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Objetivo: Compreender os principais argumentos que norteiam o debate acadêmico contemporâneo 

sobre o desenvolvimento, em especial no que se refere aos desafios da inclusão da perspectiva 

socioambiental; Conhecer, analisar e discutir as diferentes noções e conceitos relacionados à concepção 

de desenvolvimento territorial em zonas rurais; Refletir a noção de desenvolvimento territorial como 

construção social e sua importância e limites na formulação de propostas de desenvolvimento no espaço 

rural. 

 

Metodologia 

Leitura e discussão de textos, aulas expositivas, vídeo e atividades de grupo, com destaque para 

seminários correlacionados à análise de situações práticas ligadas à atuação profissional de membros da 

equipe. 

 

18/03 (09-10h): Apresentação do Programa em conjunto com os três professores 

 

19/03 (13.30-16.30h): Apresentação das principais orientações pedagógicas do PGA: áreas de 

concentração, linhas de pesquisa e projetos; política de bolsas; proposta de doutorado, corpo docente... 

- Espaço de discussão com alunos da turma 2012 

- Constituição de grupos de trabalho 

 

21/03 (14-18h): Da história do pensamento econômico à micro-história dos processos de 

desenvolvimento rural e agrícola 

ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir & GENTILI, Pablo (orgs.). Pós-

neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, pp. 09-23.  

RESENDE, A. L. Os novos limites do possível. São Paulo: Valor, 2012, p.10-14. 

Atividades de grupo 

 

26/03 (13.30-16.30h): a) O lugar do rural nas ciências sociais brasileira 

GARCIA Jr., A. ; GRYNSZPAN, M. Veredas da questão agrária e os enigmas do grande sertão. In: S. 

Miceli (org.). O que ler em ciências sociais. São Paulo: ANPOCS, 1999. 

 

b) Nem só crescimento econômico, nem só ilusão: história do pensamento desenvolvimentista  

VEIGA, J. E. Como pode ser entendido o desenvolvimento. In:___ Desenvolvimento sustentável: o 

desafio do século XXI. Rio de janeiro: Garamond, 2010. 

 

28/03: Participação facultativa na defesa de tese de doutorado “Redes de agroecologia: uma inovação 
estratégica para o desenvolvimento territorial sustentável. Estudo de caso de dois grupos do Núcleo 
Litoral Catarinense da Rede Ecovida de Agroecologia no período de 2002 a 2012” – Doutoranda Suzana 
Pozzer 
Horário e local: 13h 30, no mini auditório do CFH/UFSC 

 



02/04 (13.30-16.30h): Introdução ao tema do desenvolvimento territorial: origens, possibilidades e 

limitações em regiões marcadas por pobreza e desigualdade social 

CARRIERE, J-P.; CAZELLA, A. A. Abordagem introdutória ao conceito de desenvolvimento territorial. 

Florianópolis, Eisforia, 2006, pp.23-47. 

ABRAMOVAY, R. Para uma teoria dos estudos territoriais. In: VIEIRA, P.F. et al (Org.). Desenvolvimento 

territorial sustentável no Brasil: subsídios para uma política de fomento. Florianópolis: Aped/Secco, 2010. 

CAZELLA, A. A. Contribuições metodológicas da sócio-antropologia ao desenvolvimento territorial 

sustentável. Florianópolis, Eisforia, 2006, pp.225-247. 

 

(16.30-18.00h): Discussão conjunta com os três professores 

 

03/04 (13.30-16.30h): Discussão dos temas de Capital Social e Conflitos Sociais relacionados à 

perspectiva do desenvolvimento territorial  

PUTNAM, R. D. Capital social e desempenho institucional. In:__ Comunidade e democracia: a 

experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro, FGV, 1996, pp. 173-194. 

HIRSCHMAN, A. O. Os conflitos sociais como pilares das sociedades de mercado democráticas. In: __ 

Auto-subversão: teorias consagradas em xeque. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, pp. 259-277. 

TORRE, A. Conflitos e governança dos territórios. Campina Grande, Raízes, v.28/29, 2010, pp. 109-120. 

 

04/04 (14-18h): O rural e urbano no Brasil: o lugar da agricultura familiar no processo histórico de 

desenvolvimento do país e sua evolução recente 

WANDERLEY, M.N.B. Raízes históricas do campesinato brasileiro. In: TEDESCO, J.C. Agricultura familiar; realidades e 
perspectivas. Passo Fundo, EdUPF, 1999. pp.23-56.  

DELGADO, N. G. O papel do rural no desenvolvimento nacional: da modernização conservadora dos anos 1970 ao 

Governo Lula. In: MOREIRA, R. J.; BRUNO, R. Dimensões rurais de políticas brasileiras. Rio de Janeiro, 

Edur/Mauad X, 2010, pp.17-53. 

LAMARCHE, H. Por uma teoria da agricultura familiar. In: LAMARCHE, H (Coord.). Agricultura familiar: comparação 
internacional -do mito à realidade. Campinas, Ed. Unicamp, 1998, pp. 303-336.  

SCHNEIDER, S. A pluriatividade no Brasil. Proposta de tipologia e sugestão de políticas. Anais do XLIV Congresso 

da Sober, Fortaleza, 2006. 

 

09 e 10/04 (13.30-16.30h): Apresentação de seminários: análise de situações práticas ligadas à 

atuação profissional de membros das equipes de trabalho que apresentam elementos, mesmo que 

embrionários, de um processo de desenvolvimento territorial. Identificar os principais atores e instituições 

envolvidos, recursos ou ativos territoriais existentes ou mobilizados, principais dificuldades encontradas e 

repercussões socioeconômicas e ambientais relevantes decorrentes dessas iniciativas. Outras noções 

teóricas discutidas neste podem ser utilizadas para analisar o(s)caso (s) escolhido(s). 

 

11/04 (14-16h): a) Palestra da Profa. Yannick Sencebé (Agrosup de Dijon –França) sobre o tema da 

governança territorial e fundiária 

CAZELLA, A. A; YANNICK, S. Política fundiária em zonas rurais: possíveis lições de experiências 

francesas para o caso brasileiro. Rio de Janeiro, Estudos, Sociedade e Agricultura, 2013 (no prelo). 

b) (16.30-18h) Avaliação pelos alunos do tópico de desenvolvimento rural 

 

Critérios de avaliação dos alunos neste tópico: 

a) resposta a uma questão a ser formulada pelo aluno a partir dos textos analisados. Mobilizar, no mínimo, três 

autores da bibliografia (máximo de três laudas em espaço 1,5, times); 

b) Apresentação de Seminários e respectivos resumos executivos; 

d) Participação nas aulas e discussões 


