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Ficha 2  
 

 

Disciplina: FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL (Turma N) Código: SE 302 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  (   ) Optativa 

 

( x ) Semestral      (  ) Anual  
Pré-requisito: 

Nº total vagas: 

100  
CH Total: 75 

CH semanal: 5 

 

Padrão (PD): 75 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR):  

0 

Prática Específica 

(PE): 0 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
• Antecedentes: a conjuntura europeia à época do descobrimento. 

• A economia colonial até 1922. 

• A inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho. 

• As origens e o prosseguimento da industrialização até 1930. 

• Surgimento e expansão dos serviços. 

• A revolução de 1930.  

Justificativa para a oferta a distância 
 

Diante do caráter excepcional do calendário acadêmico de 2020 (fruto da suspensão de aulas diante da pandemia decorrente do 

covid-19), a oferta via Ensino Remoto Emergencial se faz necessária. Considerando que o conteúdo da disciplina, com acentuada 

retrospectiva histórica, é baseado na leitura de textos, a oferta nesta modalidade permitirá que os estudantes continuem sua 

formação sem quaisquer prejuízos. 

Objetivos (Geral e Específicos) 

 
OBJETIVO GERAL 

✓ O (a) estudante deverá compreender o processo histórico de formação econômica do Brasil, relacionando este processo 

com a atual economia brasileira. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Entender as relações econômicas, sociais e políticas desde o “descobrimento” até 1930. 

✓ Identificar e caracterizar os principais ciclos econômicos brasileiros. 

✓ Estimular os estudantes para visão crítica a respeito da atual realidade socioeconômica brasileira. 

✓ Dimensionar a relevância da economia cafeeira e sua relação com a industrialização brasileira. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

A disciplina terá carga horária semanal será de 06 horas/aula (com exceção das semanas 7, 8 e13, quando a carga 

horária será de 5 horas/aula), sendo o curso ministrado em 13 semanas para atender a carga horária de 75 horas/aula.  

Data de Início: 20/09/ 2021. 

Data de Término: 15/12/2021.                   

Semana Data Aula/Atividade/Etc. 

CH 

diária/CH 

acum. (em 

horas) 

Referências 

1ª 

22/09/2021 

(4ª feira) 

Aula 1: Apresentação da disciplina e ambientação. 

Introdução a FEB. 
2h 

Ficha 2, slides e videoaula 

disponíveis na plataforma Teams.  

24/09/2021 

(6ª feira) 

Aula 2: Conjuntura europeia à época do 

descobrimento. 
2h (4) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams.  

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 1: 

Ler: Borges, Costa e Menezes, 2015 
2h (6) 

Acesso via link disponível nas 

referências complementares. 

2ª 

29/09/2021 

(4ª feira) 
Aula 3: A expansão comercial europeia.   2h (8) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams.  

01/10/2021 

(6ª feira) 
Aula 4: A América indígena.  2h (10) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams.  

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 2:  

Ler: Zevallos, 2015. 
2h (12) 

Acesso via link disponível nas 

referências complementares. 
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3ª 

06/10/2021 

(4ª feira) 

Aula 5: A ocupação do território. A colonização 

portuguesa. 

Orientações para a avaliação 1. 

2h (14) 

Slides e videoaula e modelo de 

fichamento disponíveis na 

plataforma Teams.  

08/10/2021 

(6ª feira) 

Aula 6: O “ciclo” do pau-brasil. 

Ler: Pickel, 1958. 
2h (16) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. Acesso ao 

texto via link disponível nas 

referências complementares. 

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 3:  

Assistir série “Cultura do Açúcar”, episódios 1 e 

2, disponíveis no YouTube. 

2h (18) 
Links disponíveis nas referências 

complementares. 

4ª 

13/10/2021 

(4ª feira) 
Aula 7: O ciclo do açúcar (1ª parte).  2h (20) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

15/10/2021 

(6ª feira) 
Aula 8: O ciclo do açúcar (2ª parte).  2h (22) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 4: 

Ler Simonsen, cap. V.  
2h (24) 

Acesso ao texto via link disponível 

nas referências complementares. 

5ª 

20/10/2021 

(4ª feira) 
Aula 9: O ciclo do ouro (1ª parte). 2h (26) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams.  

22/10/2021 

(6ª feira) 
Aula 10: O ciclo do ouro (2ª parte). 2h (28) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 5:  

Ler Simonsen, cap. X. 
2h (30) 

Acesso ao texto via link disponível 

nas referências complementares. 

6ª 

27/10/2021 

(4ª feira) 

Aula 11: Outros produtos da economia colonial. 

Ler: Croce, 2015. 
2h (32) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. Acesso ao 

texto via link disponível nas 

referências complementares. 

29/10/2021 

(6ª feira) 

Aula 12: A revolução industrial e seus efeitos 

sobre Portugal e sobre a Colônia. 
2h (34) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 6:  

Ler Linhares, cap. 4. 
2h (36) 

Texto disponível em: 

https://minhabiblioteca.ufpr.br 

7ª 

03/11/2021 

(4ª feira) 

Aula 13: o processo de Independência. 

 
2h (38) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

05/11/2021 

(6ª feira) 
Aula 14: Revisão/entrega da Avaliação 1. 1h (39) 

Avaliação deverá ser enviada via 

e-mail. 

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 7:  

Ler Abreu, cap. 1.  
2h (41) 

Texto disponível em: 

https://minhabiblioteca.ufpr.br 

8ª 

10/11/2021 

(4ª feira) 

Aula 15: A inserção do Brasil na divisão 

internacional do trabalho. 
2h (43) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

12/11/2021 

(6ª feira) 

Aula 16: A economia escravista. A transição para 

o trabalho assalariado.  
2h (45) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

Carga horária 

complementar 

(1 h) 

Atividade complementar 8:  

Correção da avaliação 1. 
1h (46) 

Videoaula disponível na 

plataforma Teams; 

9ª 

17/11/2021 

(4ª feira) 

Aula 17: A economia cafeeira (1ª parte). 

Ler: Rego e Marques, cap. 7. 
2h (48) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. Texto 

disponível em: 

https://minhabiblioteca.ufpr.br 

19/11/2021 

(6ª feira) 
Aula 18: A economia cafeeira (2ª parte).  2h (50) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 9:  

Ver o filme “Mauá, o Imperador e o Rei” 
2h (52) 

Link disponível nas referências 

complementares. 

https://minhabiblioteca.ufpr.br/
https://minhabiblioteca.ufpr.br/
https://minhabiblioteca.ufpr.br/
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10ª 

24/11/2021 

(4ª feira) 

Aula 19: A economia cafeeira (3ª parte). 

Ler: Luna e Klein, cap. 1.5 
2h (54) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. Texto 

disponível em: 

https://minhabiblioteca.ufpr.br 

26/11/2021 

(6ª feira) 

Aula 20: Origens da industrialização brasileira. 

Ler Lacerda, cap. 10.  
2h (56) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. Texto 

disponível em: 

https://minhabiblioteca.ufpr.br 

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 10:  

Ler Pires, cap. 2.2. 
2h (58) 

Texto disponível em: 

https://minhabiblioteca.ufpr.br 

11ª 

01/12/2021 

(4ª feira) 

Aula 21: A constituição da República e suas 

transformações.  

Ler Linhares, cap. 7. 

2h (60) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. Texto 

disponível em: 

https://minhabiblioteca.ufpr.br 

03/12/2021 

(6ª feira) 

Aula 22: 1ª Guerra Mundial. Anos 1920 – crise e 

recuperação. 
2h (62) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams.  

Carga horária 

complementar 

(2 h) 

Atividade complementar 11: 

Ler Abreu, p. 44-69. 
2h (64) 

Texto disponível em: 

https://minhabiblioteca.ufpr.br 

12ª 

08/12/2021 

(4ª feira) 
Aula 23: A crise de 1929 e a economia cafeeira. 2h (66) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

10/12/2021 

(6ª feira) 
Aula 24: A revolução de 1930.  2h (68) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. 

Carga horária 

complementar 

(1 h) 

Atividade complementar 12:  

Ler Soares, cap. 1.3 e 1.4  
2h (70) 

Texto disponível em: 

https://minhabiblioteca.ufpr.br 

13ª 

15/12/2021 

(4ª feira) 
Aula 24: Avaliação 2 2h (72) 

Avaliação disponibilizada na 

plataforma Teams. 

17/12/2021 

(6ª feira) 

Aula 23: O início do PSI e a economia dos anos 

1930. 

Ler: Rego e Marques, cap. 11.2. 

 

2h (74) 

Slides e videoaula disponíveis na 

plataforma Teams. Texto 

disponível em: 

https://minhabiblioteca.ufpr.br 

Carga horária 

complementar 

(1 h) 

Atividade complementar 13: correção da 

avaliação 2. Divulgação das notas finais. 
1h (75) 

Videoaula disponível na 

plataforma Teams. 

  

Carga horária 

total da 

disciplina 

- 75,0 - 

  
22/12/2021 

(4ª feira) 
Exame final   

Avaliação disponibilizada na 

plataforma Teams. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

O curso será realizado através de aulas gravadas (assíncronas). As aulas gravadas serão preparadas via apresentações 

Power Point. Estas apresentações terão comentários em áudio do professor, explicando e comentando o conteúdo 

objeto de estudo (videoaulas). 

Os materiais de aula (aulas gravadas, apresentações e textos sugeridos para leitura) serão disponibilizados na 

plataforma Microsoft Teams.  

O estudante deverá acessar a plataforma Teams utilizando as seguintes instruções: 

1. Instale o aplicativo Microsoft Teams; 

2. Faça login utilizando seu email da UFPR (@ufpr). 

3. Os alunos matriculados serão automaticamente registrados na equipe da disciplina. Assim, ao ingressar na 

plataforma Teams os estudantes encontrarão uma equipe chamada “Formação Econômica do Brasil”. 

O acesso à plataforma Teams é obrigatório porque será através desta ferramenta que serão disponibilizados conteúdos, 

orientações, avaliações e comunicação, além do acompanhamento relativo à frequência. 

Serão realizadas duas avaliações, conforme o seguinte formato: 

1. Avaliação 1 – trabalho individual – a ser encaminhado ao professor via e-mail, em formato pdf, valendo 50 

pontos. 

2. Avaliação 2 – prova – realizada diretamente na plataforma Teams, com questões objetivas, valendo 50 pontos. 

https://minhabiblioteca.ufpr.br/
https://minhabiblioteca.ufpr.br/
https://minhabiblioteca.ufpr.br/
https://minhabiblioteca.ufpr.br/
https://minhabiblioteca.ufpr.br/
https://minhabiblioteca.ufpr.br/
https://minhabiblioteca.ufpr.br/


  

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Sociais Aplicadas 
Departamento de Economia 

Ambas as avaliações possuem o mesmo peso: 50% da média final. O conteúdo da avaliação 1 engloba as aulas 1 a 13, 

incluindo as atividades complementares 1 a 6. O conteúdo da avaliação 2 se refere as aulas 1 a 22, inclusive textos e 

aulas complementares de 1 a 12. 

Os estudantes poderão entrar em contato com o docente através dos seguintes canais: 

1. E-mail: luisck@ufpr.br 

2. Chat da turma, na plataforma Teams; 

3. Chat privado, disponível na plataforma Teams. 

 

REGISTRO DAS AULAS SÍNCRONAS (QUANDO HOUVER) 

 

NÃO HAVERÁ ATIVIDADES SÍNCRONAS! 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Tipos de avaliação Datas previstas Pontuação 

Avaliação 1 (trabalho individual) 05/11/2021 50% 

Avaliação 2 (prova) 15/12/2021 50% 

Avaliação final (prova, se necessário) 22/12/2021  

 

A orientação referente a avaliação 1 (trabalho individual) ocorrerá no início da terceira semana de aula (06/10/2021), 

tendo como prazo de entrega dia 05/11/2021. 

Quanto a avaliação 2 e avaliação final (se necessário), os estudantes terão um prazo máximo de 24 horas para postar 

as respostas da avaliação (prova), considerando a data/horário estabelecido. Ou seja: 

2ª avaliação: 15/12/2021 (4ª feira): início da avaliação as 17:00 (dia 15/12/21); término dia 16/12/21 as 17:00h. 

Avaliação final: 22/12/2021 (4ª feira): início da avaliação as 17:00 (dia 22/12/21); término dia 23/12/21 as 17:00h. 

As notas das avaliações serão divulgadas de acordo com os GRRs dos estudantes e serão disponibilizadas, via 

plataforma Teams, logo após a videoaula de correção da respectiva avaliação. 

Para efeitos de aprovação o (a) estudante deverá ter média final igual ou superior a 70 a frequência mínima de 75%. 

Caso a média seja inferior a 70 o estudante deverá realizar a avaliação final. 

A avaliação final será realizada no dia 22/12/21, a partir das 17h até as 17h do dia 23/12/21, sendo o objeto de 

estudo para esta avaliação o conteúdo de todo o semestre (aulas 1 a 24 e materiais complementares 1 a 12). 
IMPORTANTE: 

Para acompanhamento da frequência será observada a pontualidade na entrega das atividades avaliativas. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

Disponíveis na plataforma: minhabiblioteca.ufpr.br 

 

ABREU, Marcelo de P. (org). A ordem do progresso: dois séculos de política econômica no Brasil. 2ª ed. São Paulo: GEN 

Grupo Editorial Nacional. Publicado pelo selo Editora Atlas, 2020. 

LACERDA, Antônio C. et al. Economia Brasileira. 6ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 

LUNA, Francisco V.; KLEIN, Herbert. S. História Econômica e Social do Brasil. Editora Saraiva, 2016.  

PIRES, Marcos C. Economia Brasileira: Da colônia ao governo Lula - 1ª Edição. Editora Saraiva, 2010. 

REGO, José M.; MARQUES, Rosa M. (orgs.) Formação Econômica do Brasil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 

BORGES, Felipe A. F.; COSTA, Celio J.; MENEZES, Sezinando L. Política, Cultura, Economia e Religião na expansão comercial 

portuguesa nos séculos XV e XVI. História e Culturas – Revista Eletrônica do Mestrado Acadêmico em História da UECE, vol. 

3, nº 5, jan. – jun. 2015. Disponível em: http://www.seer.uece.br/?journal=RHC&page=article&op=view&path%5B%5D=1364 

CROCE, Marcus Antônio. A economia do Brasil no século XIX. In: Congresso Brasileiro de História Econômica, 11., 2015, 

Vitória. Vitória: Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, 2015. p. 1 - 14. Disponível em: 

http://www.abphe.org.br/arquivos/2015_marcus_antonio_croce_a-economia-do-brasil-no-seculo-xix.pdf 

FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO. Cultura do Açúcar – ep. 1 e 2. 2010. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=z2uJPkWBm9U (ep. 1) e https://www.youtube.com/watch?v=Y-ZOESPh1AM (ep. 2) 

mailto:luisck@ufpr.br
http://www.seer.uece.br/?journal=RHC&page=article&op=view&path%5B%5D=1364
http://www.abphe.org.br/arquivos/2015_marcus_antonio_croce_a-economia-do-brasil-no-seculo-xix.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=z2uJPkWBm9U
https://www.youtube.com/watch?v=Y-ZOESPh1AM
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LINHARES, Maria Y. L. (org.) História Geral do Brasil. 10ª ed. Rio de Janeiro: Grupo Editorial Nacional. Publicado pelo selo 

LTC Livros Técnicos e Científicos Ltda, 2020. Disponível em: www.minhabiblioteca.ufpr.br 

MAUÁ: O Imperador e o Rei. Direção: Sérgio Rezende. Produção: Europa Filmes. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=tsNFt6okIxs 

PICKEL, Bento J. O pau-brasil. Revista de História, Ano IV, vol. XVI, nº 33, janeiro-março 1958. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/106620 

SIMONSEN, Roberto C. História Econômica do Brasil, 1500-1820. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2005. 

Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/1111 

SOARES, Rodrigo G. História do Brasil II: o tempo das Repúblicas. São Paulo: Saraiva, 2016. (Coleção Diplomata/coord. 

Fabiano Távora). Disponível em: www.minhabiblioteca.ufpr.br 

ZEVALLOS, Enrique A. A América Indígena. PAIAGUÁS, vol. 1, nº 2, jul./dez. 2015. Disponível em: 

https://periodicos.ufms.br/index.php/revpaiaguas/article/view/1442 

 
Professor(a) proponente da Disciplina: Luis Claudio Krajevski 
E-mail do(a) Professor(a): luisck@ufpr.br 
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