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De: Rodrigo Coutinho Alves <direcie@unicamp.br>
Assunto: Re: Projeto de criação do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (HIDS)
Data: 30 de setembro de 2019 16:31:18 BRT
Para: Diretoria Executiva de Planejamento Integrado
<depi@reitoria.unicamp.br>, marco.lima@reitoria.unicamp.br
Cc: Paulo Sérgio Fracalanza <fracalan@unicamp.br>

Prezado prof. Marco Aurélio,
Boa tarde.

Encaminho o texto a pedido do prof. Paulo Sérgio Fracalanza.

Sem qualquer dúvida, o Ins�tuto de Economia da Unicamp tem grande interesse em colaborar, de forma
a�va, na idealização, no planejamento e na construção do Hub Internacional para o Desenvolvimento
Sustentável.

As linhas de pesquisa do IE, desde sua fundação, têm privilegiado as temá�cas da superação da condição
de subdesenvolvimento do Brasil. Neste esforço, ao longo dos anos, enfa�zou-se a necessidade da
promoção de polí�cas públicas que permi�ssem homogeneizar as condições de vida de nossos povos,
com a ampliação das condições de acesso da população a uma ampla oferta de bens públicos e de
serviços de qualidade, nas áreas educacional, de saúde, de saneamento, de energia, de transporte, de
cultura e de cidadania. Além do mais, considerou-se cada vez mais imperioso, no corpo de suas análises,
o respeito à diversidade étnica, regional, de gênero e de formações culturais e religiosas, bem como com
o o direito das gerações presentes e futuras a um mundo que preserve as condições indispensáveis para
a manutenção da tênue teia da vida em nosso planeta.

Neste sen�do, com o destaque cada vez maior dado aos impera�vos da redução das desigualdades e da
preservação ambiental nas propostas de desenvolvimento social, econômico e ambiental, a proposta do
Hids representa a oportunidade de contarmos com um espaço privilegiado para esta necessária reflexão.
Assim, imaginam-se dois grandes campos de pesquisa ar�culados que muito se beneficiariam dessa
estrutura nascente.

Num primeiro campo, encontram-se as linhas de pesquisa na emergente área da macroeconomia
ambiental que compreende a necessária ar�culação entre as ferramentas macroeconômicas de gestão
das polí�cas fiscal e monetária – voltada aos obje�vos da criação de circuitos de renda e emprego – com
as incontornáveis questões contemporâneas da redução das extensas desigualdades em nosso mundo,
bem como da necessária preservação dos ciclos biogeo�sicos em nosso planeta. Tal empreendimento
exigirá muita pesquisa em áreas de ponta, num campo necessariamente aberto à contribuição de outras
áreas disciplinares, uma vez que os padrões de crescimento econômico e de desenvolvimento vigentes
precisarão ser revistos e repensados à luz das inescapáveis trajetórias de transição, com o que as visões
correntes sobre o trabalho, sobre a produção, sobre a distribuição, sobre o consumo e, quiçá, sobre a
arquitetura dos Estados Nacionais, deverão sofrer profundas modificações.

Num segundo campo, completamente ar�culado e complementar ao primeiro, há que se dar espaço e
guarida à possibilidade de que as velhas e novas gerações contemplem o incrível conjunto de produções
acadêmicas e não acadêmicas que têm sugerido alterna�vas sistêmicas às nossas formas presentes de
organização social. Inúmeras soluções têm sido propugnadas e os pesquisadores, professores e
estudantes do IE têm dedicado cada vez mais atenção e interesse a estas diversas propostas. Talvez, o
projeto do Laboratório Vivo que se pretende criar possa ser pensado também como um espaço para o
acolhimento de algumas destas formas novas de organização social, polí�ca, econômica e ecológica.

Att.,

Rodrigo C. Alves
Instituto de Economia/UNICAMP
Fone 35215702/35215717
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