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Consenso e contrassenso:
Por uma economia não dogmática
André Lara Resende
Companhia das Letras, 2020, 224 p.

Nos últimos trinta anos, o confronto
entre a experiência histórica e os
postulados da teoria econômica
deixaram claro o descompasso entre a
realidade e a base teórica que sustenta
as políticas públicas, no Brasil e em todo
o mundo.
Em Consenso e contrassenso, o
economista André Lara Resende
apresenta uma coletânea de artigos
já publicados anteriormente no
jornal Valor Econômico e relembra
sua trajetória de mais de 30 anos no
mercado financeiro. Na obra, o autor
faz críticas à política de juros, à teoria
macroeconômica e argumenta sobre
um dos principais ingredientes da
crise que hoje ameaça as democracias
representativas ocidentais.
Segundo o economista, o colapso

financeiro internacional de 2008 deixou
claro que o pensamento econômico
dominante necessita ser reformulado a
partir de suas bases mais elementares.
No mundo contemporâneo, a tese da
moeda como mercadoria é apenas
um “fetiche anacrônico”, que conduz
grande parte dos países democráticos
a um entendimento equivocado sobre
a importância da disciplina fiscal e
orçamentária.
Um dos formuladores do Plano Real
e ex-diretor do Banco Central, Lara
Resende demonstra que a busca pelo
equilíbrio fiscal, a qualquer custo e em
qualquer circunstância, tem obstruído
uma discussão racional sobre o papel
dos investimentos públicos e das
iniciativas sociais na criação de riqueza
e bem-estar social.

A VOLTA DO ESTADO

Curto-circuito: O vírus e a volta
do Estado
Laura Carvalho
Todavia, 2020, 144 p.
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A pandemia da Covid-19 trouxe graves
consequências para diversos países
ao redor do mundo. Neste livro, a
economista Laura Carvalho apresenta,
no contexto brasileiro, cinco funções do
Estado que a pandemia ajudou a revelar.
São elas: estabilizador da economia,
investidor em infraestrutura física e
social, protetor dos mais vulneráveis,
provedor de serviços à população e
empreendedor. A autora mergulha em
cada face do problema não apenas para
refletir sobre a pandemia, mas também
para iluminar conceitos decisivos do
pensamento econômico.
Ela destaca que, ao contrário das crises de 1929 e 2008, o colapso econômico
de 2020 não é uma crise originada no
setor financeiro, mas resultado do con-

tágio da economia real por uma crise de
saúde pública.
No Brasil, a pandemia se abateu
sobre uma economia que mal havia
se recuperado da recessão de 20152016. Medidas fiscais substantivas
foram adotadas, mas a resposta à
crise não exige apenas relaxar regras
orçamentárias, e sim repensar o próprio
papel do Estado para superar carências
históricas que a pandemia tornou
cristalinas.
A obra faz parte da Coleção 2020:
Ensaios sobre a pandemia, desenvolvida
pela editora Todavia, com autores e
autoras que refletem e discutem, em
livros breves, formas de entender um
dos períodos mais conturbados da
história recente.
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CAMINHOS PARA O BRASIL

O Brasil em Transição: Economia
Contemporânea
Anita Kon (org.)
Alta Books, 2020, 384 p.

No ano de 2019, o Brasil passou por uma
grande transformação no cenário político e econômico, ao mesmo tempo que
ocorriam mudanças na economia mundial. Nesse contexto, eram esperados
ajustes no país em prol do crescimento
e saídas alternativas da recessão econômica atual.
A reflexão sobre os diferentes caminhos que podem trazer soluções aponta
que é necessária uma nova fase de desenvolvimento baseada em uma visão
reformulada sobre as prioridades de
ação pública e privada.
A partir dessa reflexão, o livro vai tratar de tópicos que priorizam temas essenciais para a retomada do desenvolvimento econômico, em uma perspectiva
de médio e longo prazos, em que se destacam abordagens macro, meso e microeconômicas. São debatidos enfoques

teóricos e empíricos sobre o estudo da
dinâmica dos setores produtivos, da regulamentação voltada à produção e ao
emprego, inovação tecnológica, sustentabilidade ambiental associada à provisão de energia limpa, à questão da segurança e do seguro nas empresas, bem
como as políticas públicas pertinentes.
A obra ainda vai passar por temas como
a economia solidária, além de apresentar uma análise da taxa de desemprego
em São Paulo.
Os trabalhos desta publicação, organizada pela economista Anita Kon, foram
escritos por professores e pesquisadores
e selecionados a partir das apresentações do XVI Ciclo de Debates em Economia Industrial, Trabalho e Tecnologia de
2018, realizado pelo Grupo de Pesquisas
em Economia Industrial, Trabalho e
Tecnologia da PUC-SP.

REFLEXÕES DA PANDEMIA

Para Além da Quarentena:
Reflexões sobre crise e pandemia
Ana Lole, Inez Stampa e Rodrigo Lima
Ribeiro Gomes (Orgs.)
Mórula Editorial, 2020, 282 p.

RUMOS

Organizado pelos professores Ana
Lole, Inez Stampa e Rodrigo Lima
Ribeiro Gomes, este livro é uma
coletânea de artigos que reúne, em 27
capítulos, reflexões sobre a crise em
curso, consequência da pandemia da
Covid-19. A obra propõe trazer debates
interseccionais, já que a sociedade vive
em fogo cruzado de múltiplas agendas
políticas.
O cenário político pandêmico é diferente nas diversas regiões do país e
do mundo, pois a forma da população e
dos governos lidarem com as medidas
de enfrentamento ao novo coronavírus
não foi linear. Visto isso, a coletânea
procura destacar os diferentes impactos
sociais e regionais causados pela pandemia, apresentando reflexões de diferen-

tes lugares, tanto em termos geográficos
como em relação a experiências pessoais e profissionais.
Os temas passam por crises históricas, as divisões no interior da União
Europeia, aspectos da educação brasileira, questões de saúde e saúde mental,
a precarização do trabalho, o cenário
político, entre muitos outros. Para Além
da Quarentena conta com 39 autoras e
autores não apenas do Brasil, mas também da Itália, França, Portugal, Estados
Unidos e Uruguai.
A obra, que pode ser adquirida de
forma gratuita no site da editora Mórula, tem por objetivo refletir sobre a crise
que assola o mundo, mas também apontar pistas para se pensar sobre os rumos
políticos do Brasil.
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