
ATA DA REUNIÃO DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021

1. Data: 01 de dezembro de 2021 às 20h.

2. Presentes: Emily Boeno, Ary Cesar Minella, Itamar Aguiar, Alceu Ferreira, Sandy

Ramirez, Rogério Reis, Vinícius Balera, Rafael Umann.

3. Coordenador: Ary Cesar Minella. 3.1 Relatora: Emily Boeno.

4. Informes:
4.1 Ary: relata que o lançamento do livro sobre a Era Trump no México foi

importante, o livro reúne artigos de diversos pesquisadores da América Latina sobre

o governo Trump, incluindo seu artigo sobre organizações financiadas pelo governo

que atuam internacionalmente. Foi publicada a edição digital e a impressa. Isso leva

o nome do núcleo e o livro terá um boa repercussão. Para acessá-lo, basta entrar na

biblioteca digital do CLACSO.

Além disso, a nona conferência do CLACSO será em junho e estão aceitando

inscrições até o dia 10 de dezembro, não precisa enviar material completo, apenas

um resumo expandido de no mínimo 4000 caracteres. A expectativa é que seja

presencial. Já temos uma mesa do grupo de estudos sobre América Latina e EUA.

5. Pautas
5.1 Revisão das atividades de 2021 para o relatório:

- Ary: Sintetizando as atividades do núcleo ao longo do ano, diz que, pelo

levantamento geral, foram feitas 10 reuniões. A primeira foi feita em 14 de

abril. O evento mais importante para o núcleo foi a defesa da tese da luciana

no dia 05 de abril. Destaca também o número relativamente grande de

pessoas participando das reuniões. Alguns trabalhos foram apresentados,

como o da Sandy. Fizemos uma série de estudos sobre dialética durante um

período, que foi a discussão central das reuniões ao longo do ano. Fizemos

uma reunião em julho sobre o trabalho do Itamar. Em agosto, fizemos uma

apresentação do trabalho do Ary e do Rodrigo sobre as eleições e os grupos

econômicos, além de uma reunião para apresentar os resultados da prática

de pesquisa (grupos farmacêuticos e seus acionistas). Tratamos também

sobre educação financeira. Em outra reunião, foi feita a apresentação do

Valdir acerca da contingência em Hegel e a pandemia. Apesar das



contingências, conseguimos fazer coisas importantes, como é o caso da

recuperação da participação dos membros do grupo.

- Itamar: gostaria de saber o que cada um fez durante esse período em que

não fizemos reuniões. Também tem preocupação acerca dos relatórios que

precisa entregar, por isso quer adiantar essas tarefas. Nesse sentido, indicou

que cada um fizesse uma descrição das atividades que foram feitas por cada

um no núcleo no relatório desenvolvido pelo Vinicius. No intervalo em que não

tivemos reunião, participou de um curso de formação sobre Gramsci e o

facismo, foram 8 encontros com 2300 pessoas. Apresentou um artigo no

Intercom, além de dedicar o período para estudar filosofia, Hegel e a

fenomenologia.

- Rafael: por conta da universidade, diz que não conseguiu acompanhar as

reuniões da forma como gostaria, mas participou de um congresso de

economia este ano, em que temas como a proteção e segurança dos dados

foi uma preocupação, além de alguns temas ligados ao populismo e

autoritarismo que também foram tratados. Fez também, em uma universidade

da Alemanha, um curso sobre estratégia competitiva usando a teoria dos

jogos na análise econômica. Fez também um colóquio sobre Teoria

sistema-mundo.

- Alceu: montou um grupo de estudos que tentava entender a conjuntura e um

grupo de discussão envolvendo o Partido dos Trabalhadores em que

discutem a conjuntura e também a ideia de cidadão-vereador em que, a partir

da candidatura de um vereador, visam ficar mais próximos da comunidade,

levando temas relevantes para dialogar com a população e disputar esse

espaço. Do ponto de vista de formação pessoal, fez um curso sobre a

realidade latino-americana, envolveu-se com o curso oferecido pela UFPR

sobre a leitura de O capital. Fez também um curso da Fundação Perseu

Abramo sobre facismo. Além disso, começou um curso sobre capital

improdutivo e estudos de mandarim.

- Sandy: este semestre fez um curso de economia e gênero, também fez

trabalhos sobre economia mexicana, além de estudos sobre grupos

econômicos importantes no México e sua relação com o capital estrangeiro e

o poder político no México. Por fim, para a tese, estudou organizações que



agrupam grandes empresários no México, além de comparações com o caso

do Brasil. Alguns capítulos que trabalhou em livros foram publicados.

- Emily: em resposta à questão trazida pelo Itamar sobre a possibilidade de

uma iniciação científica a partir de seu trabalho de ciência política, relatou que

o projeto não teve continuidade.

- Ary: deu continuidade à pesquisa acerca dos think tanks como centros que

legitimam a ação política de partidos e organizações, além da importância dos

think tank nas disputas entre os EUA e a China, ao serem mobilizados por

ambos para acompanhar e criticar políticas do adversário.

- Vinicius: está produzindo o relatório anual das atividades realizadas no

NESFI que está organizado em ordem cronológica, mas está inacabado.

5.2 Perspectivas para as próximas reuniões e temas teórico-metodológicos de
interesse

- Itamar: A pedido do Rogério, um aluno das ciências sociais, indicou como

tema a educação financeira. Rogério relata que separou os livros das editoras

que estão concorrendo como material para as escolas públicas de Santa

Catarina, em que a educação financeira permeia todos eles.

- Ary: reforça o tema de educação financeira com o objetivo de produzir

conteúdos sobre o tema. Ary indica também estudos sobre o estado do

sistema financeiro hoje e qual seu vínculo com movimentos da extrema direita

que se desenvolveram em alguns países - análise teórica da relação entre

sistema financeiro e a política.

- Itamar: Diz que é possível relacionar certas questões fundamentais de O

Capital acerca do sistema financeiro com os temas indicados sobre o sistema

financeiro. Pensar o que a dialética de Marx propõe teoricamente sobre isso,

dando continuação à formação teórica que fizemos no primeiro semestre do

ano.

- Rafael: indicou estudarmos a relação entre digitalização financeira e sistema

financeiro.

- Sandy: propôs discussões e mutirões para seu doutorado em março.

- Ary: em junho irá apresentar um projeto no México pelo evento do CLACSO,

por isso, propôs um mutirão para discutir seu trabalho em maio.



- Itamar: apresentará seu trabalho em fevereiro intitulado ‘’O 'impeachment' de

Dilma Rousseff e o Propinoduto do PSDB paulista: A história (re) contada por

ISTOÉ’’, por isso também propôs um mutirão para discutir sobre seu trabalho

a partir do dia 9 de fevereiro.

6. Encaminhamentos
6.1 Próxima reunião no dia 15 de dezembro às 20h. Temas: 1. relatório das

atividades anuais. 2. retomar e discutir as propostas de hoje.

6.2 Cada um que queira realizar um mutirão para discutir sobre sua pesquisa, traga

um título sobre o tema a ser discutido.

6.3 Qualquer material que seja necessário expor na próxima reunião, enviar para o

Itamar, para que ele possa projetá-lo.


