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1. Origem e Evolução 

Esta Escola, formalmente instituída em 1984, surge da transformação do antigo 

DEPES Departamento de Planejamento Econômico e Social (embrião do posterior 
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IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas), criado em 19681. Esse projeto 

inicial da área de Humanidades foi patrocinado pelo saudoso Prof. Zeferino Vaz, 

então Reitor desta Universidade, num momento crucial da vida política nacional, 

que era o início do endurecimento do regime militar instaurado desde abril de 

1964. 

 

Seu amadurecimento, em plena ditadura, deve-se a vários fatores: à estatura 

política e acadêmica de Zeferino Vaz, seu patrocinador e avalista; à moderna e 

alta qualidade de suas propostas iniciais formuladas por seus fundadores; ao bom 

desempenho intelectual da instituição; ao alto interesse que a escola despertou na 

sociedade e empresariado, no início mais circunscrito à região, e que hoje 

extravasa os próprios limites do país; e a uma certa cautela e disciplina política 

que seus professores tiveram que manter nos oito primeiros anos de sua criação, 

face à repressão do regime militar. Isto, contudo, não nos impediu de tomar a 

dianteira e ativo papel na luta contra a ditadura e contra a economia política do 

regime militar. 

 

Com efeito, alguns de nós, formalmente membros do antigo MDB e do PT, 

assessoramos por muitos anos a frente política de oposição e colaboramos na 

produção de textos partidários. Juntamente com outros colegas (membros formais 

ou não daqueles partidos), percorremos praticamente todo o país, na campanha 

pelas Eleições Diretas, proferindo palestras e seminários, principalmente em 

sindicatos e universidades. Encabeçamos ainda o Movimento de Renovação dos 

Economistas, luta política que permitiu tirar a maioria das instituições de nossa 

categoria (Conselhos Regionais e Federal de Economia) de uma situação de 

franco apoio (ou pelo menos de omissão) à política econômica do regime militar, 

incorporando a maioria delas na luta pela redemocratização. Também tivemos 

intensa atuação na realização do Fórum Empresarial criado pela Gazeta Mercantil, 

                                                
1 O IFCH passou a contar com quatro Departamentos: o de Ciências Sociais, o de Filosofia, o de 
Lingüística (que mais tarde se transforma em Instituto de Estudos da Linguagem) e o de Economia. 
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que congregou os oito dos principais empresários nacionais da época, na luta pela 

restauração da democracia representativa. 

 

Deve-se a uma circunstância especial a idéia da criação do futuro IE. De um lado, 

pelos anseios que um grupo de professores da CEPAL, no Rio de Janeiro, 

manifestava em relação à má qualidade da maioria dos cursos de economia então 

ministrados no país, pela baixa capacidade crítica que ofereciam para o exame da 

realidade nacional, pela quase ausência de interdisciplinaridade e pela alienação 

teórica e política que proporcionavam. Esse grupo alimentou, durante alguns anos, 

a idéia de criar uma nova Escola de Economia que enfrentasse aquelas 

deficiências. Ao mesmo tempo, havia outro grupo de intelectuais em São Paulo, 

que acabava de fazer um Curso de Planejamento Econômico ministrado pela 

Cepal, e que também alimentava as mesmas preocupações. É nesse momento 

(1965) que se conhecem e que delineiam as idéias centrais do futuro projeto. O 

elo dessa união foi, de um lado, o interesse demonstrado por Zeferino Vaz em 

implantá-lo, como embrião da área de humanidades da UNICAMP, e, de outro, o 

fato de que o grupo tinha em conta os valores humanos fundamentais e idênticas 

preocupações políticas2. 

Iniciamos em 1968, ministrando cursos de especialização (semestrais), nas 

áreas de Planejamento Econômico e Social (em convênio com a CEPAL) e de 

Treinamento e Qualificação em Economia e Administração de Pequenas e Médias 

Empresas (adaptando o Programa Delft). Tratavam-se de programas para difundir 

técnicas modernas de planejamento (macro e microeconômicos), para preparar 

quadros habilitados para o desempenho de funções públicas e privadas e que 

                                                
2 O grupo de fundadores era constituído (1967), pelos de São Paulo, Carlos E. N. Gonçalves, 
Fausto Castilho, João Manuel C. de Mello, Luiz G. M. Belluzzo e Osmar O. Marchese e os que 
vieram da Cepal, Ferdinando O. Figueiredo, Roberto M. R. Gamboa e Wilson Cano. Pouco depois 
se incorporava Eolo M. Pagnani (área de empresa), e no início da década de 1970 incorporaram-
se outros seniores (Antonio B. Castro, Carlos Lessa, Jorge L. Miglioli e Maria C. Tavares) e, mais à 
frente, ampliava-mos o quadro, com a vinda de Carlos A. Barbosa, Carlos A. Kurkinewa, Frederico 
Mazzucchelli, José C. Braga, Liana M. L. A. Silva, Luciano G. Coutinho, Paulo A. Baltar e Sérgio 
Silva. Hoje o IE tem cerca  de noventa docentes, dos quais 5 são Titulares, 18 são Livre-Docentes 
e apenas 4 ainda não concluíram    seus doutoramentos. 
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também introduziam critérios sociais para a avaliação de cada projeto estudado. 

Em meados da década de 1980 implantamos um programa permanente de 

cursos de extensão, e, mais recentemente de especialização, ministrados no 

período noturno, para graduados, cujos conteúdos possibilitam reciclar o 

conhecimento de antigos graduados e treinar e aprofundar conhecimento em 

várias áreas da economia, principalmente de economia e finanças de empresa, 

economia brasileira e internacional e política econômica. Esse programa é muito 

demandado por residentes na região de Campinas, caracterizada por sua grande 

concentração de indústrias de maior conteúdo tecnológico. 

Face à complexidade e a interdisciplinaridade que o curso de graduação 

continha, ele só pode começar em 1970, por várias razões, entre as quais a 

necessidade de enviar docentes para atualização e pós-graduação na Europa, em 

algumas disciplinas específicas. Por isso também tivemos que contar com alguns 

docentes estrangeiros para algumas dessas áreas. Posteriormente, antropologia e 

lingüística foram retiradas do currículo de economia, mas o conteúdo de história 

foi ampliado, mantida a exigência de cursar língua estrangeira e o aprofundamento 

do estudo de história e economia brasileiras. 

Entre as deficiências que criticávamos, a do uso e qualidade do material didático 

era uma das principais e, para tentar saná-la, nosso curso exigia: i) elevada carga 

de leitura de livros e artigos; ii) sempre que possível, os livros (traduzidos ou não) 

deveriam ser os originais dos grandes mestres, e não as versões contidas em 

manuais de segunda ordem; iii) produção, pelos próprios professores, de textos, 

quando os existentes eram considerados insatisfatórios3; iv) realização de 

seminários, com controle da leitura recomendada. Os cursos eram ministrados em 

períodos diurnos e em 1998 iniciamos também o curso noturno. Por outro lado, a 

marca de Campinas, consiste ainda, desde o início, em que a maior parte dos 

nossos programas e disciplinas contemplam sempre forte conteúdo de Economia 

                                                
3 Um destes textos, para o curso de Introdução à Economia, produzido pelo autor em 1969, tinha 
conteúdo não apenas de caráter introdutório à teoria e análise econômica, mas também noções do 
subdesenvolvimento econômico e de economia brasileira. Utilizado ao longo de muitos anos, teve 
4 reimpressões e,   mais recentemente, foi atualizado e reeditado  (Cano, 2007). Outro texto muito 
utilizado como manual, foi o de Figueiredo (1971), antes aplicado nos cursos da Cepal no Brasil. 
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Política, História Econômica, Economia Brasileira e, onde couber, o confronto com 

a situação internacional. 

Em 1974 implantamos o curso de pós–graduação, com o de mestrado. Já então 

éramos conhecidos como a escola crítica de Campinas, constituindo assim uma 

raridade no Brasil, não só por sua postura crítica à política e à economia política 

do regime militar; pela estrutura curricular; intensidade de leitura; pela pluralidade 

teórica de estudar os grandes mestres, notadamente Kalecki, Keynes, Marx e 

Schumpeter; pela visão crítica no estudo histórico do sistema capitalista de 

produção; pela grande importância que sempre demos ao estudo da história 

econômica do Brasil e de sua evolução. Com isto, os candidatos a nossos cursos 

situavam-se entre os melhores alunos no exame de seleção ao mestrado, e essa 

demanda provinha de todas as regiões do Brasil, o que também tornava nosso 

curso ainda mais atraente, pois possibilitava maior socialização de conhecimento 

de nossos problemas regionais. 

Em 1978, com o amadurecimento dos programas anteriores e com boa parte dos 

docentes já doutorados, iniciamos nosso curso de doutoramento (em Teoria e 

Política Econômica), que reproduziu o sucesso do mestrado, e onde pudemos 

aprofundar o estudo da história econômica, da teoria, da política econômica, e das 

economias nacional e internacional. Neste e nos demais programas de 

doutoramento hoje existentes, os alunos passam, obrigatoriamente, além das 

disciplinas de área específica, por outras três, consideradas fundamentais: 

Interpretações do Capitalismo, Interpretações do Brasil e Economia Política 

(avançada). 

Nestes cursos, respectivamente, se aprofunda a leitura, discussão e reflexão 

sobre o sentido, o funcionamento e a evolução do sistema capitalista de produção, 

se faz a reflexão de como os principais autores brasileiros (Caio Prado Jr., 

Florestan Fernandes, Sérgio B. de Holanda, Celso Furtado, Oliveira Viana e 

Gilberto Freyre) pensaram o país e como interpretar a economia contemporânea à 

luz da economia política e da crítica à teoria e à política econômica. 

As estruturas de nossos cursos são freqüentemente revistas, não só para corrigir 
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eventuais deficiências, mas, principalmente, para atualizar os conteúdos de cursos 

e de disciplinas. Esta permanente revisão é feita tanto em termos de teoria, como 

nas áreas de economia brasileira e internacional. Também nos pautamos pela 

constante atualização dos temas mais relevantes que fazem ou deveriam fazer 

parte da agenda social e econômica do país. Para tanto, nos valemos não apenas 

de leituras atualizadas como, principalmente da realização de pesquisas coletivas 

sobre tais temas. 

Assim é que a partir de 1998 criamos novo programa de pós-graduação, com três 

novos mestrados: História Econômica; Economia Social e do Trabalho, com forte 

conteúdo na discussão e proposição de políticas sociais e de trabalho, pobreza e 

distribuição de renda; e o de Desenvolvimento, Espaço e Meio Ambiente, o qual 

vincula a uma ampla base de discussão da problemática do subdesenvolvimento 

econômico e das grandes transformações por que passa hoje a economia 

internacional e a nacional, às relevantes temáticas de agricultura, indústria, 

economia regional e urbana e meio ambiente. A extraordinária demanda que 

recebemos para esses cursos, em cujas temáticas temos mais de três décadas de 

experiência de pesquisa, nos estimulou a criar, em 1999, novo doutoramento, 

em Economia Aplicada, abarcando aqueles temas dos três novos mestrados, 

como áreas específicas. 

2. Organização de Estudos e Pesquisas4 

 

Embora formalmente estruturado em dois departamentos (Teoria Econômica e 

História e Política Econômica), nos quais se distribuem as diferentes disciplinas e 

docentes, o IE constituiu Núcleos (de Agricultura, Indústria e Tecnologia, 

Finanças e Finanças Públicas, Social, Urbano e Regional, História Econômica e 

Métodos Quantitativos) e Centros (de Desenvolvimento Econômico; de Relações 

                                                
4 O IE tem longa tradição em realizar pesquisas em cooperação ou mesmo conjuntas, com várias 
instituições públicas (como a FUNDAP, SEADE, BNDES, INCRA, EMBRAPA, IPEA, UFRJ), com 
nossos docentes e pesquisadores interagindo com os respectivos dessas instituições. As 
cooperações mais intensas e numerosas foram  as realizadas com várias Secretarias do Governo 
do Estado de São Paulo, com a FUNDAP, a SEADE e a UFRJ. 
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Sindicais e de Trabalho; de Relações Internacionais e de Conjuntura) onde 

efetivamente se realizam estudos e pesquisas de cada área temática, 

concentrando e especializando esforços e recursos. É também a partir daí que 

nascem novos programas (de ensino ou pesquisa) e que se reformulam outros. 

Vejamos resumidamente os conteúdos dessas áreas. 

 

Na de Agricultura a preocupação abarca não apenas a economia do setor, mas 

também seus aspectos sociais, como as relações de propriedade, concentração 

fundiária, emprego, meio ambiente e políticas setoriais (nacionais e do exterior). 

Em Indústria e Tecnologia, a concentração se dá em três linhas: as 

transformações tecnológicas e a organização industrial que ora se processam no 

mundo, a política e a dinâmica industrial brasileira e a que estuda e assessora as 

pequenas e médias empresas. 

Na de Finanças, a ênfase se dá no estudo e pesquisa das transformações 

mundiais do sistema financeiro internacional e da financeirização, suas 

repercussões no Brasil, e o exame permanente da política monetária. A de 

Finanças Públicas concentra seus estudos e pesquisas sobre a estrutura e 

evolução dos componentes da receita e do gasto público, da política econômica, 

das privatizações e reforma do Estado, do federalismo e da “guerra fiscal”. A de 

estudos de Economia Social, Urbana e Regional, tem desenvolvido importantes 

pesquisas não apenas em termos nacionais como também dentro do próprio 

Estado de São Paulo, e de alguns de seus municípios. Aqui também estão 

presentes as questões históricas, comparações internacionais, as políticas 

regionais e de urbanização, a metropolização e os efeitos que a política 

econômica nacional gera sobre as unidades descentralizadas da nação. Também 

os temas recentes da globalização e do (frágil) poder local são objetos de nossas 

pesquisas e cursos. 

A de História Econômica tem feito importante trabalho na revisão e reinterpretação 

da história econômica, política e social do Brasil, da relação colônia-metrópole, da 

transição para o trabalho livre, de sua periodização analítica, e, principalmente, de 
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reflexão e sistematização do pensamento de nossos principais autores clássicos, 

em torno de suas visões sobre o país. Na área de Relações Internacionais são 

estudadas questões atinentes às nossas relações econômicas e políticas com 

outros países e áreas, seja na esfera mais geral, seja nos estudos de blocos 

(como o Mercosul) ou de países. Aqui, os temas mais candentes são os referentes 

às possibilidades de expandir exportações, questões de financiamento e do 

investimento externo e de desnacionalização e globalização. 

Na de Desenvolvimento Econômico, a preocupação central reside no exame 

histórico de nossas grandes transformações, vis-à-vis o movimento da economia 

mundial e a forma como se pautam, em cada momento histórico, as forças 

políticas mais atuantes no movimento nacional. A questão social e a distribuição 

regional e pessoal da renda fazem parte de suas maiores preocupações. É das 

lições de nossa história e do exame do que ocorre com os demais países 

subdesenvolvidos que se fazem reflexões sobre as perspectivas que podem ser 

idealizadas para a nação. O problema central desta década – o neoliberalismo e a 

globalização – são as preocupações centrais desta área,  que tem estudado vários 

países da América Latina e tem proposta  estudos sobre  as possibilidades de 

ruptura com essa política e a criação de um modelo alternativo para os nossos  

países. 

Na de Relações Sindicais e de Trabalho os estudos debruçam-se sobre a 

organização da força de trabalho, do movimento do emprego, desemprego e do 

salário e de suas estruturas. Estes temas são sempre pensados junto com o 

exame de situações internacionais e do movimento da política econômica e social 

nacional. Embora não tenhamos criado no IE uma área específica para tratar da 

Questão Social e Políticas Públicas, tema por demais amplo e complexo, 

estimulamos a criação do NEPP (Núcleo de Estudos de Políticas Públicas), órgão 

existente junto à Reitoria da UNICAMP, para o qual  temos colaborado fortemente, 

participando  de suas pesquisas e de seus cursos. O Centro de Conjuntura 

dedica-se ao exame permanente do movimento da economia e da política 

econômica, elaborando, desenvolvendo seminários e relatórios anuais. A área de 

Métodos Quantitativos congrega os docentes e pesquisadores de matemática, 
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estatística e econometria, que ministram os diversos cursos da área, desenvolvem 

suas próprias pesquisas, além de apoiar outras áreas. 

 

3. Resumo da Produção Acadêmica 

Formação de Quadros 

Até 2005,  formamos numerosa e diversificada leva de profissionais: cerca de 

2000 graduados (entre 1974 e 2005) e de 900 pós-graduados (entre 1978 e 2005).  

Anualmente, capacitamos cerca de 700 alunos em cursos avulsos de extensão e 

de 100 nos cursos de especialização, até 2000, e, deste ano até o de 2005, as 

cifras respectivas têm sido em torno de 200 e 400. Parte desses profissionais se 

dirigiram ao setor público, com presença em muitos governos estaduais e no 

federal, e em órgãos específicos, como FUNDAP, SEADE, EMBRAPA, BNDES, 

SUDENE e SUDAM. Também tem sido muito importante e quantitativamente 

expressiva a formação de docentes, destacando-se expressiva presença deles em 

várias universidades públicas federais e estaduais. Os docentes, nessas 

universidades, puderam assim transplantar para elas, boa dose do espírito de 

Campinas, disseminando nossa postura reflexiva crítica, alterando programas, 

currículos e complementando bibliografias. O setor privado certamente foi o mais 

contemplado, com a presença de nossos formados em empresas, instituições 

financeiras e consultoras. 

 

Estudos e Pesquisas 

 

Além de grande quantidade de pesquisas individuais, realizamos, no período, 

cerca de 420 pesquisas coletivas (nos Núcleos e Centros do IE), em cooperação  

com instituições internacionais (ente as quais: CEPAL, UNIDO, PNUD, UNESCO, 

IICA e OIT), públicas (governo federal, governos estaduais e municipais, 

autarquias e empresas estatais), não governamentais (como DIEESE, SEBRAE, 

SENAI, IEDI), e com empresas privadas de vários portes. Essas pesquisas têm 
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abarcado todas as áreas temáticas acima assinaladas, concentrando-se mais, 

contudo, nas de agricultura, finanças públicas, indústria, regional e urbana, 

trabalho e sociais. 

 

Dissertações e Teses 

 

Totalizamos hoje (concluídas e defendidas até 2005) 411 dissertações de 

mestrado, 315 teses doutorais e 31 de livre-docência. Embora abarquem todas as 

áreas de conhecimento estudadas no IE (inclusive as de Teoria e de Métodos 

Quantitativos), as áreas de maior concentração têm sido as de Economia 

Brasileira, Política Econômica. Agricultura, Indústria, História Econômica e 

Regional e Urbana. 

 

Principais Livros Publicados pelos Docentes5 

 

Entre pesquisas e teses defendidas por docentes do IE, foram publicados na 

forma de livro cerca de 110 títulos. Do total de 900 teses defendidas (por nossos 

docentes e terceiros), cerca de 120 foram publicadas como livros. 

Nas temáticas de Teoria Econômica e Economia Política, cabe citar: o de Belluzzo 

(1998), reinterpretando parte da crítica marxista à economia política; o de Lessa 

(1998 A), onde discute e critica os conceitos de política econômica e a “ciência 

oficial”, assentando sua crítica à economia neoclássica, apresentando também a 

                                                
5 Por critérios da edição deste artigo e a restrição para uma resumida bibliografia (anexa), limitamo-
nos a citar apenas algumas obras de seus docentes (atuais ou não), consideradas mais relevantes. 
Constam exclusivamente as obras editadas na forma de livros, embora tenhamos teses 
defendidas, relevantes artigos (ver especialmente nossa Revista Economia e Sociedade) e 
relatórios de pesquisa publicados. A bibliografia citada limitar-se-á a alguns textos de seus 
principais docentes seniores. A inclusão de Fiori (Org., 1999), que não pertence ao quadro do IE, 
se deve, além do valor da obra, à participação de vários de nossos docentes no livro. Os demais 
serão apenas mencionados, sem o referencial bibliográfico, por falta de espaço. Os interessados 
num referencial completo, contudo, poderão consultar nosso Centro de Documentação: 
cedoc@eco.unicamp.br. (na edição da Ordem dos Economistas, esta parte em azul foi suprimida).  
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revolução keynesiana; os de Miglioli (1980 e 1981), o primeiro, organizando e 

dirigindo a tradução de alguns dos principais artigos de Kalecki, possibilitando 

assim maior conhecimento desse autor para os estudiosos brasileiros e o 

segundo, discutindo teoricamente (com os clássicos, Marx e alguns marxistas) o 

tema da acumulação e da demanda efetiva.  

Além das várias teses e de artigos publicados em diversos livros e revistas 

(principalmente de Maria C. Tavares, Belluzzo, L. Coutinho e José C. Braga), cabe 

mencionar os livros de teoria econômica, de Antonio C. M. e Silva, F.O. 

Figueiredio, Fernando N. da Costa, Frederico Mazzucchelli, José C. S. Braga, 

Mário Possas, Mauricio Coutinho, e o recente de B. Théret e J.C.S. Braga sobre a 

Escola da Regulação. Mencione-se ainda o de Miglioli, sobre técnicas de 

planejamento. Há também importantes capítulos teóricos e históricos em vários 

livros editados e citados em outros temas, como os de Cardoso de Mello e de 

M.C. Tavares. 

Na área de Economia Brasileira, os livros de Cardoso de Mello (1998) e de M.C. 

Tavares (1998 A e B) trazem importantes contribuições teóricas para a dinâmica 

de acumulação e reinterpretam relevante período da economia brasileira: o 

primeiro trata da economia cafeeira (séc. XIX e XX) e da industrialização até o 

início da década de 1960; o segundo reinterpreta a industrialização “por 

substituição de importações”, dando-lhe outro conteúdo teórico e analítico, 

detendo-se mais no período que medeia a crise de 1962 a 1967 no início do 

“milagre brasileiro”, o terceiro aprofunda a discussão sobre a dinâmica de 

acumulação e analisa a expansão industrial entre 1967 e 1974 e sua posterior 

desaceleração. Os de Cano (1998 A e B) tratam da formação e integração do 

mercado nacional e dos desequilíbrios regionais. O livro organizado por Belluzzo e 

R. Coutinho (1998), contém 18 artigos que versam sobre vários aspectos cruciais 

para a economia brasileira na década de 1970 e início da seguinte, constituindo 

texto obrigatório para o exame daquele período; para as décadas de 1980 e 1990, 

o de R. Carneiro constitui uma boa referência. Ainda, o organizado por A. 

Mercadante, sobre o período pós Plano Real, o de M. Baer, sobre sistema 

financeiro, o de L. Coutinho e outros, sobre fundos de pensão e o de L. 
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Goldenstein, sobre a dependência e os diversos volumes anuais sobre o balanço 

da conjuntura,  conjuntura, organizados  por R. Carneiro, G. Biazoto e F. A. 

Oliveira. Excetuados os que serão citados em outras temáticas, cabe ainda fazer 

menção dos seguintes: 

 

I – na área de economia agrícola e do meio ambiente, os vários produzidos ou 

organizados por J.Graziano da Silva, abarcando tanto a agricultura quanto a 

estrutura fundiária e o emprego rural ao longo das últimas quatro décadas; o de T. 

Szmrecsányi e o de P. Ramos, sobre a economia e a política açucareira; os de B. 

P. Reydon e P. Ramos (Org.) sobre agricultura e mercado de terras, o recente, 

organizado pro W. Belick e R. S. Maluf, sobre abastecimento e segurança 

alimentar; e o produzido e organizado por A. Romeiro, sobre questões ambientais. 

 

ii – a temática da industrialização é contemplada mais especificamente no livro de 

Lessa (1978 B), que analisa o fracasso do II PND, no de L. Coutinho e Ferraz 

(1994), examinando em detalhe as condições de competitividade dos vários ramos 

da indústria nacional e no de Suzigan e Villela (1997), sobre política industrial. Os 

livros publicados e organizados por W. Suzigan examinam o movimento histórico 

da industrialização e das políticas industriais. Numa longa perspectiva histórica 

sobre industrialização, desenvolvimento e o papel do Estado, o de C.A. B de 

Oliveira. O organizado por M. Laplane e outros, analisa a industrialização no 

período recente; o de O. Canuto, compara a industrialização do Brasil e da Coréia, 

o de J.R.B Tapia e A. Rallet (Org), sobre telecomunicações e regulamentação, o 

de G. Giovanni, produção e consumo de remédios, e ainda, o de E. M. Pagnani 

sobre pequena e média indústria. 

 

Iii – o endividamento externo da década de 1970 e suas seqüelas para o futuro, 

estão contemplados no de P. D.C. Cruz, enquanto os problemas atinentes à crise 

do estado (finanças, financiamento e dívida pública) podem ser examinados nos 

de F.L.C. Lopreato,  de F.A. Oliveira e de S. Prado, e em várias outras publicações 
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de trabalhos feitos em cooperação com a FUNDAP. 

 

iv – a área de emprego, salário e sindicalismo está contemplada em vários livros, 

como os organizados por C.A. Barbosa, J. Mattoso, J.F. Siqueira e M.A. Oliveira, 

por C.A.B. Oliveira, por B. Valle e C. Dedecca e o de M.A. Oliveira; os produzidos 

por P.R. Souza, o de C.S. Dedecca, os de J. Mattoso, os de M. Pochman e o de  

P. Baltar, sobre salários e preços.  

v- os dois livros citados de Cano (1998 A e B) constituem a base sobre a qual se 

assentaram os estudos de economia regional e urbana no IE, cobrindo o longo 

período de 1870-1995, analisando a estrutura e dinâmica da economia de São 

Paulo e das demais regiões do Brasil, a formação e integração do mercado 

nacional e as raízes históricas dos desequilíbrios regionais. Também foram 

produzidos três importantes trabalhos, coordenados por W. Cano, analisando as 

principais transformações econômicas, urbanas e demográficas do estado de São 

Paulo e suas principais regiões, cobrindo o período de 1920 a 2005. A área 

contempla outros trabalhos importantes, como a  ampla pesquisa que fizemos em 

cooperação (IPEA – IBGE – UNICAMP/Nesur), editada (2v) por essas instituições;  

o  de C.A. Pacheco (questão regional no período recente), de B. Negri 

(descentralização industrial); os de R. A. Brito e P.B. Silva (disparidades regionais 

e o federalismo) e o de S. Prado e C.E. G. Cavalcanti (“guerra fiscal”), publicados 

pela FUNDAP e produzidos em cooperação do IE; ainda, para o tema urbano o de 

U.C. Semeghini (sobre Campinas) e o coordenado por M.F. Gonçalves, 

C.A.Brandão e A.C. Galvão sobre a problemática recente urbana e regional. 

Na área de história econômica cabe citar o de Novais (1979), reinterpretando as 

relações metrópole-colônia entre Portugal e Brasil (1777-1808); o de Cano (2000), 

sobre a América Latina e 8 de seus países, cuja primeira parte abarca o período 

da independência, à maior inserção externa (séc. XIX-1929), na segunda, a 

industrialização (1929-1979) e na terceira as crises vigentes a partir de 1980, 

analisando-as até 1998. Os já citados (todos de 1998) de Cardoso de Mello, de M. 

C. Tavares e de  W. Cano, também tratam de importantes questões relativas a 
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esta temática. Além desses, cabe mencionar os de S. Silva e de L.M. Aureliano, 

sobre o café e a industrialização e estado, o de L. Tannuri, sobre a crise do 

encilhamento, o de R. Granziera, sobre as finanças e acumulação no período 

1850-1890, o de W.P.Costa, sobre o exército e a crise do Império, o de Lígia O. 

Silva, a questão fundiária, o de L.F. Alencastro, sobre a escravidão, e os de J.J. 

Arruda, sobre a história social e política, o descobrimento e a historiografia luso-

brasileira. 

Por último, no tema sobre globalização e neoliberalismo, o IE tem publicado 

ativamente, principalmente artigos e capítulos de livros. Como livros cabe citar as 

coletâneas dirigidas por Tavares e Fiori (1997) e por Fiori (1999) e os livros de 

Tavares e Fiori (1993) e os de Cano (1995 e 2000), ambos discutindo a América 

Latina e o Brasil.  
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