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São leituras sobre dois grandes tópicos, tal como abaixo se descreve. Ao final do semestre, o 
estudante deverá apresentar um relatório de final de curso (instrumento de avaliação). 
Eventualmente, serão pro-gramados seminários sobre os relatórios. 

Tópicos, temas, bibliografia (o estudante deverá escolher um desses dois): 

I. Ordem econômica internacional dos 30 gloriosos do pós-guerra (1945-75) e da 
“desregulamentação” ou desmoronamento das conven-ções de B. Woods (os 25 escabrosos do fim 
do século XX). 

I.1. Essenciais: 
Block, Fred – Los orígenes del desorden económico internacional, ed. Fondo de Cultura Económica, 
Mexico, 1980 

Paralelos a esse (examinam um período posterior ao livro do Block, que pára no meio dos anos 70): 
Helleiner, Eric – States and the reemergence of global finance – from Bretton Woords to the 1990s - 
Cornell University 
Chesnais, F. – Mundialização: o capital financeiro no comando, revista Outubro, n. 5, 2001. 

I.2. Adicional/secundário/opcional: 
Barry Eichengreen – A globalização do capital: uma história do Sis-tema Monetário Internacional 
(ed. 34, São Paulo, 2000). 

Obs.: os livros de Block, Helleiner e Eichengreen dão conta da evolu-ção da ordem (ou desordem) 
monetária internacional no longo prazo, ou pelo menos dentro do prazo de um século, mais ou 
menos. O artigo do Chesnais focaliza período bem recente. 

Ainda sobre a caracterização de momentos mais recentes, em especial, são úteis, para quem quiser 
ter uma “revisão de literatura”:  
Cohen, Benjamin J. – “Phoenix Risen: the ressurrection of global finance”, in World Politics, 1996, 
January, v. 48, n. 2;  
Goodman, John B. e Pauly, Louis W. – “The obsolescence of capital con-trols? Economic 
management in an age of global markets”, in World Poli-tics, 1993, october, v. 46, n. 1.  

II. Diferenças e convergências entre os “capitalismos nacionais”, sobretudo pós-45: 

II.1. Essenciais 

Para o período do pós-segunda guerra:  
Shonfield, Andrew – Capitalismo Moderno, Zahar, 1966. 

Para momento posterior: 
Hollingsworth e Boyer – Contemporary Capitalism – the embedded-ness of institutions, Cambridge 
University Press, 1997, proincipal-mente os seguintes capítulos: 

J. Rogers Hollingsworth and Robert Boyer: “Coordination of econo-mic actors and social systems of 
production. 
J. Rogers Hollingsworth and Robert Boyer: Introdução à Parte I: “The variety of institutional 
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arrangements and their complementarity in modern economies” 
J. Rogers Hollingsworth and Robert Boyer: The variety and unequal performance of really existing 
markets: farewell to Doctor Pangloss? 
J. Rogers Hollingsworth and Robert Boyer: From national embedded-ness to spatial and institucional 
nestedness  
II.2. Adicional/recomendável: 
Lazonick, William - Business organization and the myth of the market economy, Cambridge 
University Press, 1991. 
Berger, Suzanne and Dore, Ronald (eds.) – National Diversity and Global Capitalism, Cornell 
University Press, Ithaca and London, 1996, principalmente o capítulo escrito por Robert Wade: 
“Globaliza-tion and its limits: reports of the death of the national economy are greatly exaggerated”.  
Wade - Japon, el Banco Mundial y el arte del mentenimiento del para-digma el milagro del este 
asiatico en perspectiva política (Desarrollo Economico, 1997) 
Toinet, Marie?France; Kempf, Hubert; Lacorne, Denis - Le libéralisme a l'américaine - l'Etat et le 
marché - Economica - 1989 - Paris. 
Venancio Filho, Alberto – A intervenção do Estado no domínio eco-nômico, ed. Fundação Getúlio 
Vargas, R.Janeiro, 1968 
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