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Teórica Exercício Laboratório 

 

Ementa: 

Teoria do valor em Marx. Mercadoria, valor e dinheiro. O capital e a mais-valia: mais-valia absoluta, 
mais-valia relativa e mais-valia extraordinária. As formas da produção capitalista. O processo de 
acumulação de capital. As formas funcionais do capital e sua autonomização. Esquemas de reprodução. 

Objetivos Específicos: 

Apresentar a crítica da economia política desenvolvida por Karl Marx, através do estudo dos Livros I e II 
de O Capital, com foco nos conceitos-chave daquelas obras (mercadoria, valor, trabalho abstrato, capital, 
mais-valia, circulação, reprodução do capital social, etc.) e na arquitetura do argumento de Marx sobre a 
natureza do capital. 

 

 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4251770Y6


Conteúdo Programático: 
1. A vida e a obra de Marx.  
2. Estrutura e método de O Capital. 
3. Mercadoria e valor.  
4. O dinheiro e o fetichismo da mercadoria.  
5. A transformação do dinheiro em capital.  
6. A mais-valia. Mais-valia absoluta, relativa e extraordinária.  
7. Cooperação, Manufatura e Grande Indústria.  
8. Trabalho produtivo e improdutivo. Subsunção formal e real do trabalho ao capital.  
9. Acumulação de capital: reprodução simples e ampliada.  
10. A Lei geral de acumulação capitalista.  
11. Acumulação Produtiva.  
12. Os ciclos do capital. A rotação do capital. 
 13. A reprodução e a circulação de todo o capital. 

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 quintas-feiras das 9h20min às 11h e às segundas-feiras, das 7h20min às 9 horas, 
respeitando-se o percentual de carga horária para atividades síncronas e assíncronas; 

●  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 50% de aulas síncronas; 

●  Inicialmente, as aulas síncronas ocorrerão às quintas-feiras entre 9h20min e 10h40min. Os primeiros dez 
minutos serão para verificação de presença e interação inicial. Finalizando a aula síncrona às 10h40min, 
os últimos 20 minutos poderão ser usados para rever conteúdos com os alunos que porventura tenham 
tido problemas com a conexão de internet. As aulas das sextas-feiras, inicialmente reservada para 
atividades assíncronas, poderá ser usada eventualmente para debates e reposição de conteúdos para os 
alunos que não puderam acompanhar a aula da quarta-feira.  

●  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; 

●  As aulas não serão gravadas. 

Critérios / Processo de avaliação da aprendizagem: 

A disciplina constará de uma ou duas avaliações individuais, que consistirão em provas variando de 0 (zero) a 
10 (dez), em datas a serem definidas com os alunos com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Cada prova 
constará de uma ou mais questões que deverão ser respondidas e entregues em 24 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). O conteúdo da prova 
final será a matéria toda. Obs: dependendo do desempenho e participação do conjunto dos alunos ao 
longo do curso, a primeira prova poderá ser suprimida, ficando a avaliação composta apenas da nota de 
uma prova (a segunda), que pode ser acrescida por pontuação referente à participação do aluno 
(seminários, pequenas resenhas, respostas às questões abertas durante as aulas síncronas e quantidade de 
presenças, etc). 

 Bibliografia Básica: 

CARCANHOLO, Reinaldo A. Capital: essência e aparência. v. 1. São Paulo: Expressão Popular, 2011.   
MARX, Karl. O Capital. Livro I, v. I. São Paulo: Editora Nova Cultural ("Os Economistas"), 1996. 
MARX, Karl. O Capital. Livro I, v. II. São Paulo: Editora Nova Cultural ("Os Economistas"), 1996.  
MARX, Karl. O Capital. Livro II, São Paulo: Editora Nova Cultural ("Os Economistas"), 1985. 
MIGLIOLI, Jorge. Acumulação de Capital e Demanda Efetiva. T. A. Queiros – São Paulo: 1982. 
Observação: aguardamos a definição da Ufes quanto ao acesso a alguma forma de biblioteca 
digital. 

Bibliografia Complementar: 

ANTUNES, Jadir. Os esquemas de reprodução de Marx e a crítica não-dialética de Rosa Luxemburgo. 
Veritas (Porto Alegre, impresso), v. 57, p. 52-70, 2012. 
COUTINHO, Maurício Chalfin. Marx: notas sobre a teoria do capital. São Paulo: Editora Hucitec, 1997.  



HARVEY, David. Para entender O Capital. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013.  
MARX, Karl. Grundrisse. São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2011.  
RUBIN, Isaak Illich. A Teoria Marxista do Valor. São Paulo: Brasiliense, 1980. 
ROSDOLSKY, Roman. Gênese e estrutura de O Capital de Karl Marx. Rio de Janeiro: EDUERJ/Contraponto, 
2001.  
Observação: aguardamos a definição da Ufes quanto ao acesso a alguma forma de biblioteca 
digital. 

Observações: 

Cronograma: 
   Aulas síncronas: 

1ª 04/11/2021, 09:15 – 10:45h 10ª 07/02/2022, 08 – 09h 
2ª 11/11/2021, 09:15 – 10:45h  11ª 10/02/2022, 09:15 – 10:45h 
3ª 18/11/2021, 09:15 – 10:45h 12ª 17/02/2022, 09:15 – 10:45h 
4ª 25/11/2021, 09:15 – 10:45h 13ª 24/02/2022, 09:15 – 10:45h 
5ª 02/12/2021, 09:15 – 10:45h 14ª 28/02/2022, 08 – 09h 
6ª 09/12/2021, 09:15 – 10:45h 15ª 03/03/2022, 09:15 – 10:45h 
7ª 16/12/2021, 09:15 – 10:45h 16ª 10/03/2022, 09:15 – 10:45h 
8ª 27/01/2022, 09:15 – 10:45h 17ª 17/03/2022, 09:15 – 10:45h 
9ª 03/02/2022, 09:15 – 10:45h 18ª 24/03/2022, 09:15 – 10:45h 

Obs: Os horários das segundas-feiras de 7:20 às 9h e quintas-feiras de 9:20 às 11h são oficialmente 
designados pelo Departamento de Economia para as aulas de Economia Política I. O cronograma acima 
reflete uma adaptação das aulas ao formato EARTE. Como nele só estão indicados os horários das aulas 
síncronas, o aluno deve considerar os outros horários de aula da disciplina que não estão indicados acima 
como para atividades assíncronas. Por exemplo, 08/11/21, 22/11/2021, etc.  
 

 


