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Ementa: 

As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas por intenso debate a respeito dos caminhos 

a serem traçados pela economia brasileira em busca de sua modernização e superação 

do subdesenvolvimento. A grosso modo podemos indicar que a polêmica se deu 

principalmente entre os defensores dos ideais (neo)liberais e os formuladores das teses 

desenvolvimentistas. A produção de importantes análises e teorias que tentavam buscar 

alternativas e soluções para os entraves da economia nacional sofreram influência e 

igualmente influenciaram a experiência histórica de políticas econômicas 

implementadas no período. De acordo com analistas como Mantega e Bielschowsky 

neste momento foram formulados os primeiros trabalhos originais da economia política 

brasileira. A análise deste debate e seu desdobramento nas décadas subsequentes a partir 

do mapeamento e leitura das principais obras da economia política brasileira torna-se 

fundamental para a compreensão do desenvolvimento econômico nacional na segunda 

metade do século XX e sua relação intrínseca com as dimensões política e social 

nacionais e internacionais.  

 

 

Objetivos: 

- Identificar e analisar as principais correntes de pensamento da economia política 

brasileira nas décadas de 1950, 1960 e 1970; 

- Debater as principais obras que contribuíram para a formação da economia política 

brasileira nas décadas de 1950, 1960 e 1970; 

- Compreender as relações entre a produção da economia política brasileira nas décadas 

de 1950, 1960 e 1970 e o processo histórico nacional e internacional, principalmente em 

suas dimensões econômica, política e social; 

 

Unidades 

I - Algumas reflexões sobre história econômica 

II - Observações sobre o desenvolvimento histórico da economia brasileira nas 

décadas de 1930, 1940, 1950 e 1960 

III - As correntes do pensamento econômico brasileiro: antecedentes, formação e 

influencias. 

V - Alguns pensadores e obras da história do pensamento econômico brasileiro nas 

décadas de 1950, 1960, 1970 e 1980 
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AVALIAÇÃO 

Apresentação de 2 textos individualmente (3,0 pontos) + Resenha de 2 textos (2,0 pontos) 

+ Trabalho (5,0 pontos) / 2 =  Média 10 

Obs 1.: os textos das resenhas  e apresentações de cada aluno serão definidos em sala de 

aula. 

Obs 2.: as resenhas devem ser entregues impreterivelmente na data de discussão do texto. 

Obs 3: o aluno que exceder 25% de faltas será reprovado por frequência. 

 

 


