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Special Session (SS15) on: 

Política governamental, desenvolvimento regional e dinâmica 

socioeconômica contemporânea 

Organizers: 

Itaan de J. Santos Pastor (Chair) - Universidade Estadual do Maranhão, Brasil. E-mail: 

bamin@uol.com.br, itaansp@gmail.com 

Emmanuel de Almeida Farias Júnior - Universidade Estadual do Maranhão, Brasil. E-mail: 

emmanueljunior61@yahoo.com.br 

Benjamin Mesquita - Universidade Federal do Maranhão, Brasil. E-mail: fabricionunes12@hotmail.com, 

bamin@uol.com.br 

The aim and scope: 

O objetivo desta sessão é analisar a contribuição das políticas governamentais e dos 

investimentos estrangeiros para o avanço da produção e das exportações de commodities no 

âmbito das regiões inseridas na globalização em termos de geração de emprego, estrutura 

produtiva, renda per - capita e indicadores sociais. 

A política econômica ortodoxa adotada foi um fator importante de inserção no comércio 

internacional de áreas periféricas da América Latina e África e na constituição de um novo 

padrão de acumulação baseado na exploração de commodities – agrícola e não agrícolas. A 

consolidação deste padrão se deve ao crescimento da demanda chinesa por matéria-prima 

ocorrida desde o final do século XX. Por outro lado a inserção deste segmento exportador ou 

destas regiões subdesenvolvidas no processo de globalização mostra que a contribuição foi 

modesta na redução da pobreza e exclusão social, particularmente nos aspectos de geração de 

emprego, renda e na melhoria de e indicadores sociais. A razão se encontra nos tipos de 

atividades exploradas, no papel das multinacionais no comercio internacional e do Estado na 

atração de tais empreendimentos. 

Neste contexto, visando contribuir no avanço do conhecimento sobre a temática - Política 

governamental, desenvolvimento regional e dinâmica socioeconômica contemporânea. A 

sessão objetiva, portanto, receber não só as contribuições que abordem essa relação específica 

da temática (acima), mas também pesquisas, estudos sobre temas correlacionados: 1- 

Globalização, comércio internacional e desenvolvimento local; 2 - Produções de commodities 

e dinâmicas regionais 3 – Transformações produtivas, mercado de trabalho e indicadores 

sociais e 4 – Fronteira agrícola, enclaves territoriais e desigualdades regionais. Os trabalhos a 

serem encaminhados  poderão ser em português e espanhol. 
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