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Ementa: Formação econômica do Brasil: do modelo primário exportador ao modelo 

associado- dependente. Análise do modelo brasileiro de desenvolvimento: do 

movimento de 1964 à atualidade. O mito de desenvolvimento econômico. 

Modernização, dependência, desenvolvimento desigual e perspectivas. 

Objetivos específicos: Proporcionar ao aluno a compreensão do processo histórico de 

formação e desenvolvimento da economia brasileira, levando-se em conta suas 

especificidades internas, o contexto de cada época e as fases de desenvolvimento do 

capitalismo em nível mundial. 

Conteúdo Programático: 

1. O Brasil ao longo do século XX 

a) etapas do crescimento brasileiro; 

b) oscilações e transformações no crescimento brasileiro; 

c) aspectos externos da economia brasileira ao longo do século XX e 

d) aspectos sociais do crescimento econômico brasileiro 

2. A economia agroexportadora  

a) os ciclos da economia agroexportadora; 

b) modelo de desenvolvimento voltado para fora; 

c) oscilações de preço na economia cafeeira; 

d) políticas de defesa da economia agroexportadora e seus efeitos problemas: 

superprodução e socialização das perdas; 

e) superprodução e crise da economia cafeeira em 1930 e 

f) irradiação do setor exportador e início da industrialização brasileira. 

3. O processo de substituição de importações 

a) a década de 30 e o deslocamento do centro dinâmico; 



b) a industrialização por substituição de importação; 

c) mecanismos de proteção à indústria nacional utilizados no PSI; 

d) características de implementação do PSI; 

e) papel da agricultura na industrialização de um país e 

f) o plano de metas (1956 - 1960) 

4. Da crise ao milagre 

a) a crise dos anos 60; 

b) os governos militares e o PAEG; 

• medidas de combate a inflação do PAEG 

• reformas institucionais 

c) o milagre econômico e 

d) modernização agrícola. 

5. Do crescimento forçado à crise da dívida 

a) II plano nacional de desenvolvimento (II PND); 

b) a heterodoxia Delfiniana e 

c) a crise da dívida externa. 

6. A economia brasileira de 1985 à 1994 

a) planos do governo Sarney e  

b) governo Collor e governo Itamar. 

7. O Brasil e o fluxo de capitais: dívida externa, sua crise de reinserção nos anos 

90 

a) endividamento externo no período militar; 

b) crise da dívida externa e  

c) transformações no mercado financeiro internacional, abertura financeira e 

reinserção do Brasil no fluxo voluntário de recursos. 

8. A economia brasileira no período recente 

a) os mandatos dos governos FHC: uma síntese; 

b) os mandatos dos governos Lula: em busca de um novo modelo de 

desenvolvimento e  

c) o Brasil dos governos Dilma em diante. 

 

Metodologia: 

As aulas e atividades serão realizadas de forma remota, com o uso do Google Meet. 

As interações entre professor e alunos far-se-ão por meio do Portal do Professor da 

UFES e ferramentas do Google. 

As aulas serão ministradas de formas síncronas (encontros), complementadas por 

atividades e aulas assíncronas. Estão previstos 17 encontros ao longo do semestre, 

com duas horas de duração cada, equivalendo a 28% da carga horária total do curso. 

As aulas síncronas (encontros semanais) acontecerão em horário previsto na oferta do 

componente curricular: quinta-feira (09-11 h). O restante das aulas/atividades (72%) 

será realizado de forma assíncrona, incluindo, estudos dirigidos, elaboração de textos 

e resolução de exercícios. 

Observações: 

1ª) Haverá, durante a própria transmissão das atividades síncronas, o alerta escrito e 

verbal de que é proibida a utilização daquelas imagens sem expressa autorização. 

Critérios/Processo de Avaliação da Aprendizagem: 

A média do semestre (MS) resultará da média aritmética simples de três notas 

parciais: duas provas e um trabalho, este último, desenvolvido em partes ao longo do 

semestre. Alunos com MS superior ou igual a sete estarão dispensados da prova final. 

Não haverá prova substitutiva antes da prova final, a não ser nos casos previstos em 



lei e/ou nas normas da UFES relativas ao Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário 

e Emergencial (Earte). A frequência às aulas será observada de acordo com casos 

previstos em lei, e em conformidade com as normas da UFES relativas ao Earte. Será 

reprovado por falta o aluno que não obtiver no mínimo 75% (setenta e cinco por 

cento) de frequência, conforme Regimento Geral da UFES. O professor fica no 

direito de alterar as datas das provas, com aviso prévio, em conformidade com as 

normas da UFES relativas ao Earte. 

A prova final ficará, desde já, marcada para o dia 28/03/2022. 
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