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Ementa: Modos de conhecimento. Sobre conhecimento científico e os diversos critérios 
para sua demarcação. Delimitando a teoria econômica: ciência ou técnica? 
Reflexões contemporâneas sobre o fazer teórico em economia. O debate 
brasileiro contemporâneo sobre a natureza da teorização em economia. 

Objetivos Específicos: Discutir, de forma introdutória, as diferentes modalidades de 
conhecimento da sociedade. Estudar o debate acerca dos critérios de 
demarcação do conhecimento científico, apresentando as noções de 
metodologia, epistemologia e ontologia que permeiam o debate, de 
maneira a indicar a especificidade do conhecimento científico voltado 
à compreensão da sociedade. Introduzir o debate sobre o caráter 
científico (ou não) das teorias econômicas. E, por fim, expor o debate 
brasileiro sobre o tema. 

Conteúdo Programático: I. Diferentes modos de conhecimento: arte, ciência e 
sociedade; 

II. Demarcando o conhecimento científico: do positivismo 
lógico ao realismo crítico; 

III. Disputas ontológicas e resoluções metodológicas em 
economia: da ciência instrumental à possibilidade da 
ciência negativa. 

Metodologia: Aulas expositivas e debates com os estudantes, de forma a proporcionar um 
aprendizado interativo. A avaliação buscará inferir a capacidade do estudante 
tanto de apreensão do conteúdo quanto de resolução de problemas por meio 
da utilização do conteúdo ministrado. Assim, objetiva-se que o estudante 
desenvolva sua capacidade teórica e argumentativa. 

Critérios/Processo de Avaliação da Aprendizagem: As avaliações serão realizadas segundo 
as normas da UFES e constarão de um 
trabalho final e participação em aula, 
divididos da seguinte maneira: 90% e 
10% da nota final, respectivamente.  Para 
cada avaliação será atribuída nota de 
zero a dez. Os estudantes que tiverem 
média ponderada, nas duas avaliações, 
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. 
 
A frequência às aulas é obrigatória de 
acordo com as normas da UFES. Será 
reprovado por falta o estudante que 
não obtiver no mínimo 75% (setenta e 
cinco por cento) de frequência. 
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