Editorial
Os Cadernos do Desenvolvimento apresentam nesta edição um conjunto de artigos sobre relevantes questões relacionadas ao tema
do desenvolvimento. Inicialmente vamos encontrar seis artigos que
mobilizam a perspectiva teórico-analítica da Economia, os quais
discutem o petróleo e o desenvolvimento econômico no estado do
Rio de Janeiro, a incorporação dos serviços ecossistêmicos à dinâmica capitalista, a abordagem das capacitações no pensamento de
Amartya Sen, a territorialização do desenvolvimento, as evidências de um novo ciclo desenvolvimentista no estado do Maranhão,
e o potencial turístico como referência para o desenvolvimento
regional no estado do Rio Grande do Norte.
O leitor irá se deparar com três artigos que podem ser incluídos na
grande área de História, sem prejuízo de terem dialogado com outros
campos científicos. O primeiro deles procura fazer uma análise comparativa do relatório da Comissão Brasil-Estados Unidos e daquele produzido pelo Grupo Misto Cepal-BNDE, no contexto histórico dos anos 1950.
Outro texto procura discutir as mudanças ocorridas na Sudene, importante instituição regional criada por Celso Furtado, tendo como referência o período compreendido entre o regime militar e o início da redemocratização do país. Um terceiro artigo irá destacar o pensamento social
de André Rebouças, procurando identificar suas contribuições para
o entendimento das raízes do subdesenvolvimento nacional.
Publicamos, também, um artigo da área de Relações Internacionais
que procura comparar os padrões de governança corporativa entre
Brasil e Índia, levando em conta especialmente a análise dos investidores institucionais, como bancos públicos e fundos de pensão,
ao longo dos anos 1990.
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A seção “Desenvolvimento no mundo contemporâneo: agenda, interdisciplinaridade e perspectiva comparada” reúne, desta feita, três
destacados pesquisadores estrangeiros, cujos temas falam de perto
aos leitores deste periódico. A comunicação de Lorenza Sebesta,
intitulada “A União Europeia ante os desafios da história”, procura
refletir sobre a evolução e os desafios que envolvem esta experiência histórica. A instigante reflexão de Pierre Salama, denominada
“As economias emergentes, o mergulho?”, debate as diferentes
características dos modelos de desenvolvimento dos países da Ásia e
da América Latina, com destaque para China e Brasil, e suas dificuldades nos planos econômico e social nos próximos anos.
O texto de Remi Lenoir, intitulado de “O Estado e seus pressupostos:
a sociologia do Estado segundo Pierre Bourdieu”, encerra esta seção.
Envolve uma leitura atenta de textos do renomado sociólogo francês, procurando mostrar, entre outros aspectos, que, para Bourdieu,
o “Estado é o lugar dessa acumulação do poder simbolíco e sua força
é tamanha que ele pode conseguir em total legitimidade, como se
isso fosse evidente, sem fidelidade pessoal nem ordem formal, o
sacrifício supremo (pro pátria mori)”.
Os Cadernos do Desenvolvimento têm a satisfação de apresentar
a entrevista do economista e professor Wilson Cano, um dos mais
importantes representantes do pensamento desenvolvimentista brasileiro, um dos idealizadores do Instituto de Economia da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp), no qual tornou-se professor titular,
e autor de diversos livros de referência no mundo acadêmico como
“Raízes da Concentração Industrial em São Paulo”, “Desequilíbrios
Regionais e Concentração Industrial no Brasil 1930-1970”, “Introdução
à Economia” e “Desconcentração Produtiva Regional do Brasil: 19702005”. A entevista foi realizada em Campinas/SP, no Instituto de
Economia da Unicamp, em outubro de 2013, e contou com a participação de José Carlos Braga, Rosa Freire d’Aguiar Furtado e Ricardo
Ismael, na condição de entrevistadores.
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Três resenhas fecham este número dos Cadernos do Desenvolvimento.
A primeira aborda o livro “Sobre o Estado”, de Pierre Bourdieu, e
foi realizada por Afrânio Garcia Jr., professor do Centro Europeu de
Sociologia e Política. O livro de Célia Lessa Kerstenetzky, cujo título
é “O Estado do Bem-Estar Social na Idade da Razão”, foi resenhado
por Luiz Carlos Delorme Prado, professor do Instituto de Economia
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A terceira resenha diz respeito ao livro “Catch Up, Developing Countries in the World Economy”,
de Deepak Nayyar, tendo sido elaborada por Rosa Freire d’Aguiar
Furtado, presidente do Conselho Deliberativo do Centro Internacional
Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento.

§

Ricardo Ismael
Editor
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Editorial
This edition of the Development Journals includes a series
of articles on relevant issues relating to the theme of development. These begin with six articles that offer readers a theoretical-analytical perspective of the Economy,
covering: the oil industry and economic development in
the state of Rio de Janeiro; the incorporation of ecosystemic services into the capitalist dynamic; the capability
approach of Amartya Sen; the territorialization of development; evidence of a new developmentalist cycle in the
state of Maranhão; and the potential of tourism as a reference for the regional development of the state of Rio
Grande do Norte.
Readers will then be offered three articles that could be
considered to fall within the broader scope of History, but
which come without any kind of prejudice to their dialogue
with other fields of science. The first of these seeks to
provide a comparative analysis between the Brazil-United
States Commission report and that produced by the joint
ECLAC-BNDE Group, placed within the historical context
of the 1950’s. The second article discusses the changes
that occurred at Sudene (The Superintendency for the
Development of the Northeast), an important regional
agency created by Celso Furtado, using as its reference the
period covering the years of the military regime and the
beginning of the nation’s re-democratization. The third
article highlights the social ideas of André Rebouças, and
seeks to identify the way in which they have contributed
to our better understanding of the roots of our nation’s
underdevelopment.
An article will also be included in this edition that deals
with the field of International Relations, and which seeks
to compare the levels of corporate governance in Brazil and
those in India, paying particular attention to the analysis
of institutional investors, such as state-owned banks and
pension funds, during the 1990’s.
The section entitled “Development in the modern-day world:
agenda, interdisciplinarity and perspectives compared” brings
together, this time around, three well-known international
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researchers, whose topics will undoubtedly strike a cord with
the readers of this periodical. The work by Lorenza Sebesta,
entitled “The European Union in the face of the challenges of
history”, takes a look at the evolution and the challenges that
have surrounded this historical experiment. The instigating
reflection by Pierre Salama, entittled “Emerging economies:
diving?”, discusses the different characteristics of the development models adopted by the nations of Asia and Latin
America, with special attention paid to China and Brazil, and
the difficulties they face over the coming years in terms of
their economic and social plans.
The text by Remi Lenoir, entitled “The State and its assumptions: the sociology of the State acording to Pierre
Bourdieu”, completes this section. This work involves a
detailed reading of the writings of this well-known French
sociologist, in order to show, among other aspects, that,
in Bourdieu’s view, “the State is the place for this accumulation of symbolic power and its strength is such that it
can obtain, with total legitimacy, as if this were clear, and
without any degree of personal loyalty or formal order, the
supreme sacrifice (pro patria mori)”.
The Development Journals are also proud to present an
interview with economist and professor Wilson Cano, one
of the most important proponents of Brazilian developmentalist thinking, one of the creators of the Economics
Institute at the State University of Campinas (Unicamp),
where he became a full professor, and author of a number
of important books in the academic field, including “Raízes
da Concentração Industrial em São Paulo” (The Roots of
Industrial Concentration in São Paulo), “Desequilíbrios
Regionais e Concentração Industrial no Brasil 1930-1970”
(Regional Imbalances and Industrial Concentration in
Brazil 1930-1970), “Introdução à Economia” (Introduction
to Economics) and “Desconcentração Produtiva Regional
do Brasil: 1970-2005” (Brazil’s Regional Productive Deconcentration 1970-2005). The interview was held in
Campinas/SP, at the Economics Institute of Unicamp,
in October of 2013, and included interviewers José Carlos
Braga, Rosa Freire d’Aguiar Furtado and Ricardo Ismael.
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Three reviews complete this edition of the Development
Journals. The first looks at the book entitled “Sobre o
Estado” (On the State), by Pierre Bourdieu, and was written by Afrânio Garcia Jr., professor at the European Centre
for Sociology and Political Science. The book by Célia Lessa
Kerstenetzky, entitled “O Estado do Bem-Estar Social
na Idade da Razão” (The State of Social Well-Being during the Age of Reason), is summarized by Luiz Carlos
Delorme Prado, professor at the Institute of Economics of
the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ). The third
review looks at the book “Catch up, Developing Countries
in the World Economy”, by Deepak Nayyar, and has here
been written by Rosa Freire d’Aguiar Furtado, President
of the Board of the International Celso Furtado Center for
Development Policies.
§

Ricardo Ismael
Editor
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