


Apresentação 

Os trabalhos publicados no presente livro foram originalmente apresen
tados no Seminário sobre Progresso Técnico e Teoria Econômica, patro
cinado pela Universidade Estadual de Campinas e pela Academia Brasi
leira de Ciências. 

Este seminário foi realizado em maio de 1974, quando também teve 
início o Programa de Pós-Graduação em Economia do Instituto de Filo
sofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. O 
Mestrado em Economia que se acabava de criar teria como característi
cas maiores uma forte dose de teoria aliada a um intenso programa de es
tudos sobre a Economia Brasileira. 

Foi para atender à primeira ordem de preocupação e, em particular, 
para estimular o debate em torno de questões como progresso técnico e 
expansão capitalista, ou progresso técnico e distribuição de renda, que se 
procurou trazer para o País um grupo de economistas de notório peso e 
marcante contribuição ao avanço da Economia Política. A escolha feita 
revelava, sem dúvida, afinidades teóricas do grupo que se ia f armando 
no Departamento de Economia da UNJCAMP, para o qual as obras de 
Steindl, Labini e Garegnani, entre outras, eram tidas em grande apreço. 

As sessões do seminário, geralmente presididas pelo Prof. Sylos Labi
ni, comportaram, em sua maioria, intensos debates, dado o estilo provo
cante ou mesmo deliberadamente polêmico de alguns dos textos presen
temente editados. É pois de se lamentar que não tenha sido possível cap
tar e reproduzir aqui certas passagens destes debates. Também é de se la
mentar a ausência no seminário dos convidados Aníbal Pinto e Amartya 
Sen, aos quais caberia, no esquema inicialmente concebido, trazer con
tribuições acerca da questão das técnicas de produção nos países capita
listas atrasados. 

Diversos membros do DEPE se empenharam a fundo nos trabalhos 
que precederam e acompanharam o seminário. Uma menção especial 
não poderia deixar de ser feita a Jorge Miglioli, então chefe do Departa
mento, a Ana Célia Castro, Luiz Gonzaga Be/luzzo, Rui Granziera e às 
secretárias Vera Paiva e Cynthia Sarti que, todos, trabalhando em clima 
de mutirão, tornaram possível o êxito do programa. 

Antonio Barros de Castro 

Coordenador do Seminário 
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