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REFORMA DO ESTADO NA AMÉRICA DO SUL. Carla Hirt, Ednardo Correia Lima, Aldomar 
Arnaldo Ruckert (orient.) (UFRGS). 
A pesquisa para formação de um banco de artigos sobre Reforma do Estado na América do Sul realizou-

se em periódicos brasileiros - Ambiente e Sociedade; Lua Nova; Sociologia e Política e Cadernos PROLAM-usp; 
chileno - Revista EURE; europeu - European Urban and Regional Studies; norte-americanos -Latin American 
Perspectives; Bulletin of Latin American Research e Political Geography. Os temas selecionados, para o período 
compreendido entre 2001 e 2004 são: a) desenvolvimento regional e local; b) modelos econômicos neoliberais na 
América Latina; c) Reformas constitucionais no Brasil; d) Relações federativas e guerra fiscal no Brasil; e) Estado e 
mercado; f) Cidadania e participação; g) Redefinição do papel do Estado na América Latina; h) Política de escalas 
territoriais; i) Globalização, regionalização e regiões supranacionais; j) Geografia política: território, Estado e 
sociedade; k) Formação da cidadania global. Os temas selecionados nas redes de intercâmbio IIG-PNUD, CLAD e 
CLACSO Para o período 1996-2004, incidiram sobre: a) descentralização do Estado no Brasil; b) Reforma do Estado 
(geral e Brasil); c) Processos de democratizações municipais; d) Descentralização e políticas públicas em países 
latino-americanos; e) Políticas públicas de desenvolvimento local; f) Consórcios intermunicipais; g) Reformas 
neoliberais na América Latina; i) Ordenamento territorial na América Latina; j) Relações público/privado na 
América Latina; k) Reforma do Estado, sociedade e participação; l) Reforma do Estado e governabilidade; m) 
Governos locais; n) Descentralização e políticas ambientais; o) Reforma regulatória da economia. O banco de 
artigos, agora disponível para divulgação junto aos estudantes de graduação e pós-graduação e junto aos orientandos 
do grupo de pesquisa Reforma do Estado e Território, graduação e pós-graduação - Mestrado e Doutorado - 
compões-se de sessenta e nove (69) artigos selecionados dentre quase duas centenas de artigos acessados. (PIBIC). 
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