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DAPP, 05/08/2015

Pesquisador da FGV-DAPP participa de Congresso Latino-
Americano de Ciência Política no Peru

A 8ª edição do Congresso Latino-Americano de Ciência Política – ALACIP, realizada entre os
dias 22 e 25 de julho na Pontifícia Universidade Católica do Peru, em Lima, contou com a
participação do pesquisador associado da FGV-DAPP Carlos Pinho. O pesquisador
participou da mesa “Fluxos de Investimento, Inserção Internacional e Estratég ias de
Desenvolvimento”, onde apresentou o trabalho "Política Externa Brasileira e Inserção
Internacional do Estado Autoritário (1974-1985)". O autor analisou a inserção internacional
do país nos governos Ernesto Geisel (1974-1979) e João Baptista Figueiredo (1979-1985),
enfatizando, no cenário da redemocratização do sistema político (1985), a emergência da
PEB como política pública.

Durante a segunda mesa, “Modalidades de Produção e Reg imes de Bem-Estar na América
Latina”, foi apresentado o trabalho sobre “As Respostas Políticas do Nacional-
Desenvolvimentismo Autoritário à Crise Econômica Estrutural (1973-1985)”. O pesquisador
fez uma análise sobre a crise econômica estrutural brasileira ao longo das décadas de
1970 e 1980 e as respostas políticas do planejamento governamental doméstico durante o
período do "Nacional-Desenvolvimentismo Autoritário (1964-1985)".

Os dois trabalhos apresentados resultam de sua pesquisa de tese de doutorado e foram
apresentados no âmbito do Grupo de Investigación en Estado, Instituciones y Desarrollo
(GIEID/ALACIP).
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