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Nome do Componente Curricular: 

Desenvolvimento Socioeconômico II 

 Ementa: 

 
O curso apresenta um estudo das experiências de desenvolvimento retardatárias, conforme o 
esquema analítico de A. Gershenkron. Apresentar o passivo dos países desenvolvidos com os povos da 
América Latina e da África. Apresentar o papel dos Estados nacionais e das instituições na formulação 
das estratégias de desenvolvimento nacionais. Destacar o papel do progresso técnico, das estratégias 
de P&D e de inovações no desenvolvimento econômico. Mostrar o desenvolvimento desigual no século 
XX; algumas experiências de industrialização tardia bem-sucedidas, como a do Brasil, Argentina, Coreia 
do Sul e China. Destacar a opção da via Sul–Sul de desenvolvimento e o papel da China neste processo. 
 
 
Objetivo: 
 
A disciplina se propõe a preparar o aluno para entender os meandros da atual fase de desenvolvimento 
capitalista, na qual regiões inteiras, como a África, por exemplo, são consideradas ainda em 
desenvolvimento. Apresentar as experiências históricas e contemporâneas relevantes. Fazer com que 
a consciência sobre as dificuldades dos países em desenvolvimento faça parte da formação do 
economista. 
 
 
Metodologia/Diretivas: 
 
As aulas serão expositivas e desenvolvidas de forma a provocar a compreensão e domínio da evolução 
do sistema bancário financeiro e seu movimento de internacionalização. Além de aulas expositivas, 
muitas com base em leitura prévia, serão utilizados filmes. Os alunos serão instados a apresentar 
seminários e apresentação de trabalhos. Os recursos a serem utilizados durante as aulas serão o 
Datashow, o quadro e filmes em DVD. 
 
 
Avaliação: 
 
Provas individuais, seminários e trabalhos em grupo. As provas discursivas envolverão pesquisa acerca 
do conteúdo ministrado, provocando a reflexão crítica do aluno a respeito dos temas abordados com 
textos direcionados. Apresentação de seminários e de trabalhos de pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 

Carga Horária: 40 horas 
 

Aulas Semanais: 

2 Teóricas/0 Práticas 

Etapa: 7 



  

 
Conteúdo Programático: 
 
UNIDADE I – DESENVOLVIMENTO COMO PROJETO NACIONAL 
1.1. O esquema analítico de A. Gershenkron; 
1.2. O papel dos Estados nacionais nas estratégias de desenvolvimento 
1.3. O financiamento do desenvolvimento  
1.4. As experiências dos países retardatários: Europa, EUA e Ásia  
 
UNIDADE II – PROGRESSO TÉCNICO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
2.1. Instituições nacionais afins ao desenvolvimento 
2.2. Estratégias de P&D e trajetórias nacionais de desenvolvimento 
2.3. Processo inovativo   
 
 UNIDADE III – O DESENVOLVIMENTO DESIGUAL NO SÉCULO XX  
3.1. As experiências europeias 
3.2. As experiências latino-americanas 
3.3. As experiências asiáticas e africanas 
3.4. O passivo com a América 
3.5. O passivo com a África e os povos africanos 
 
UNIDADE IV - O BRICS: UM NOVO DESENVOLVIMENTO POSSÍVEL 
4.1. O projeto do BRICS 
4.2. A necessidade de financiamento de longo prazo para os países de industrialização tardia: bancos 
públicos de desenvolvimento X mercado de capitais; 
4.3. O banco de desenvolvimento do BRICS 
 
 

 
Bibliografia Básica: 
 

PIKETTY, Thomas. O Capital no Século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.  

PRADO, Maria Clara R. M. do. A Real História do Real: uma radiografia da moeda que mudou o 
Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2005. 

CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. 
São Paulo: Ed. UNESP, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 
 
BÉRTOLA, Luis; OCAMPO, José Antonio. O desenvolvimento econômico da América Latina desde a 
independência. Rio de Janeiro: Campus, 2015. 

SEN, A.; KLIKSBERG, B. As Pessoas em Primeiro Lugar: a Ética do Desenvolvimento e os Problemas 
do Mundo Globalizado. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.  



  

SINGH, Sampt Pal; AGARWALA, A. N. A economia do subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: 
Contraponto, Centro Internacional Celso Furtado, 2010. 

AMSDEN, Alice H.; SANTOS, Roger Maioli dos (Trad.). A ascensão do 'resto': os desafios ao Ocidente 
de economias com industrialização tardia. São Paulo: Unesp, 2009.  

CARNEIRO, Ricardo. Desenvolvimento em crise: a economia brasileira no último quarto do século 
XX. São Paulo: Ed. UNESP, 2002. 

 


