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PROGRAMA ANALÍTICO – 2021/1 
 

CÓDIGO: IH – 1518 

CRÉDITOS: 04 
NOME DA DISCIPLINA: Teorias de Desenvolvimento 

[Programa ajustado ao formato Estudos Continuados Emergenciais] 

AULAS POR MEIO REMOTO 

DIA: Terças feiras 

HORÁRIO: 09 h às 12 h 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Renato S. Maluf 

 

CATEGORIA 
(   ) Obrigatória Mestrado                         (   ) Obrigatória Doutorado 
(   ) Fundamental Mestrado                       (X) Fundamental Doutorado 

(   ) Específicas de linha de pesquisa        (   ) Laboratórios de Pesquisa 
 

OBJETIVOS:  

O objetivo principal é problematizar a noção de desenvolvimento com base em contribuições de diversos 
campos disciplinares, dedicando especial atenção à tradição desenvolvimentista e suas manifestações 

recentes no Brasil e na América Latina, e às questões postas no enfrentamento da pobreza e das desigualdades 

no capitalismo contemporâneo. Neoliberalismo, hegemonia da riqueza financeira, retórica da austeridade e 
crise democrática, assim como suas repercussões nos papéis do Estado compõem o pano de fundo dessa 

problematização. A questão alimentar no desenvolvimento é adotada como referência para abordar de forma 

articulada e sistêmica os alimentos, natureza, saúde humana, territórios e as formas de agricultura de base 

familiar, e suas implicações no debate sobre estratégias de desenvolvimento.  
 

EMENTA: 

1. A noção de desenvolvimento, concepções e controvérsias 

2. Desenvolvimento e desenvolvimentismo na América Latina e no Brasil 
3. Neoliberalismo, financeirização da riqueza, austeridade e crise democrática 

4. Riqueza, pobreza e desigualdades no capitalismo contemporâneo 

5. Questão alimentar no desenvolvimento: sistemas alimentares, natureza e agricultura familiar  
 

METODOLOGIA DAS AULAS E AVALIAÇÃO: 
 

Com seu conteúdo e metodologia ajustadas ao Estudos Continuados Emergenciais, a disciplina será 

desenvolvida da seguinte forma: 
a) Atividades síncronas: treze aulas por meio remoto com até três horas de duração cada uma, uma vez por 

semana 

 

b) Atividades assíncronas: uma hora semanal dedicada às atividades complementares previstas na 
programação da disciplina 

 

A dinâmica das aulas remotas combina exposições pelo professor com base na bibliografia indicada para 
cada uma delas, e apresentações individuais pelos alunos de textos complementares previamente escolhidos. 

 

A avaliação da disciplina é composta de: 

i. apresentação de um texto escolhido entre as opões indicadas na programação das aulas (até 1,0 ponto) 
 

ii. duas atividades complementares indicadas na programação (até 4,0 pontos) 

 
iii. elaboração de um trabalho final com até 5 laudas, com o seguinte conteúdo:  

Identifique três conceitos ou enfoques abordados nos textos obrigatórios e nos debates ocorridos ao longo da 

disciplina que poderiam contribuir, direta ou indiretamente, com seu projeto de dissertação ou tese. Apresente 
para cada um deles uma breve compreensão e com pensa utilizá-los na dissertação ou tese, seja de forma 

articulada para responder a uma determinada questão de reflexão ou pesquisa, seja de forma ainda não 

http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#obrigatorias
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#obrigatorias
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#fundamentais
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#fundamentais
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#fundamentais
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#especificas
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#lab
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articulado. Recomenda-se consultar o professor sobre a proposta de trabalho, especialmente quem optou por 
realizar um menor número de atividades complementares.  

Prazo de entrega: 06/09/2021 (até 5,0 pontos) 

 

 

CONTEÚDO, PROGRAMAÇÃO DAS AULAS E BIBLIOGRAFIA: 

 

Aulas 1 e 2 [01 e 08/06] 

Apresentação da disciplina - Programação das aulas e seminários. 
Tópico 1: Sobre o conceito de desenvolvimento: conceituações, doutrinas e doutrinas; desenvolvimento, 

modernização e diversidade; interpelações disciplinares, enfoques críticos ao desenvolvimento; crescimento 

e decrescimento 
Leitura obrigatória 

KOTHARI, A.; SALLEH, A.; ESCOBAR, A.; DEMARIA, F.; ACOSTA, A. (eds.) (2019), Pluriverse - a 

post-development dictionary. N. Delhi (Ind.), Tulika Books, 384 p. (Foreword, Preface, Introduction) 
MALUF, R. S. (2000), Atribuindo sentido(s) ao desenvolvimento econômico. Estudos Sociedade e 

Agricultura, 15, 53-86.  

 

Texto para apresentação discente na aula de 08/06 
LÉNA, P. (2012). Os limites do crescimento econômico e a busca pela sustentabilidade: uma introdução ao 

debate. In: Léna, P. e Nascimento, E.P. (orgs.), Enfrentando os limites do crescimento – sustentabilidade, 

decrescimento e prosperidade. R. Janeiro, Garamond. 
 

A aula 1, no dia 1º de junho, será realizada pela plataforma Zoom, com os seguintes dados para acesso: 

Tópico: Teorias de desenvolvimento Aula 1 
Dia e hora: 01 junho 2021, 09:00 (GMT + 3 = São Paulo) 

Entrar na reunião Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88291746147?pwd=SjlKandGNklURkk2SVd4azhkUlhlUT09 

ID da reunião: 882 9174 6147 
Senha de acesso: 682252 

 

A PROGRAMAÇÃO DAS DEMAIS AULAS SERÁ DISPONIBILIZADA ATÉ O DIA 31/05 
 

 


