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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: 
- Possibilitar a compreensão do processo de transformação da estrutura econômica do Brasil no século XX e suas 
características particulares; 
- Identificar os elementos de ruptura e de continuidades nas políticas econômicas do Brasil e a importância da 
articulação entre economia brasileira e economia mundial; 
- Avaliar as diferentes políticas econômicas adotadas a partir de 1929, até os dias atuais; 
- Debater o atual cenário da economia brasileira e avaliar perspectivas. 

 

Conteúdo Programático: 

1 - Pilares do Brasil Contemporâneo (séculos XVI-XIX) – uma introdução 

a) Colônia, império e ciclos econômicos.  

b) As consequências da herança colonial. 

2 – Expansão cafeeira e as origens da indústria (século XIX-1930) – uma transição 

a) A economia primário exportadora, o café, as bases sociais e econômicas para a industrialização e a unificação 
do mercado nacional. 

b) A crise de 1929 e suas consequências. 

3 – O processo de substituição de importações (1930-1979) – o modelo brasileiro de desenvolvimento 

a) Vargas e o desafio da industrialização pesada. 

b) Kubitschek, o planejamento estatal e a consolidação do processo de substituição de importações. 

c) A crise de 1962-1967, o Plano de Ações Econômica do governo (PAEG) e as bases do milagre econômico. 

d) O milagre brasileiro: auge e declínio. 

e) O II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). 

4 – A crise e a inflação (década de 1980) – a crise do modelo brasileiro de desenvolvimento 

a) Choques externos e desestruturação interna. 

b) Teoria da inflação inercial e políticas de estabilização. 

5- A modernização conservadora e o novo modelo de inserção da economia brasileira (1990-2010) 

a) Collor e a abertura comercial. 

b) O Plano Real e seus desdobramentos. 

c) Lula e o tripé macroeconômico. 



6- Subdesenvolvimento, modernização, dependência, desenvolvimento desigual e perspectivas - interpretações 

a) História e desenvolvimento econômico. 

b) Interpretações do desenvolvimento econômico. 

Metodologia: Aulas expositivas presenciais com a participação dos estudantes. 
 
 

Critérios/Processo de Avaliação da Aprendizagem: 
1. Haverá duas avaliações individuais; 
2. Seminários serão solicitados ao longo do semestre; 
3. A nota final será a média simples entre as avaliações e os seminários; 
4. Serão considerados aprovados sem necessidade de prova final os estudantes que obtiverem 
média igual ou superior a sete (7,0). 
5. Os estudantes com média inferior a sete (7,0) terão direito à prova final, devendo alcançar 
média igual ou superior a cinco (5,0) para aprovação; 
6. De acordo com as normas da UFES, só obterão os créditos e a nota na disciplina os estudantes 
que tiverem a frequência mínima exigida (75% das aulas ministradas); 
7. Não serão aplicadas provas de segunda chamada, a não ser para os casos previstos no 
regulamento da UFES. 

Bibliografia Básica: 

GREMAUD, A. et all. Economia Brasileira contemporânea. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
FURTADO, C. Formação Econômica do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
REGO, J. M.; MARQUES, R. M. Economia Brasileira. 6ª ed.  São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 
REGO, J. M.; MARQUES, R. M. Formação Econômica do Brasil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

ABREU, M. P. A ordem do progresso. Rio de Janeiro: Campus ,1990. 
ALMEIDA; J. G. de; BELLUZZO. L. G. de M. Depois da queda: A Economia Brasileira da crise da 
dívida aos impasses do Real. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 
CARNEIRO, R. Desenvolvimento em Crise: a economia brasileira no último quarto do século XX. 
São Paulo: Ed. UNESP, 2002. 
GIAMBIAGI, F, ET AL (orgs). Economia Brasileira Contemporânea (1945 – 2004). Rio de Janeiro: 
Elsevier. 2005. 
MARQUES, R.; FERREIRA, M. J.(orgs) O Brasil sob a nova ordem. São Paulo: Saraiva, 2010. 

Cronograma: 
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