responsabilidade dos seus
autores e autoras, considera a modalidade de sua
exposição no evento, a saber: Conferências, Mesas
Redondas e Mesas Temáticas Coordenadas.

Os artigos que compõem esta edição especial
da RPP e que recuperam o tema da V JOINPP,
"Estado, Desenvolvimento e Crise do Capital",
relacionam-se à discussão dos rebatimentos políticos
da crise atual do capital na conformação do Estado
contemporâneo e na qualidade do desenvolvimento
em curso no Ocidente. Buscam também analisar o
grau de sua incidência nos âmbitos macroeconômico,
geopolítico, social, cultural, espacial e ambiental,
assim como as alternativas construídas que se
materializam nas políticas públicas e nas lutas sociais.

No que diz respeito ao processo de
organização da RPP, ela se inicia com os artigos
referentes às Conferências de Abertura e
Encerramento seguidos daqueles relacionados às
Mesas Redondas e dos artigos atinentes às Mesas
Temáticas Coordenadas, conforme a ordem dos eixos
temáticos estruturantes da VJOINPP. Na seção de
comunicações destacam-se informações sobre os
mini-cursos ministrados no evento.

Essa edição especial da RPP expressa, de
modo singular, a qualidade científica e acadêmica,
tanto do evento VJOINPP, quanto da Revista de
Políticas Públicas que, no início deste ano de 2012,
foi reavaliada pela Coordenação deAperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), passando a
ser classificada na categoria Qualis A2.
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