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Ementa: 
Noções introdutórias: sistema econômico; contas nacionais; orçamento e dívida pública; moeda e sistema 
financeiro; balanço de pagamentos e dívida externa, emprego, salários e distribuição de renda. Riqueza, 
valor e distribuição. Clássicos, Neoclássicos e Marx. 

Objetivos Específicos: 

Estudar a emergência da economia política como campo autônomo do conhecimento. Apresentar o 
debate em torno da riqueza, sua distribuição e seu valor na economia política clássica, na crítica marxiana 
à economia política e na escola neoclássica. Introduzir o estudante às noções correntes sobre o 
funcionamento do sistema econômico e seus principais indicadores. Ao final da disciplina, o estudante 
deverá estar apto a situar o nascimento da economia política e sua relação com a modernidade capitalista, 
apresentar os desdobramentos do debate iniciado pelos autores clássicos da economia política e, por fim, 
dominar as noções correntes de funcionamento do sistema econômico e seus indicadores principais. 

Conteúdo 
Programático: 

I. Linhas gerais da formação e do desenvolvimento do capitalismo: o nascimento da economia 
política; 

II. Riqueza, valor e distribuição: a economia política e seus críticos; 
III. Noções introdutórias de economia: o sistema econômico e suas variáveis-chave. 

Metodologia: 

A disciplina será desenvolvida por meio da plataforma Google Sala de Aula, no qual serão realizadas 
atividades virtuais assíncronas semanais e encontros síncronos virtuais. Neste último caso, estão previstos, 
no mínimo, 25% da carga horária da disciplina, de acordo com o calendário acadêmico especial 2021.1. As 
aulas síncronas ocorrerão no horário da disciplina. A atividade de reposição das aulas síncronas será, a 
princípio, a divulgação dos planos de cada aula.  

Recursos 
Pedagógicos / 
Tecnológicos 

Os recursos pedagógicos/tecnológicos serão aulas síncronas e atividades assíncronas de roteiros de leitura, 
questões para resposta individual, atividades virtuais, elaboração de trabalhos e vídeos disponibilizados na 
sala virtual do Google Sala de Aula. Serão utilizados livros, artigos, canais do YouTube e blogs como 
materiais de apoio para o desenvolvimento das atividades na sala virtual da disciplina. 

Avaliação: 

As avaliações serão realizadas segundo as normas da UFES. Elas constarão de três avaliações parciais, 
sendo que todas elas serão aplicadas por meio da plataforma Google Sala de Aula, e de participação em 
sala de aula.  Para cada avaliação parcial será atribuída nota de zero a dez. Os estudantes que tiverem 
média igual ou superior a 7 (sete) ficarão dispensados do exame final. Também estarão aprovados aqueles 
que fizerem média 5 (cinco) entre a média das avaliações e a nota do exame final. 

Bibliografia Básica: 

MARIUTTI, Eduardo Barros. Balanço do debate: a transição do Feudalismo ao Capitalismo. São Paulo: 
Hucitec, 2004. 

NAPOLEONI, Claudio. O valor na ciência econômica. Lisboa: Presença; Rio de Janeiro: Martins Fontes, 
c1977. 

PAULANI, Leda; BRAGA, Márcio Bobik. A nova contabilidade social: uma introdução à macroeconomia. 3. 
ed. rev. e atual. São Paulo, SP: Saraiva, 2007. 

Observação: as obras também poderão ser acessadas pela biblioteca digital da UFES. 

Bibliografia 
Complementar: 

CASTRO, Antonio Barros de; LESSA, Carlos Francisco. Introdução à economia: uma abordagem 
estruturalista. Rio de Janeiro: Forense Universitária, vários anos. 

HUNT, E. K. História do pensamento econômico: uma perspectiva crítica. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier: 
Campus, 2005. 

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. São Paulo: Boitempo, 2013. 

SMITH, Adam. Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. São Paulo: Nova 
Cultural, 1996. 

KEYNES, John Maynard; SZMRECSÁNYI, Tamás (org.). John Maynard Keynes: Economia. 2. ed. São Paulo: 
Ática, 1984. (Grandes cientistas sociais; 6) 

Observação: as obras também poderão ser acessadas pela biblioteca digital da UFES. 
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