APRESENTAÇÃO

É com satisfação especial que entregamos ao público esse número da
Revista Textos de Economia, porque estamos disponibilizando, em língua
portuguesa, uma entrevista que Giovanni Arrighi concedeu a David Harvey, publicada na prestigiosa New Left Review em 2009. Tudo começou
com uma sugestão do professor Pedro Antonio Vieira, do Departamento de
Economia e Relações Internacionais da UFSC. A Revista Textos de Economia encampou a ideia prontamente. O professor Pedro Antonio Vieira
fez os contatos com os responsáveis pela New Left Review e, com o apoio
 
             
em língua portuguesa, da citada entrevista. Em seguida, o próprio Pedro
Antonio Vieira, familiarizado com a linguagem e a obra de Giovanni Arrighi, encarregou-se de realizar a tradução, juntamente com Fábio Soncini.
Assim, conseguimos disponibilizar para nosso público leitor um documento
valiosíssimo, que mostra em detalhes a trajetória intelectual desse grande
cientista social.
Na sequência da revista, temos quatro artigos. O primeiro, de Fábio
Pádua dos Santos, O enfoque histórico-estrutural e a crítica relegada,
faz uma revisão do pensamento da CEPAL e de suas implicações para a
formulação de narrativas históricas sobre a formação e desenvolvimento
das economias latino-americanas, e tentar mostrar que a perspectiva dos
Sistemas-Mundo pode contribuir para a revisão crítica dos modelos explicativos então vigentes. O segundo artigo, Curva de Kuznetz ambiental
para emissões de CO2: estimativas em uma amostra de países da OCDE
– 1971-2005, André Luiz Campos de Andrade e Jaqueson Kingeski Galim            vimento em uma amostra de países da OCDE e seus respectivos níveis de
emissão de CO2, utilizando como arcabouço a curva de Kuznetz ambiental.
O terceiro artigo, A cadeia produtiva de uvas e vinhos de Santa Catarina:

Helton Ricardo Ouriques

uma análise das transações entre os seus segmentos, de autoria de Luiz
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das transações entre os segmentos da cadeia produtiva vitivinícola em Santa
!'     A economia de John Maynard Keynes: uma
pequena introdução, de Jorge Miguel Cardoso Ribeiro de Jesus, analisa
a evolução das ideias e proposições desse autor fundamental na economia,
trazendo como hipótese a defesa da mudança do pensamento econômico de
Keynes, da uma visão marshalliana para uma abordagem teórica inovadora
do capitalismo pós grande depressão. Desejamos uma ótima leitura a todos!
Helton Ricardo Ouriques
Editor Responsável
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