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Ementa: O pensamento econômico em uma perspectiva histórica. Paradigmas do 
pensamento econômico. Reflexões sobre o capitalismo contemporâneo 

Objetivos 

Específicos: 

Apresentar aos estudantes as principais correntes representativas do 
pensamento econômico, incluindo a crítica marxiana à Economia Política. Para 
tanto, serão discutidos, em caráter introdutório, conceitos econômicos básicos 
das escolas "clássica", "neoclássica", "keynesiana" e da "crítica da economia 
política", tendo como objetos fundamentais as diferentes abordagens em torno 
da problemática da riqueza, das crises econômicas e das formas elementares de 
sociabilidade nas formações sociais capitalistas. 

Conteúdo 

Programático: 

 1.A emergência das formações sociais capitalistas e a constituição da 
ciência econômica 
- A transição do feudalismo para o capitalismo;  
- O mercantilismo, a filosofia liberal, a fisiocracia 
2.Adam Smith: 
- Condições históricas e liberalismo; 
- Divisão e produtividade do trabalho. 
3.Thomas Malthus: 
- Teoria da população; 
- Teoria da superprodução: a demanda efetiva e a lei de Say. 
4.David Ricardo: 
- Renda da terra e a teoria da taxa de lucro; 
- Produção e apropriação de riqueza e a teoria ricardiana do valor. 
5.Os teóricos do utilitarismo: Bentham, Say, Senior, Bastiat e Mill: 
- Entender a emergência das teorias da utilidade, do subjetivismo e a 
defesa do livre equilíbrio do mercado 
6.Karl Marx: 
- A crítica da economia política burguesa e a acumulação originária; 
- A lei geral da acumulação de capital; 
7.A emergência do utilitarismo marginalista: Marshal, Jevons, Menger e   
   Walras: 
- Indivíduo, utilidade marginal e o equilíbrio geral; 
8.Keynes e a macroeconomia  



- A preferência pela liquidez, o princípio da demanda efetiva e o papel do 
Estado. 
9.Crise, neoliberalismo e capitalismo contemporâneo 
- Crise e estagflação: o neoliberalismo e a crise do keynesianismo; 
- Mudanças na divisão internacional do trabalho e as bolhas financeiras. 

Metodologia:  Aulas virtuais síncronas e assíncronas, usando a plataforma de sala de aula G-
Suite, com exposições temáticas, seminários, listas de questões sobre os textos 
lidos, estudos dirigidos e questões para debate;  

 As aulas ocorrerão às segundas-feiras, das 16 às 18 horas, e às quartas-feiras, 
das 14 às 16 horas, respeitando-se o percentual de carga horária para atividades 
síncronas e assíncronas (a depender da qualidade da conexão e da velocidade da 
internet disponível para os estudantes, as aulas iniciarão no modo síncrono e, a 
partir de certo tempo pré-estipulado, entre 30 e 60 minutos, passará para a 
forma assíncrona); 

 Os percentuais de aulas síncronas e assíncronas, respeitando-se o limite 
mínimo de 25% da carga horária na modalidade síncrona, serão discutidos com os 
alunos, a partir das condições de comunicação remota de todos os estudantes, 
não ultrapassando, porém, o limite superior de 75% de aulas síncronas; 

 No caso das aulas assíncronas, os textos, previamente selecionados e 
apresentados nas seções síncronas, serão trabalhados, alternativamente, a partir 
de questões para discussão, resumos, resenhas ou fichamentos, a serem 
entregues em prazo previamente estipulado; 

 Caso necessário, a depender da qualidade da conexão dos estudantes, serão 
disponibilizados áudios com explicações sobre o conteúdo, por entender que um 
arquivo de áudio é mais fácil de ser baixado para uso no que diz respeito à 
qualidade da conexão e da velocidade de internet disponível pelo estudante; 

 As aulas não serão gravadas 

Recursos 
pedagógicos/ 
Tecnológicos 
 

 Computador, notebook ou celular, com utilização de plataforma de aula 

Google Classroom; serão utilizadas aulas virtuais, apresentações de textos no 

compartilhamento de tela e, por vezes, apresentações em Powerpoint; será 

possibilitado ao estudante responder questões de provas no modo de podcasts e 

serão criadas salas de reuniões de grupos com, no máximo, 6 alunos, para que 

possam debater as questões pertinentes do conteúdo. 

Critérios/Processo 

de Avaliação da 

Aprendizagem: 

 A disciplina constará de três (03) avaliações individuais. Cada avaliação terá 

uma ou mais questões que deverão ser respondidas e entregues em 48 horas (de 

acordo com a Orientação Normativa 01, de 25 de agosto de 2020), no seguinte 

formato: máximo 03 páginas, 12 times new roman, espaço 1,5, normal (sup. 2,5 

cm; inf. 2,5 cm; esq. 3 cm; dir. 3 cm). 

1ª avaliação: dia 15/03/2021 (segunda-feira); 
2ª avaliação: dia 14/04/2021 (quarta-feira); 
3ª avaliação: dia 12/05/2021 (quarta-feira); 
As três avaliações terão pesos iguais (33,33%). 

 Prova final: 19/05/2021 (quarta-feira).  

 O processo de avaliação dependerá da qualidade da conexão e do acesso dos 
alunos às aulas síncronas. Nesse sentido, estão previstas, alternativamente, 
avaliações sob a forma de seminários, testes, relatórios de trabalhos realizados, 
resenhas, provas orais, respostas às questões abertas e avaliações por meio de 
formulários enviados à turma, neste último caso, respeitando-se o tempo mínimo 
de 48 horas para apresentação das respostas; 

 Aos questionamentos respondidos/debatidos e apresentações realizadas nas 
seções síncronas, ou às entregas de trabalhos e estudos dirigidos feitas 
comprovando a leitura do material exigido, o aluno compõe sua nota a ser 
computada no item Participação/envolvimento científico nas discussões; 



 Os alunos deverão, obrigatoriamente, apresentar freqüência mínima de 75% 
da carga horária da disciplina. 
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Observação: aguardamos a definição da Ufes quanto ao acesso a alguma forma 
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