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Nome do Componente Curricular: 

Formação Econômica do Brasil I 

 Ementa: 

 
O curso busca apresentar a colonização do Brasil como consequência da expansão dos impérios 
europeus, especificamente de Portugal. Apresentar os traços gerais da economia brasileira nos 
períodos colonial e imperial e os movimentos de consolidação do território. Mostrar a importância do 
comércio com a África, de mercadorias e escravos, para o processo de acumulação mercantil. Destacar 
que na economia brasileira, agroexportadora e de base escravista, a população africana ocupou papel 
decisivo gerando um passivo social difícil de ser equacionado. Mostrar como o trabalho assalariado e 
a formação do capital industrial se entrelaçam ao projeto republicano.  Apresentar as mudanças que 
sobrevieram com a Primeira República, políticas, sociais e econômicas. Mostrar a importância da 
economia cafeeira para o balanço de pagamentos brasileiro e sua ascensão ao poder. Mostrar as 
consequências da crise de 1929 para o Brasil.  
 
 
Objetivo: 
 
Analisar as características econômicas da Formação do Brasil, nos diferentes períodos históricos, 
levando os alunos a conhecerem os principais pensadores brasileiros que se ocuparam em formular 
teses sobre a formação do País. Fazer o aluno compreender que a economia agrário-exportadora e 
que o tardio processo de industrialização brasileiro não pode ser ignorado quando se deseja 
compreender alguns limites da economia brasileira contemporânea. 
 
 
Metodologia/Diretivas: 
 
Além de aulas expositivas, será estimulado o debate de livros, textos e documentários. 
 
 
Avaliação: 
 
Provas discursivas individuais e apresentação de seminário decorrente de pesquisa em grupo.  
 
 
Conteúdo Programático: 
 
UNIDADE I – A Expansão do Império de Portugal 
1.1. O mercantilismo de Portugal 
1.2. A associação de capitais para as grandes expedições 
1.3. As necessidades de financiamento 
1.4. A competição com o Império da Espanha e com a Holanda 
 

Carga Horária: 80 horas 
 

Aulas Semanais: 

3 Teóricas/1 Práticas 
Etapa: 4 



  

UNIDADE II – A Economia Colonial 
2.1. A agricultura e os ciclos produtivos 
2.2. A pecuária e a mineração 
2.3. A presença do escravo africano e sua transformação em base produtiva 
 
UNIDADE III – O Império do Brasil 
3.1. A colônia é a sede do Império de Portugal 
3.2. A relação com a Inglaterra 
3.3. A permanência da base produtiva: mão de obra escrava X mão de obra assalariada 
3.4. A relação com a África e a acumulação mercantil financeira  
3.5. Interesses da “Coroa” X pressões liberais 
 
UNIDADE IV – A Primeira República e a Política Café com Leite 
4.1. A crise financeira: o funding loan 
4.2. A política dos governadores, a Convenção de Taubaté e a política de valorização do café 
4.3. Os movimentos dos anos 20, o “tenentismo” 
4.4.  A supremacia de São Paulo e de Minas Gerais 
 
UNIDADE V – A Crise Política e Econômica na República  
5.1. A crise das oligarquias mineira e paulista 
5.2. A importância do Rio Grande do Sul e de outros estados da federação 
5.3. A Crise de 1929 e suas consequências para a economia brasileira 
 
UNIDADE VI – As Principais Interpretações sobre a Formação Econômica Brasileira 
6.1. Roberto Simonsen, os ciclos de exportação, o “sentido da colonização” e a industrialização 
6.2. Manuel Maurício de Albuquerque, o escravismo e os ciclos econômicos 
6.3. As contribuições de Nélson Werneck Sodré e de Caio Prado Junior 
6.4. A análise estruturalista de Celso Furtado 
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