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CURSO: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Turno: EaD – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2011 

Unidade Curricular 

ECONOMIA BRASILEIRA 

Professora: IVIS BENTO DE LIMA 
Departamento 

DECAC 

Período 

03 

Carga Horária 
Código CONTAC 

 
Teórica 

 

Prática 

 

Total 

60h 

Tipo 

 

Habilitação / Modalidade 

EAD 

Pré-requisito 

 

Co-requisito 

-- 

 

EMENTA 
 
Evolução histórica da economia brasileira no período republicano. A evolução recente da economia 
no Brasil: agricultura e indústria; comércio exterior; inflação; relações intersetoriais e regionais. 
Temas emergentes na economia brasileira e a atualidade: o problema da distribuição de renda e 
indicadores socioeconômicos; desemprego e informalidade; globalização, inserção periférica e 
acordos internacionais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM 

 

 Refazer o percurso do desenvolvimento da economia brasileira, com destaque às políticas 
de governos democráticos e ditatoriais que se sucederam, em alternância, ao longo do 
século XX; 

 Refletir sobre os principais planos econômicos e a trajetória que nos levou à atual fase de 
estabilização econômica; e 

 Levantar questões econômicas e sociais que ainda carecem de outros olhares. 

 Conhecer o processo de transformação da estrutura produtiva que se deu no Brasil ao longo 
do século XX, cujo centro dinâmico da economia passou da agricultura para a indústria; 

 Descrever os alcances e limites deste processo destacando três fases bem distintas; 

 Ver como a industrialização é o resultado involuntário de um período marcado pela 
predominância do modelo agrário exportador, até a década de 1920; 

 Entender o surgimento da política industrial, que passa a integrar os objetivos de 
desenvolvimento capitalista no País; e 

 Analisar os motivos pelos quais esta fase de industrialização planejada por substituição de 
importações, que trouxe uma rápida transformação e diversificação produtiva, parece 
esgotar-se no início dos anos de 1980, com a crise da dívida e a mudança de orientação do 
estado brasileiro. 

 Descrever como três variáveis econômicas centrais – a inflação, a desigualdade e o 
desemprego – afetaram o desenvolvimento capitalista no Brasil; 

 Percorrer igualmente a produção dos economistas brasileiros sobre esses fenômenos, 
buscando entender o seu raciocínio e suas receitas de políticas públicas para contornar tais 
problemas; e 

 Compreender as articulações e os processos de mútua causalidade existentes entre 
inflação, desigualdade e desemprego. 

 Refletir sobre a situação da economia brasileira diante da globalização; 

 Compreender o endividamento e as relações comerciais instituídas com os demais países, 
em especial com os nossos vizinhos da América do Sul; e 
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 Discutir as perspectivas do País diante das transformações no cenário mundial e a 
importância do papel do Estado na evolução do processo de inserção internacional da 
economia brasileira. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade 1 – Fundamentos políticos da formação econômica do Brasil 

 Auge e declínio do modelo brasileiro de desenvolvimento 

 Os marcos da organização política e econômica no Brasil 

 Um período de rápidas transformações políticas e econômicas: 1930 a 1964 

 A economia brasileira nos períodos militar e democrático 

 O período militar 

 O período democrático 
 

Unidade 2 – O processo de industrialização no Brasil 

 Modernização e diversificação da economia brasileira 

 O atraso no processo de industrialização 

 A industrialização como objetivo central da política econômica 

 A trajetória mais recente do desenvolvimento industrial brasileiro 
 

Unidade 3 – Desigualdade, inflação e desemprego na economia brasileira 

 Os principais desequilíbrios do desenvolvimento capitalista no Brasil 

 O conturbado histórico da inflação brasileira na era republicana 

 Fatores conjunturais e estruturais na evolução do desemprego 

 Desigualdade de renda e desigualdades regionais 
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Unidade 4 – A inserção externa da economia brasileira 

 A economia brasileira na era da globalização 

 Dívida externa e FMI 

 Déficit externo e vulnerabilidade 

 A atual estratégia brasileira de inserção na economia mundial 
 

METODOLOGIA E RECURSOS COMPLEMENTARES 

 

Interação via Plataforma Moodle. 

. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

40% da nota atribuída aos trabalhos feitos pela Plataforma Moodle e 60% pela avaliação presencial 

aplicada nos polos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

REGO, José Márcio; MARQUES, Rosa Maria (Orgs.). Economia brasileira. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003. 

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; GREMAUD, Amaury Patrick; TONETO JÚNIOR, 
Rudinei. Economia brasileira contemporânea. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABREU, Marcelo de Paiva. A ordem do progresso: cem anos de política econômica Republicana 
(1889-1989). 15. tiragem. Rio de Janeiro: Campus, 1990. 

BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento econômico brasileiro. 4. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 
2000. 

GIAMBIAGI, Fábio; VILLELA, André (Orgs.). Economia brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005. 

GREMAUD, Amaury Patrick; SAES, Flávio Azevedo Marques de; TONETO JÚNIOR, Rudinei. 
Formação econômica do brasil. São Paulo: Atlas, 1997. 

WERNER, Baer. A economia brasileira. São Paulo: Nobel, 2002. 
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