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Ementa e 
objetivos 

Ementa: Os conceitos de desenvolvimento - perspectiva histórica; Desenvolvimento e 
modernização; A Teoria da Dependência; Subdesenvolvimento e Brasil; Os conceitos de 
desenvolvimento - perspectiva contemporânea – IDH; Os conceitos de desenvolvimento - 
perspectiva contemporânea – Liberdades e ruralidades; Globalização. Conhecendo as 
contribuições teóricas e metodológicas da Antropologia em pesquisas de Extensão Rural.  

Objetivos:é analisar e debater, criticamente, questões sobre os conceitos de desenvolvimento, 
abordando também o processo de desenvolvimento rural no Brasil, no contexto de diferentes 
perspectivas teóricas, do processo histórico e os processos de mudança econômica. Serão 
abordadas também as consequências sociais resultantes desses processos. Na primeira parte do 
curso serão analisadas as teorias clássicas sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, que 
marcaram o período de 1949 ao final da década de 70. Paralelamente, serão analisadas as 
transformações nas políticas econômicas aplicadas ao caso brasileiro, enfocando temas como 
desenvolvimento dependente e modernização conservadora. Na segunda parte do curso serão 
abordados os novos conceitos de desenvolvimento, agora associados a bem-estar e liberdade, 
além da dimensão econômica. No caso brasileiro, será analisada a perspectiva de 
desenvolvimento territorial. O curso será desenvolvido por meio de aulas expositivas, 
acompanhadas de leituras previamente estabelecidas. A leitura dos textos é indispensável ao bom 
andamento das aulas 

 

Conteúdo  

Os conceitos de desenvolvimento - perspectiva histórica; 2. Desenvolvimento e modernização; 3. A 
Teoria da Dependência; 4. Subdesenvolvimento e Brasil; 5. Os conceitos de desenvolvimento - 
perspectiva contemporânea – IDH; 6. Os conceitos de desenvolvimento - perspectiva 
contemporânea – Liberdades e ruralidades; 7. Globalização. 
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