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Questões da pesquisa

As proposições de políticas de desenvolvimento 
intra Sul podem se basear nos princípios que 
regem as relações Norte-Sul ?  

Que tipo de políticas de desenvolvimento 
nacional devem ser base para processos de 
cooperação Sul-Sul, considerando o alto e 
crescente grau de integração da Economia 
Mundial ? 

�2



Tese de fundo
Economia Mundial é fruto de longo processo histórico de desenvolvimento da 
ordem social capitalista 

A formação atual é originária do núcleo irradiador da I Revolução Industrial com 
inserção gradual das economias periféricas 

O sistema inter-estatal que dá sustentação política e territorial a essa economia, 
promovendo regulação do processo de acumulação de capital em escalas nacional, 
regional e mundial é hierarquizado 

As duas fases mais recentes do processo de evolução dessa economia global - 
1945 / 1973; e 1990  / 2008 - são de intensa internacionalização dos processos 
de produção de riqueza em todos os seus ciclos (dinheiro, produção e mercadoria) 

Estágio atual é de significativa integração das economias nacionais sob as 
diretrizes do que Arrighi chama de Núcleo Orgânico do Capitalismo. Outra forma de 
visualizar essas relações é estabelecendo localização geopolítica: Norte-Sul
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Hipótese

Nas condições dinâmicas atuais da economia 
mundo há pouco, ou nenhum, espaço para 
progresso relativo das economias nacionais 

Políticas de desenvolvimento de 
transformação social nacional precisam 
afastar-se, nem que seja na margem, das 
regulações impostas por esse Núcleo Orgânico
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Natureza da proposição de 
política do artigo

Entendemos que na atual correlação de forças que preside o desenvolvimento 
Latino Americano e Brasileiro há pouco espaço para proposições alternativas de 
desenvolvimento, pela hegemonia ideológica Neoliberal e pelas formas de 
regulação multilateral e nacional das políticas de Estado 

Entendemos que a mobilização que pode resultar em nova correlação de forças 
deve ser baseada na experimentação de uma forma de vida (vivência) 
alternativa àquela que decorre do padrão de consumo universal hegemônico 

O segmento social mais pobre, em grande parte marginalizado, é aquele de 
maior potencial de mudança nas condições sociais de vida, pois está fora do 
padrão de consumo universal 

Projetos públicos e/ou público/privados integrados são os que têm maior 
potencial de sucesso
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Roteiro
1. Introdução 

2. Reconfiguração da localização 
mundial da produção: efeitos da 
expansão da China e Índia 

3. América Latina: padrões de 
desenvolvimento e inserção 
global 

4. Por uma nova proposição de 
política de desenvolvimento 
para o Brasil
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