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Visão geral 
Será possível que o pensamento de desenvolvimento se tornou uma área limitada e 
especializada? Será que ele não consegue aprender com disciplinas externas aos estudos 
de desenvolvimento para observar como a mudança social acontece? Estas são as 
questões enfocadas neste documento. A análise está dividida em três partes. A parte 1 é 
uma pesquisa geral sobre as abordagens para explicar a mudança a partir da perspectiva 
de várias disciplinas académicas, tais como a história, a política,  a psicologia e a 
geografia. A parte 2 oferece um resumo temático destas abordagens na forma de uma 
tabela, 'O guia simples de como a mudança acontece', que pode ser utilizado como uma 
ferramenta para ajudar a compreender e explicar mudanças que aconteceram. Um estudo 
da luta Britânica contra a escravidão e o comércio de escravos ilustra a utilização do 'Guia 
Simples'. A parte 3 argumenta sobre como o pensamento actual em crescimento oferece 
apenas uma gama limitada de abordagens para a mudança. O resultado é que a maior 
parte das estratégias de desenvolvimento são limitadas em cinco maneiras principais: 
elas são excessivamente reformistas e insensíveis às dinâmicas de poder e desigualdade 
subjacentes; elas ignoram as questões ambientais; elas subestimam a importância das 
relações pessoais e da promoção de uma compreensão mútua como estratégia de 
mudança; elas não conseguem apreciar todos os factores contextuais que limitam a 
mudança; e elas não possuem a agilidade multi-disciplinar necessária para recorrer às 
principais abordagens para a mudança que existem fora dos confins restritos dos estudos 
de desenvolvimento.  
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Este é o capítulo de sinopse de um relatório publicado em Inglês em 2007  pela Oxfam GB 
(ISBN – 978 0 85598 5974): ‘Como a Mudança Acontece: Perspectivas Interdisciplinares  para o 
Desenvolvimento Humano’, por Roman Krznaric. O relatório  completo está disponível em 
Inglês para ver em linha ou para comprar no:  www.oxfam.org.uk/publications

 

O Roman Krznaric é um consultor independente que se especializa  em  propostas 
multidisciplinares em relação  ao desenvolviemnto humano  e política social. Ele tem 
licenciaturas  em ciências sociais e estudos Latino-Americanos pelas universidades de 
Oxford, Londres e Essex, onde obteve um Doutoramento em sociologia política. Ele pode 
ser contactado no roman.krznaric@gmail.com. Agradecemos às seguintes pessoas pelo 
aconselhamento e sugestões:  Tom Battye, Phil Bloomer, Becky Buell, Rosalind Eyben, 
Flora Gathorne-Hardy, John Gaventa, Lisa Gormley, Duncan Green, Alex Grigor, Thalia 
Kidder, Ruth Mayne, Forrest Metz, Annalise Moser, Andrew Ray, Barbara Stocking, 
Caroline Sweetman, Kevin Watkins, e especialmente à Kate Raworth. 
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