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Resenhas
Neste primeiro número, o espaço dedicado a resenhas é ocupado pela
apresentação, brevemente comentada, de cinco coletâneas. Em comum elas têm,
ademais de terem sido publicadas em 2012, que entre seus autores se encontram
docentes vinculados a programas de pós-graduação da área de Planejamento
Urbano e Regional / Demografia. De resto, tais coletâneas diferem,
consideravelmente, entre si – inclusive, no que diz respeito às temáticas em torno
das quais foram organizadas.
EGLER, Tamara T. C.; TAVARES, Hermes Magalhães (Org.). Política pública,
rede social e território. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2012.
Esta coletânea corresponde a um conjunto de 13 artigos, divididos em três seções
distintas: política pública e coesão social, política para o desenvolvimento do
território, e rede, ação social e territorialidade. Esses artigos são o resultado de
pesquisas levadas a efeito por diversos laboratórios, ligados a instituições como
UFRJ, FIOCRUZ, UFF e UERJ, que integram a Rede de Políticas Públicas do Rio
de Janeiro. Como é admitido, na apresentação, pelos seus organizadores, o fio que
une os artigos da coletânea é a preocupação em examinar “políticas públicas no
contexto de uma sociedade informatizada e globalizada, e de uma percepção que
reconhece o campo das políticas públicas por novas transversalidades disciplinares
e institucionais”.
ETGES, Virginia Elisabeta; AREND, Silvio Cezar (Org.). CEPAL: leituras sobre
o desenvolvimento latino-americano. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2012.
O livro organizado por Virginia Etges e Silvio Arend é integrado por 12 artigos,
originalmente, apresentados no V Seminário Internacional sobre Desenvolvimento
Regional. Os seminários promovidos pelo Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Regional da UNISC já fazem parte do calendário de
pesquisadores que lidam com a questão regional. A edição de 2011, contudo, foi
estruturada em torno da CEPAL, instituição que se dedica, desde fins dos anos
1940, ao planejamento e desenvolvimento de seus países-membros. A coletânea
em questão é, de um lado, uma amostra dos trabalhos debatidos em Santa Cruz do
Sul em agosto de 2011 e, de outro, uma homenagem justa a uma instituição que
influenciou o debate e o planejamento do desenvolvimento na América Latina nos
últimos 60 anos.
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GALVÃO, Andréia; AMORIM, Elaine; GOMES E SOUZA, Júlia; GALASTRI,
Leandro (Org.). Capitalismo: crises e resistências. São Paulo: Outras Expressões,
2012.
Esta coletânea, abrindo com breve apresentação assinada por seus organizadores,
reúne 21 artigos, distribuídos em cinco partes: crise e capitalismo, reflexões sobre
o socialismo, trabalho e movimentos sociais, educação cultura e política, e filosofia
e teoria política marxista. Eles são uma amostra pequena e, todavia, representativa
do que se discutiu – foram 12 conferências, 182 comunicações etc. – durante o VI
Colóquio Marx & Engels, promovido pelo Centro de Estudos Marxistas, da
Universidade Estadual de Campinas, em novembro de 2009. O título da coletânea
parece indicar adequadamente o que liga os textos entre si: inspirados no legado
da obra de Marx & Engels, constituem um esforço para se caracterizar a(s) crise(s)
recente(s) do capitalismo e identificar a natureza da(s) resistência(s).
MARTINS, Pedro; ÁVILA, Héctor; WELTER, Tânia (Org.). Território &
sociabilidade: relatos latino-americanos. Florianópolis: Ed. UDESC, 2012.
Território & sociabilidade é, antes de tudo, um conjunto de 12 artigos, divididos em
três seções: entre o rural e o urbano, sociabilidades urbanas, e tradição e
sociabilidade. São precedidos por um prefácio de Henri Acselrad e por dois textos
de contextualização. Os artigos têm origem em trabalhos apresentados em julho
de 2011, durante a IX Reunião de Antropologia do Mercosul, em Curitiba, por
pesquisadores de diversos estados brasileiros, assim como por investigadores da
Argentina, da Colômbia e do México. De fato, a coletânea em questão pode ser
vista como contribuição do grupo de pesquisa Práticas Interdisciplinares em
Sociabilidades e Territórios [PEST] para o debate sobre sociabilidade e território numa
América Latina em que, aos poucos, vão se aproximando/integrando suas
diferentes culturas.
RAIHER, Augusta P. (Org.). Economia paranaense:
desigualdades regionais. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2012.
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Esta coletânea, prefaciada por Cássio Rolim, é uma reunião de cinco artigos,
originalmente, escritos entre 2006 e 2010, todos premiados, que têm como
preocupação central a discussão em torno da dinâmica de desenvolvimento da
economia do estado do Paraná. Exceto um, todos os demais artigos conferem
grande relevância às desigualdades inter-regionais. Dos cinco, o último é o que
avança proposições de políticas públicas para reduzir as desigualdades
socioeconômicas no território. Os quatro artigos anteriores, embora, em alguma
medida, possam sugerir medidas de intervenção, estão mais fortemente
estruturados numa análise rigorosa – às vezes, com uso de sofisticado arsenal
econométrico – da realidade espacial da economia paranaense.
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