
HZ 244 A -  TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA I I  (diurno)
Prof. Dr.  Reginaldo C. Moraes

Tema: Economia política internacional e teorias do desenvolvimento  - alguns temas e formas de
abordagem

O curso será desenvolvido através de aulas expositivas e seminários a partir dos itens e
textos abaixo indicados. No início do curso serão detalhadas, mais precisamente, as referências
bibliográficas (editoras, traduções, etc.) dos textos selecionados para cada tópico. Para cada
semana do curso será escolhido um artigo ou capítulo, de leitura obrigatória, a partir do qual se
fará a exposição e o debate em seminários. Esta programação dependerá também do número
de alunos inscritos. Por isso, o professor solicita que os alunos matriculados nesta disciplina
deixem seu nome em lista que será providenciada junto à secretaria de graduação do IFCH. Isto
se deve ao fato de que a lista oficial de alunos inscritos costuma chegar ao professor apenas
depois de iniciado o curso.

A avaliação será feita a partir dos seminários e de duas provas escritas.

Conteúdo

I. Teorias do desenvolvimento no pós-guerra
Texto-roteiro para consulta: Bustelo, Pablo – Teorías contemporáneas del desarrollo
económico. Capítulos:
9 . O nascimento da economia do desenvolvimento
10. os pioneiros do desenvolvimento (1945-1957)
11. A involução conservadora (1957-69)
12. O “giro” social para as necessidades básicas (196901978)
13. A contra-revolução neoclássica (1978-1990)
14. Enfoque favoravel ao mercado (desde 1990)
15. O estruturalismo latino-americano (1949-1957)
16. O enfoque da dependência (1957-1969)

II.  A critica neoliberal dos modelos “estatizantes” e  protecionistas
Avaliações críticas recentes sobre a economia política do nacional-desenvolvimentismo. Serão
examinados argumentos presentes em textos de autores neoliberais selecionados e em
documentos produzidos no interior de instituições como o Banco Mundial (pós 1980).

III. A crítica da crítica. Serão examinados argumentos presentes em textos e autores que
pretendem contestar a chamada “metalidade de mercado” ou “sabedoria convencional” que
estaria fundando os procedimentos, pressupostos e modelos analíticos dos neoclássicos e
neoliberais examinados no item II. Serão selecionados textos (artigos, capítulos, etc.) a partir das
seguintes referências (preferencialmente em português ou espanhol):

Arrighi, Giovanni - O Longo século XX 
Arrow, Kenneth  - Social Choice and Individual Values 
Averitt, Robert T. - The dual economy - the dinamics of american industry structure
Bhagwati, Jagdish - The capital myth: the difference between trade in widgets and dollars
Baker, D., Espestein, G. e Pollin, R. (ed)  - Globalization and progressive economic policy
Berle. A e Means, G.  -  A moderna sociedade anônima e a propriedade privada 



Cavanagh,  J,  Wysham,  D.  e  Arruda,  M.  -  Beyond  Bretton  Woods  -   alternatives  to  Global
Economic Order

Cloclough, Chistopher e Manor, J. (ed) -  Estados o mercados?  El neoliberalismo y el debate
sobre las políticas de desarrollo

Forrester, Viviane - Une étrange dictature
Freed Block - Los orígines del desorden económico internacional
Galbraith -- O Novo Estado Industrial
Helleiner. E.  - States and the reemergence of global finance
Hirschman, A. – A economia como ciência moral e política
Hollingsworth e Boyer  - Contemporary Capitalism - the embeddedness of institutions
Keynes, J. M. - National self-sufficiency
Krugman, Paul - Los ciclos en las ideas dominantes con relacion al desarrollo economico
Lazonick,  William - Business organization and the myth of the market economy
Lechner, Norbert - Tres formas de coordinación social
Orléan, André - Le pouvoir de la finance
Pirene, Henri - Stages in the social history of capitalism
Reich, R. - A proxima fronteira americana
Skidelsky, R.  – J.M. Keynes,  the economist as a savior
Sklar, Martin J.- The corporate reconstruction of american capitalism, 1890-1916
Stiglitz, J - O que aprendi com a crise mundial
Stiglitz,  J.  Mas  instrumentos  y  metas  mas  amplias  para  el  desarrollo  -  Hacia  el  consenso

post-Washington
Strange, Susan -  Casino Capitalism 
Strange, S.  -  Mad Money
Strange, S. (ed) -  National diversity and global capitalism
Taylor, lance. e Eatwell, John - Global finance at risk - the case for international regulation

Wade, Robert  -  Japon, el Banco Mundial y el arte del mentenimiento del
paradigma el milagro del este asiatico en perspectiva política


