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RESUMO

É  fundamental  conhecer  e,  mais  ainda  entender  o  processo  e  a  relação  entre  desenvolvimento  e 
subdesenvolvimento  em  todas  as  suas  dimensões  econômica,  social,  político-jurídica,  ideológica  e  
cultural, territorial e étnica, para que seja possível entender e propor os caminhos para a integração no 
continente  latino-americano.  Este  é  um estudo sobre  a  Teoria  Da dependência,  uma revisão de seus 
aspectos teóricos, mas, sobretudo, metodológicos que estão contidos nas obras dos principais autores, 
Andre Gunder Frank, Ruy Mauro Marini, Theotonio dos Santos, Vania Bambirra    e Fernando Henrique 
Cardoso que criaram e desenvolveram a teoria, que polemizaram com ela e que a utilizaram para analisar 
situações concretas de países e regiões latino-americanas. Neste projeto objetivou-se a construção de uma 
matriz conceitual da teoria da dependência, composta por conceitos e categorias,  variáveis e indicadores, 
capaz de orientar  a busca de dados e informações e análises concretas  de realidades  parciais  latino-
americanas a partir da discussão, no blog do Grupo de Estudos da Teoria da Dependencia da UNILA  - 
http://teoriadadependencia.blogspot.com.br/ -  que divulga  textos clássicos dos fundadores da Teoria da 
Dependencia e dos autores modernos que a têm como referencia para análise do desenvolvimento e da  
integração da América Latina.
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