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Ementa:  Moeda e o Sistema financeiro no Brasil. Sistema de pagamentos brasileiro. Política 
monetária: objetivos, instrumentos, mecanismos de transmissão. Determinação da taxa de 
juro: o papel do banco central. Teoria quantitativa da moeda. Keynes e a economia 
monetária. O dinheiro na teoria marxista. Noções sobre regulação financeira.  

Objetivos 
Específicos:  

Discutir o papel e a importância do dinheiro em uma economia mercantil e capitalista. 
Estudar o sistema monetário e financeiro nacional e sua inserção dentro do sistema 
financeiro internacional. Apresentar as principais questões a respeito da origem, natureza e 
papel do dinheiro segundo as principais correntes do pensamento econômico. Assim, ao 
final da disciplina, o estudante deverá estar apto a responder as seguintes questões, 
diferenciando, segundo as principais escolas do pensamento econômico: O que é o 
dinheiro; Quais as funções do dinheiro; O que determina o valor do dinheiro; A oferta 

monetária é endógena ou exógena; O que determina a demanda por dinheiro; Qual a 
relação entre dinheiro e preços e entre o valor do dinheiro e os preços; O que é a taxa de 
juros? Quais os determinantes da magnitude da taxa de juros? Qual o papel da política 
monetária? Quais são os instrumentos da política monetária? 

Conteúdo 
Programático: 

I. Moeda e sistema financeiro no Brasil: definição do estoque monetário; criação 
e destruição de moeda e o multiplicador bancário; instrumentos de política monetária; a 
política monetária e operacionalização da política monetária; o Banco Central e suas 
funções.  
II. Origem e natureza do dinheiro: a história e a evolução do dinheiro; mercadoria 
dinheiro, o dinheiro mercadoria e o dinheiro estatal; cartalismo e metalismo; padrões 
monetários e a privatização do dinheiro; dinheiro e valor; dinheiro e preços; fetichismo do 
dinheiro.  
III. Funções e propriedades do dinheiro: as funções e propriedades do dinheiro 
segundo os neoclássicos; a definição e propriedades do dinheiro em Keynes; os motivos da 
preferência pela liquidez e a taxa de juros; as taxas específicas de juros e a eficiência 

marginal do capital; as determinações do dinheiro em Marx: medida do valor e padrão dos 
preços, meio de troca, tesouro e dinheiro enquanto tal.  
IV. Dinheiro e preços: a teoria quantitativa do dinheiro; as críticas de Keynes à 
teoria quantitativa, a determinação dos preços em Keynes; valor e preços em Marx; 
circulação de mercadorias e quantidade de dinheiro.  
V. O dinheiro e o capital: o capital de comércio de dinheiro; o capital portador de 
juros; crédito, capital fictício e capital bancário; o fetichismo na forma do capital portador 
de juros; dinheiro, juros e capital em Keynes e Marx; dinheiro mundial e capital. 

Metodologia: Plataforma G-Suite com uso do Google Meet e o Classroom. 
Aulas síncronas: 15 sessões de duas horas cada, totalizando 50,0% da carga horária. 
As aulas síncronas serão efetuadas através de uma exposição dos temas das aulas e 
debate, discussão de dúvidas e questões sobre os assuntos tratados. 
Aulas assíncronas: O restante do tempo será considerado como carga horária assíncrona, 
para atividades de leitura, fichamentos, uso de vídeos e documentários. 
O horário das aulas será aquele programado na oferta de disciplinas, nas quartas feiras de 
9 às 11 horas e nas sextas feiras de 7 às 9 horas. Nos dias sem aulas síncronas, o class-
room estará aberto para auxílio aos estudantes, dúvidas e esclarecimentos sobre a matéria. 



 

Critérios/Processo 
de Avaliação da 
Aprendizagem:  

As avaliações serão realizadas segundo as normas da UFES de acordo com a Orientação 
Normativa 01, de 25 de agosto de 2020. 
Elas constarão fichamentos do material indicado para leitura individual, uma questão para 
cada um dos cinco assuntos do programa a ser respondida em sessões síncronas ou 
assíncronas. 
A programação abaixo poderá ser revista, tanto em termos da bibliografia quanto 
de outros materiais de acordo com o desenvolvimento da disciplina neste 
semestre excepcional. 

 
PROGRAMAÇÃO DE AULAS: 

Datas Assunto da aula Bibliografia 

 Moeda e sistema financeiro no Brasil 

09/09 Criação de moeda, Base 
monetária, multiplicador 
monetário 

BCB Nota para a Imprensa; TORRES. A 
operacionalidade da política monetária. A 
política monetária. 

11/09 Aula assíncrona Vídeos: O dinheiro como dívida, O 
sistema de reservas fracionárias. 

16/09 Crédito e taxas de juros no 
Brasil. Política Monetária e 
taxa de juros 

BCB Nota para a Imprensa; TORRES. A 
operacionalidade da política monetária. A 
política monetária. 

18/09 Aula assíncrona Os bancos centrais. Revisão e teste 

 Origem e natureza do dinheiro 

23/09 Origem do dinheiro MENGER, Princípios de Economia Política. 
MARX, Grundrisse, p. 113-121 

25/09 Aula assíncrona Vídeo: O que é o padrão ouro 

 Funções e propriedades do dinheiro 

30/09 Teorias Ortodoxas Fernando Cardim, Cap. 1. teoria 
neoclássica 

02/10 Aula assíncrona Leitura Marx, livro 1, cap. 3 O dinheiro ou 
a circulação das mercadorias 

07/10 Marx, cap. 3, secção 1 Medida dos valores 

09/10 Aula assíncrona Leitura cap. 3 O dinheiro ou a circulação 
das mercadorias 

14/10 Marx, cap. 3, secção 2 O meio de circulação 

16/10 Aula assíncrona Leitura cap. 3 O dinheiro ou a circulação 
das mercadorias 

21/10 Marx, cap. 3, secção 3  Dinheiro 

23/10 Aula assíncrona Revisão e teste 

 Dinheiro e preços 

30/10 A teoria quantitativa Friedman e quantitativistas. 

04/11 Aula assíncrona Leitura Keynes 

06/11 Keynes, Cap. XVII e XXI As propriedades essenciais do juro e do 
dinheiro. A teoria dos preços. 

11/11 Aula assíncrona Leitura complementar 

13/11 Marx, Livro III, cap. 18 A rotação do capital comercial – Os 
preços 

18/11 Aula assíncrona Revisão e teste 

 O dinheiro e o capital 

20/11 Marx, livro III, cap. 33 O meio de circulação no sistema de 
crédito 

25/11 Aula assíncrona  

27/11 Marx, livro III, cap.21 O Capital portador de juros 

02/12 Aula assíncrona  

04/12 Marx, livro III, cap. 25 e 29 Crédito e Capital fictício. 



 Cripto-moedas 

09/12 Bitcoin. Central Bank 
Digital Coins.  

NAKATANI & MELLO, Criptomoedas: do 

fetichismo do ouro ao hayekgold. 
PARANÁ, Dinheiro e Poder Social: Um 
estudo sobre o Bitcoin. 

11/12 Conclusão da disciplina O debate sobre a MMT e a política 
monetária. 
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