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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: 

Pretende-se introduzir os estudantes à crítica marxiana à Economia Política, buscando salientar algumas de suas 
contribuições para a compreensão das formações sociais capitalistas. Em contraposição às abordagens positivistas 
e ao individualismo metodológico, serão destacadas a singularidade da perspectiva marxiana sobre a história, bem 
como o seu conceito de forma social, por meio da apreensão de algumas categorias fundamentais, como a de valor e 
valor de uso, trabalho concreto e trabalho abstrato, mais-valia absoluta e relativa, subsunção formal e real do 
trabalho ao capital, reprodução ampliada do capital, acumulação originária, dentre outras. 

 

 

 



 

Conteúdo Programático: 

1. Introdução 

1.1. História do pensamento econômico. 

1.2. O método da economia política. 

 

2. O sistema econômico capitalista: 

2.1. Mercadoria, valor e dinheiro; 

2.2. A produção capitalista; 

2.3. Setor financeiro; 

 

3. A produção na era do conhecimento: 

3.1. O imaterial; 

3.2. Crítica ao fim da centralidade do trabalho; 

3.3. O capital da produção imaterial. 

 

Metodologia: 

O curso será desenvolvido por meio de uma combinação de aulas síncronas com atividades assíncronas. As aulas 
síncronas serão realizadas em 12 encontros de duas horas cada (segundas-feiras, das 15hs às 17hs), totalizando 
40% da carga horária do curso (24 horas). As atividades assíncronas consistirão de leituras de textos guiadas por 
questões, dentre outras atividades que se mostrarem necessárias para transmissão do conteúdo da disciplina. 
Todas as informações sobre as atividades assíncronas serão divulgadas tempestivamente no aplicativo Classroom 
do GSuite. Observação: É proibida a gravação e/ou utilização de imagem e som das aulas desta disciplina. 

Critérios / Processo de avaliação da aprendizagem: 

A nota parcial será composta pela média aritmética de duas avaliações realizadas no decorrer do semestre. Os 
alunos que obtiverem nota parcial igual ou superior a 7,0 estarão dispensados da prova final. A frequência de aulas 
é obrigatória, de acordo com as normas da UFES. Será reprovado por falta o estudante que não obtiver, no mínimo, 
75% de frequência. 
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Observações: 

Cronograma: 

 
Os encontros síncronos ocorrerão nas seguintes datas: 08, 22 e 29/11/2021; 06 e 13/12/2021; 24 e 31/01/2022; 
07, 14 e 21/02/2022; 07 e 14/03/2022. 

 


