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PLANO DE AULA 

DISCIPLINA: ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA             (CÓD.  ENEX60098)              PERÍODO: 7º PERÍODO  

 

TOTAL DE SEMANAS:  20 SEMANAS                                               TOTAL DE ENCONTROS:  40 AULAS 

 

Aulas 
Conteúdos/ 

Matéria 
Tipo de aula Textos, filmes e outros materiais 

1 

Panorama descritivo da 

economia e sociedade brasileira 

no século 21: características 

socioeconômico-demográficas; 

estrutura produtiva e perfil 

distributivo 

 

Aula expositiva com slides. 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos a 

depender da capacidade do aluno. 
GREMAUD et al. Economia Brasileira Contemporânea – 7ª edição, Ed. 

Atlas; 

CARNEIRO, Ricardo. Desenvolvimento em Crise: a economia brasileira no 

último quarto do século XX. Ed. Unesp/Unicamp, 2002. 

LACERDA, A. C. de. Economia Brasileira, Ed. Saraiva, 2010. 

ALVES, J. E. D. e BRUNO, Miguel. População e crescimento de longo 

prazo no Brasil: como aproveitar a janela de oportunidade demográfica? 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_302.pdf 

 

2 

Revisão da formação 

econômica do Brasil: 

 A dinâmica cíclica da 
economia agroexportadora 
cafeeira e o surgimento das 
primeiras indústrias no final 
do século 19 

 A crise dos anos 1930, a 
Grande Depressão e suas 
consequências para a 
economia brasileira. 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em 

relação à lista, discussão de 

textos selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 
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3 

Revisão da formação 

econômica do Brasil: 

 Políticas do Estado Novo 
(1937-1945) 

 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em 

relação à lista, discussão de 

textos selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

 

4 O Plano de Metas (1955-1961) 

  

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em 

relação à lista. 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

5 
A crise de 1963 

 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em 

relação à lista, discussão de 

textos selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

6 
As reformas institucionais 

do PAEG (1964-1966)  

 

Aula expositiva com slides. 

Participação dos alunos em 

relação à lista, discussão de 

textos selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

7 

Condições estruturais e 

fatores que possibilitaram o 

“milagre econômico” 

brasileiro (1967-1973): base 

industrial; padrão de 

acumulação de capital 

Aula expositiva com slides.  

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

8 

 Condições estruturais e 

fatores que possibilitaram o 

“milagre econômico” 

brasileiro (1967-1973): 

formas de financiamento; 

restrição externa 

Aula expositiva com slides.  

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 
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9 

Esgotamento e crise do regime 

de crescimento do “milagre 

brasileiro”: os fatores de crise e 

desequilíbrio; os 

condicionantes da conjuntura 

internacional  

Aula expositiva com slides.  

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

10 

O II PND e a “economia 

brasileira em marcha forçada” 

(1975-1979): tentativa de 

prolongar o regime de 

acumulação  

 

Aula expositiva com slides.  

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

11 
II PND: estratégia 

desenvolvimentista e medidas 

de política econômica 

Aula expositiva com slides.  
Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

12 A “década perdida” (1981-

1993): introdução 
Aula expositiva com slides.  

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

13 

A “década perdida” (1981-

1993): alta inflação; a moeda 

financeira e a inflação inercial; 

planos de estabilização de 

preços 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

 

14 

A “década perdida” (1981-

1993): a tendência à estagnação  

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

 

15 

A “década perdida” (1981-

1993): crise fiscal e dívida 

externa 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 
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16 
Semana de Prova.   

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

 

17 
Prova A.  

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

18 

O novo padrão de inserção 

internacional do Brasil: a 

liberalização comercial e 

financeira dos anos 1990 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira  

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

19 
As reformas estruturais: novo 

regime de acumulação e a 

financeirização da economia 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

20 
A redefinição dos papéis do 

Estado 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

21 

O modelo de agências 

reguladoras e sua eficácia na 

economia brasileira 

 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

22 
O Plano Real e a estabilidade 

de preços: pressupostos e 

medidas 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

23 
Crise cambial de 1999 e o 

Novo Consenso de Política 

Econômica 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 
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24 Regime de câmbio flutuante 

 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira  

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

25 Sistema de metas de inflação  

 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

26 

Metas fiscais de superávit 

primário (ajuste fiscal e Lei de 

Responsabilidade Fiscal): 

objetivos e consequências 

 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

27 
A desindustrialização e a 

“doença holandesa”: causas e 

consequências 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

28 
As políticas sociais nos anos 

2000: introdução 

 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

29 

 Bolsa família 

 Recuperação do poder 
aquisitivo do salário mínimo 

 Outras transferências sociais, 
cotas e demais políticas de 
inclusão e redistribuição de 
renda 

 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

30 Feriado. 
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31 A crise de 2008-2009: impactos 

e respostas do Estado brasileiro 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

32 

Política industrial, política 

tecnológica e de comércio 

exterior nas décadas de 1990 e 

2000 

 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

33 
Problemas estruturais e desafios 

para as próximas décadas 

Aula expositiva com slides, 

discussão de textos 

selecionados sobre a 

economia brasileira 

Livros listados na bibliografia e recursos tecnológicos. 

 

34 Semana de Prova - 09-15/06 

 

 

35 Prova B. 

 

 

 

36 
Vista de Prova.   

 

37 

Semana de 2ª chamada - 

20-25/06. 
  

38 
Prova de Segunda 

Chamada. 
  

39 Prova Final.   
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40 
Semana de Prova final - 

27/06 a 02/08 
  

Atualizado em abril/2016. 


