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Mest. Profissional:

2009
Estado, Economia e Políticas Públicas

Análise do processo de formação dos arranjos produtivos locais no estado do Paraná, envolvendo a composição e atuação da 
Rede APL. A distribuição espacial e o grau de competitividade das indústrias integrantes dos APL foram investigados e 
mapeados como base para a formulação de propostas de políticas públicas voltadas para essa forma de organização industrial.
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Equipe

Nilson Maciel de Paula  Docente

Walter Tadahiro Shima  Docente

Fabio Doria Scatolin XDocente

Financiador Natureza ClassificaçãoUF

Financiadores

BNDES Bolsa Órgão FederalRJ

Análise do mapeamento e das políticas para arranjos produtivos locais no Paraná
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2009
Estado, Economia e Políticas Públicas

Adam Smith foi uma figura central nos escritos de Foucault, tanto em sua arqueologia das ciências
humanas quanto na genealogia da biopolítica. Ele frequentemente mencionou e citou Smith em As Palavras e as
Coisas e em muitas outras ocasiões, tais como em entrevistas e aulas no Collège de France. Suas aulas sobre o
nascimento da biopolítica, ministradas naquela instituição nos anos de 1978-1979, foram apenas recentemente
publicadas pela primeira vez na França (Foucault, 2004) e traduzidas para o português (2008). Nessas aulas,
Foucault defendeu que Adam Smith desempenhou um papel fundamental na emergência da biopolítica. Para além
da posição central ocupada por Smith em suas reflexões, Foucault faz uma série de análises de tópicos
fundamentais no desenvolvimento do pensamento econômico, tais como a metáfora da mão-invisível, homo
economicus e idéias do liberalismo. No entanto, as reflexões de Foucault permanecem praticamente ignoradas
entre economistas. O objetivo desta pesquisa é fazer uma leitura acurada dos escritos de Michel Foucault sobre
Adam Smith, tanto no que diz respeito à arqueologia da economia política quanto na emergência da biopolítica. O
estudo visa especialmente explorar o potencial das análises de Foucault para o estudo dos trabalhos de Smith
entre economistas..
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Equipe

Iara Vigo de Lima XDocente

Danielle Cristina Guizzo  Discente

As contribuições de Foucault para uma reconsideração do debate sobre o contexto e escritos de Adam Smith
Pesquisa
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Na década de 70, a área compreendida pela bacia do Rio Verde recebeu o
primeiro investimento direto da Petrobras. Tal área incluía os municípios
de Araucária, Campo Magro e Campo Magro. A natureza deste investimento foi
a construção de uma barragem que represou as águas deste rio. E apesar da
magnitude da natureza de tal obra, o recurso hídrico represado não foi
utilizado desde então pela empresa que a construiu. Desde então a
população das cidades que margeiam a represa cresceu, a utilização da
mesma por parte dos recursos hídricos também se intensificou, e a SANEPAR
interveio passando a gerir as águas de modo a abastecer e prover
saneamento para estas cidades na medida do possível. Com a expansão dos
interesses empresariais da Petrobras na utilização dos recursos hídricos
da bacia do Rio Verde, a represa por eles construída tornou-se
interessante. Porém, a interação entre os diferentes agentes que usufruem
das águas desta região se tornou mais complexa, considerando ainda a
importância ambiental, econômica e social que a água representa nas
rotinas dos agentes envolvidos.
        Apresentados os agentes envolvidos neste trabalho, a questão é verificar
a interação entre os mesmos, do modo que vem ocorrendo até o momento
atual. Tais como a configuração dos usuários, o equilíbrio de forças que
determina o poder de decisão sobre os rumos que os recursos hídricos
tomam, a interação e o relacionamento entre os mesmos – incluindo o grau
de confiança e participação nas tomadas de decisões principalmente. E em
seguida estudar qual seria um caminho mais consensual do uso da água de
modo que os interesses da população, do empresariado, do Estado e do
ambiente fossem respeitados num grau satisfatório.
        Para tanto, o instrumental teórico a ser utilizado englobará a Escola
Econômica Institucional, que atribui aos agentes participantes a tomada
de decisão influenciados pelos grupos ou instituições dos quais fazem
integram. E assim torna-se possível determinar e exercer certo controle
sobre suas decisões baseando-se nas escolhas dos grupos institucionais
onde os mesmos se inserem, resumindo as interações interpessoais em
relações entre as instituições presentes na questão. Além de instrumental
de Economia dos Recursos Naturais, com autores que trabalham a questão
ambiental de modo mais focado na sustentabilidade e interação entre a
sociedade a natureza, sem renunciar ao crescimento industrial caso
necessário. Finalmente, para trabalhar com as informações a respeito das
questões populacionais das cidades envolvidas, serão feitos questionários
para a submissão de pessoas integrantes destas populações, e que seguirão
a metodologia da EMATER, os chamados DRP’s (diagnósticos rápidos
participativos); e a análise dos PDU’s (planos diretores urbanos) das
cidades envolvidas, em que se avaliará principalmente a participação
popular na elaboração dos mesmos.
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Fabiano Abranches Silva Dalto XDocente

José Felipe de Almeida  Participante Externo

Noam Goldstein  Participante Externo

Financiador Natureza ClassificaçãoUF

Financiadores

Aspectos Socioeconômicos da Bacia do Rio Verde
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Estado, Economia e Políticas Públicas

O projeto tem como objetivo principal a formação de uma rede de cooperação em pesquisa sobre elites e grupos dirigentes no 
país. Para isso, o projeto buscará somar esforços de pesquisadores de diferentes formações disciplinares - história, sociologia, 
ciência política e antropologia - atuantes em universidades dos estados de Sergipe, Paraná e Rio Grande do Sul, especialistas no 
tema. Entre os objetivos específicos, identificamos: 1) A partir de uma perspectiva histórica ampla - que compreenda o século XX 
- e comparativa entre as regiões Nordeste e Sul, estabelecer pelo menos quatro grandes eixos investigativos: (a) das relações 
entre sistema escolar e formação de grupos dirigentes (profissionais, burocrático-estatais, políticos, culturais, eclesiásticos); (b) 
das grandes famílias e de suas estratégias de reprodução e consagração social; (c) da atuação das elites estatais e dos 
processos de elaboração de políticas de governo; (d) das estratégias de consagração profissional desenvolvidas; e 2) com base 
na implementação dessa agenda comum de questões de pesquisa, criar sinergias entre estoques de investigações parciais e em 
andamento e comparar novos achados sobre as regiões quanto a: (a) modernização do aparato estatal e as relações com o 
recrutamento de elites burocráticas e jurídicas; (b) transformações na composição de elites políticas regionais e municipais 
(parlamentares, executivas e de alta administração); (c) relações entre características das elites políticas e elaboração de 
determinadas políticas governamentais; e (d) lógicas de constituição de certas elites profissionais, como as empresariais, 
eclesiásticas e jornalísticas..
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Adriano Nervo Codato XDocente

Roberta Picussa  Discente

Financiador Natureza ClassificaçãoUF

Financiadores

CAPES - PROCAD Auxilio Financeiro Órgão FederalDF

Composição e recomposição de grupos dirigentes no Nordeste e no Sul do Brasil: uma abordagem comparativa e interdisciplinar
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A economia brasileira tem se caracterizado historicamente pelo elevado
patamar dos juros
básicos, medidos pela Taxa Selic. A diferença no patamar dos juros básicos
do Brasil com
os demais países é evidente, e tem permanecido mesmo após a redução da
taxa de inflação
nos últimos 15 anos. As conseqüências da política monetária de juros
elevados são notórias
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Estrutura de Decisão da Política Monetária no Brasil
Pesquisa
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em vários aspectos que vão desde o baixo crescimento dos investimentos até
a distribuição
de renda e riqueza. (IPEA, 2011)
A década de 90 consolidou no mundo e no Brasil a ênfase do Banco Central
na taxa
de juros de curto prazo como a variável operacional da política monetária
ao invés de tentar
qualquer controle sobre algum agregado monetário. Desde 1999, o Banco
Central do Brasil
vem adotando o chamado sistema de metas de inflação, no qual a taxa de
juros básica é
estabelecida de forma a se atingir algum patamar previsto de taxa de
inflação para o ano.
Em outras palavras, o sistema de metas de inflação sugere que exista uma
rationale
puramente técnica para a determinação da taxa de juros básica.
Por outro lado, é possível compreender as decisões econômicas como
emergindo ou
dependentes de um conjunto de relações sociais e a determinação da
política monetária à
luz desse conjunto. Sob tal perspectiva, a política monetária passa a ser
analisada em seus
aspectos institucional e político, vale dizer, os processos decisórios e a
hierarquia dos
decisores respeita alguma estrutura socialmente construída a qual define
os objetivos e os
métodos de alcançá-los. Portanto, pretende-se explicar a determinação da
taxa de juros
básica sob a perspectiva ‘das relações institucionais’ firmadas entre os
agentes que
www.FundacaoAraucaria.org.br
‘comandam ou influenciam o processo decisório’ da taxa básica de juros num
contexto em
que as elites financeiras ganharam proeminência na hierarquia econômica.
Deste modo, indo da teoria macroeconômica à abordagem institucionalista do
fenômeno, o trabalho segue investigando exaustivamente como se obtém as
decisões de
política monetária no Brasil, durante os anos 2000. A investigação
encontra seus limites, por
um lado, na disponibilidade de evidências empíricas e, por outro, na
extensão da abordagem
institucional da economia brasileira que direciona o estudo à uma teoria
das elites
decisórias.
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Estado, Economia e Políticas Públicas

Heidegger, Nietzsche e os debates contemporâneos para um diagnóstico filosófico do presente.
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Andre de Macedo Duarte XDocente

Heidegger, Nietzsche e os debates contemporâneos para um diagnóstico filosófico do presente.
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2010
Estado, Economia e Políticas Públicas

Busca o entendimento do Institucionalismo de Thorstein Veblen sob a ótica de várias teorias
epistemológicas, entre elas a foucauldiana e a hermenêutica. Com isso procura iluminar os vários aspectos dessa
abordagem econômica com o fito de compreender melhor a economia como ramo da ciência..

0

0

0
0

Nome Categoria Responsável

Equipe

Marco Antonio Ribas Cavalieri XDocente

O Institucionalismo Norte-Americano de Thorstein Veblen em Perspectiva
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O papel das instituições internacionais no mundo pós-Guerra Fria: Análise do Conselho de Segurança da ONU
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Alexsandro Eugenio Pereira XDocente

Wellington da Silva Pereira  Discente

O papel das instituições internacionais no mundo pós-Guerra Fria: Análise do Conselho de Segurança da ONU
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Estado, Economia e Políticas Públicas

Estudos teóricos e metodológicos abordando várias posições/proposições no campo de produção da sociologia histórica 
comparada. Pretende-se, a partir daí, construir uma plataforma de pesquisa visando sua aplicação à análise da participação de 
elites políticas e estatais no processo de industrialização capitalista da América Latina com um viés comparativo e generalizante..
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Adriano Nervo Codato XDocente

Sociologia Política e História: estudos teórico-metodológicos
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Índice de Atratividade para Internacionalização de Pequenas e Micro Empresas
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Índice de Atratividade para Internacionalização de Pequenas e Micro Empresas
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