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CÓDIGO DA DISCIPLINA

GERAL DO SEMESTRE
Analisar o processo de formação social, política e econômica do Brasil, avaliando a realidade urbana e
industrial, bem como as instituições e a situação de desigualdade do país.

GERAL
Discutir a especificidade do processo de formação e desenvolvimento do capitalismo no Brasil, à luz de
questões relacionadas ao passado colonial, à industrialização tardia, à modernização conservadora e aos
condicionantes do capitalismo internacional.

ESPECÍFICOS
Aprofundar a compreensão dos alunos sobre o desenvolvimento capitalista no Brasil, tomando como
ponto de partida a história econômica do país busca-se problematizar (i) as relações entre Estado e
mercado no Brasil, (ii) entre a política econômica e os projetos de nação, (iii) entre a industrialização
modernizante e os atavismos econômicos da conservação, em diálogo com o pensamento econômico e
social brasileiro.

A disciplina reconstitui as conexões entre o capitalismo internacional e o capitalismo nacional enfatizando
as especificidades desse último. Trata-se de perscrutar as diversas classificações atribuídas à economia
brasileira (“periférica”, “subdesenvolvida”, “dependente”, “tardia”, “acumulação primitiva estrutural” etc.)
buscando apreender as particularidades da formação e do desenvolvimento econômico do país no que diz
respeito às relações entre (i) Estado e mercado, (ii) entre a política econômica e os projetos de nação, (iii)
entre a industrialização modernizante e os atavismos econômicos da conservação, com especial ênfase
no período republicano e na economia brasileira do século XX; (iv) além de abordar as tramas da
constituição histórica do mercado de trabalho e consumo no Brasil.



- Sentido da colonização: ou, o capitalismo desigual, mas combinado.
- A economia mercantil escravista: o público como o privado.
- A economia capitalista agroexportadora: o patrimonialismo e o rentismo.
- Sentido da industrialização: ou, a modernização conservadora.
- A industrialização restringida e a urbanização: renda e riqueza.
- A industrialização pesada e a urbanização: autoritarismo e massificação.
- O ciclo econômico recente: as eras FHC e Lula.

O curso será ministrado em aulas expositivas com indicação prévia das leituras obrigatórias e
complementares, combinadas a debates, seminários e discussões sobre a conjuntura econômica do país.
Os materiais serão disponibilizados na plataforma AVA.

Serão realizadas duas avaliações, cada uma valendo 4,0 pontos na média final. A primeira avaliação
consistirá em trabalho individual abordando a primeira parte da disciplina, qual seja: as matrizes de
interpretação econômica do Brasil. A segunda avaliação consistirá de seminário em grupo, abordando os
problemas da estrutura produtiva e da estrutura social no Brasil do século XX. Além disso, serão
realizadas ao longo do semestre duas atividades buscando estabelecer relações entre leituras históricas e
análises de conjuntura, cada uma valendo 1,0 ponto na média final.

Avaliação 1 + Avaliação 2 + Avaliação 3 + Avaliação 4 = média final

Não serão abonadas faltas. Os alunos têm direito a 25% de faltas, o que corresponde a 4 aulas e
meia (18 faltas). Em caso de doenças infectocontagiosas ou ausência de mobilidade, a
solicitação para abono de faltas deve ser feita diretamente a secretaria e em período hábil,
conforme estabelecido no Manual do Aluno 2022.

BÁSICA

CARDOSO DE MELLO, João Manuel. O Capitalismo tardio. Campinas: Ed. Unicamp, 1998. (ou outra
edição disponível.)

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 2006. (ou outra edição
disponível.)

GREMAUD, Amaury; Vasconcellos, Marco Antonio; Toneto Jr., Rudinei. Economia brasileira
contemporânea. São Paulo: Atlas, 2020 (ou outra edição disponível).

COMPLEMENTAR

BIELSCHOWSKI, Ricardo. Cinquenta anos de pensamento na Cepal. Rio de Janeiro: Record, 2000.

CARDOSO DE MELLO, João Manuel e NOVAIS, Fernando. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna.
Campinas: Unesp/Facamp, 2009.



CARNEIRO, Ricardo. Desenvolvimento em crise. São Paulo: Unesp, 2002.

PRADO JR., Caio. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Cia das Letras, 2011. (ou outra edição
disponível.)

TAVARES, Maria da Conceição. Acumulação de capital e industrialização no Brasil. Campinas: Ed.
Unicamp, 1998.

REFERÊNCIA

BASTOS, Pedro Paulo Zahluth. Razões econômicas não economicistas do golpe de 1964. Texto para
Discussão 229, Unicamp, 2014.

BIELSCHOWSKI, Ricardo. Cinquenta anos de pensamento na Cepal. Rio de Janeiro: Record, 2000.

FURTADO, Celso. Celso Furtado: Essencial. São Paulo: Cia das Letras/Penguin, 2013.

SCHWARZ, Roberto. As idéias fora do lugar. In: Ao vencedor as batatas. São Paulo: Editora 34, 2003.

SINGER, André. Os sentidos do lulismo. São Paulo: Cia das Letras, 2012.

Segundas-F
eiras

AULAS

07/02 Semana de integração (Programação FESPSP)

14/02 Apresentação da disciplina

21/02 Caio Prado Jr. e a economia colonial
PRADO JR., Caio. Sentido da Colonização. In: Formação do Brasil
Contemporâneo. São Paulo: Cia das Letras, 2011.

28/02 Recesso de Carnaval

07/03 Cepal e a economia periférica
PREBISCH, Raul. O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de
seus problemas principais. In: Bielschowsky, R. Cinquenta anos de pensamento na
Cepal. Rio de Janeiro: Record, 2000.

14/03 Celso Furtado e economia subdesenvolvida
FURTADO, Celso. Subdesenvolvimento e dependência: as conexões
fundamentais. In: Celso Furtado: Essencial. São Paulo: Cia das Letras/Penguin,
2013.

21/03 Capitalismo tardio 1: a economia mercantil escravista



CARDOSO DE MELLO, João Manuel. As raízes do capitalismo retardatário. In: O
Capitalismo Tardio: contribuição à revisão crítica da formação e do
desenvolvimento da economia brasileira. Campinas: Ed. Unicamp, 1998.

28/03 Capitalismo tardio 2: a economia capitalista agroexportadora
CARDOSO DE MELLO, João Manuel. A industrialização retardatária. In: O
Capitalismo Tardio: contribuição à revisão crítica da formação e do
desenvolvimento da economia brasileira. Campinas: Ed. Unicamp, 1998.

04/04 Semana de Orientação

11/04 Liberalismo e conservadorismo no capitalismo tardio
SCHWARZ, Roberto. As idéias fora do lugar. In: Ao vencedor as batatas. São
Paulo: Editora 34, 2003.

18/04 Atividade 1 - Realização da primeira atividade complementar de leitura histórica e
análise de conjuntura pelo AVA.

25/04 A industrialização restringida e a questão tecnológica
TAVARES, Maria da Conceição. A industrialização brasileira: uma tentativa de
reinterpretação. In: Acumulação de Capital e Industrialização no Brasil. Campinas:
Ed. Unicamp, 1998.

02/05 Avaliação 1 (Trabalho)

09/05 A industrialização pesada e a questão do financiamento
TAVARES, Maria da Conceição. A industrialização brasileira: uma tentativa de
reinterpretação. In: Acumulação de Capital e Industrialização no Brasil. Campinas:
Ed. Unicamp, 1998.

16/05 A economia política da ditadura militar
BASTOS, Pedro Paulo Zahluth. Razões econômicas não economicistas do golpe
de 1964. Texto para Discussão 229, Unicamp, 2014.

23/05 Globalização e estabilização: Era FHC e Plano Real
CARNEIRO, Ricardo. A estabilidade inflacionária. In: Desenvolvimento em crise.
São Paulo: Unesp, 2002.

30/05 Crescimento nacional e distribuição: a Era Lula e Programas Sociais
SINGER, André. Alguns temas da questão setentrional. In: Os sentidos do lulismo.
São Paulo: Cia das Letras, 2012.

06/06 Avaliação 2 (Seminário)

13/06 Provas substitutivas

Atividade 2 - Realização da segunda atividade complementar de leitura histórica e
análise de conjuntura pelo AVA

20/06 Revisão de conteúdo

27/06 Exames




