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Especialistas da USP também criam o "Instituto do Direito ao Desenvolvimento e Políticas de 
Emancipação Social" para atender demanda do governo.  
 
O esperado "plano B" do governo Lula, acreditam os especialistas, parece cada vez mais um 
"plano D" de desenvolvimento econômico e social. Isso significa que a demanda por profissionais 
especializados em planejamento e desenvolvimento deve aumentar progressivamente nas esferas 
federal, estadual e municipal. Mas após tanto tempo com o foco na estabilidade macroeconômica, 
o assunto andou praticamente esquecido no mundo acadêmico e das consultorias.  
 
"O foco em desenvolvimento contempla a interdisciplinaridade e a necessidade de comunicação 
entre as várias políticas públicas", explica o coordenador do curso de pós-graduação em 
desenvolvimento econômico da Unicamp, Carlos Brandão. É esse mais ou menos o espírito do 
"projeto de país" propagado pelo governo: planejamento e políticas públicas interligadas.  
 
Além do curso de especialização da Unicamp - um tradicional berço de pensadores do 
desenvolvimento e celeiro de cabeças do governo -, as opções são poucas e muitos cursos 
começam a tomar forma agora, incentivados pela importância que o tema vem ganhando.  
 
O advogado Luiz Fernando Massone, que há três anos trabalha para a prefeitura de São Paulo, é 
um exemplo de como essas poucas alternativas acadêmicas têm levado à criatividade. Ele e 
outros doutorandos do curso de Direito da USP acabaram de criar o "Instituto do Direito ao 
Desenvolvimento e Políticas de Emancipação Social". "É muito difícil encontrar material acadêmico 
e cursos específicos focados nisso, por isso decidimos criar o Idepes para começar a criar 
referências", diz ele. "Na USP já existia uma linha de pesquisa mais direcionada ao tema, e isso 
me ajudou muito no trabalho na prefeitura. O que ocorre normalmente é que os profissionais 
acabam fazendo curso em administração pública, mas não é o mesmo foco", diz.  
 
Ao perceber exatamente essa lacuna, André Urani, presidente do Instituto de Estudos do Trabalho 
e Sociedade (Iets), no Rio de Janeiro, decidiu criar um curso livre com foco claro em 
desenvolvimento e planejamento de políticas públicas. Um dos chamarizes é a qualidade e a 
heterogeneidade do corpo docente, que conta com nomes como os de Luiz Eduardo Soares 
(Secretário Nacional de Segurança); Ricardo Paes de Barros (Ipea), Edward Amadeo (Tendências 
Consultoria) e Pedro Motta Veiga (Funcex), para citar apenas alguns de uma longa lista.  
 
"O desenvolvimento passa pelo crescimento, sim, mas também deve tratar da redução das 
desigualdades, e essa é uma questão que não é tópica. A retomada dessa agenda é uma 
prioridade clara", lembra Urani ao explicar o objetivo do curso. "Lá fora, há cursos de 
desenvolvimento a varejo, aqui praticamente não se encontra esse foco". Embora o Iets esteja 
estudando uma parceria com universidades para formalizar o curso como de especialização, por 
enquanto, o formato será de curso livre, apesar de todas as características de pós-graduação: são 
172 horas, sendo 120 horas de aula, divididas em 44 aulas de 3 horas e 40 horas de monografia.  
 
Segundo Brandão, da Unicamp, a demanda pelo curso de desenvolvimento vem aumentando 
muito nos últimos semestres. O curso da universidade tem cinco linhas de pesquisa (rural, história 
econômica, regional e urbana, social e do trabalho e meio ambiente). É o que se encontra aqui de 
mais próximo aos modelos dos inúmeros cursos de 'development studies' que existem no exterior, 
principalmente na França e na Inglaterra, onde muitos estudantes brasileiros interessados na área 
acabaram indo estudar pela falta de alternativas aqui.  
 
Outras universidades que oferecem cursos com ênfase em desenvolvimento econômico em nível 
de mestrado e doutorado são a USP e a Federal do Paraná, que, inclusive, está com o período de 
inscrições aberto.  



Maisinformações:www.iets.org.br;www.eco.unicamp.br;www.economia.ufpr.br; 
www.econ.fea.usp.br . 
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