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EMENTA
A transição ao capitalismo e a acumulação primitiva. Valor e trabalho humano; produtividade do trabalho e
intensificação do trabalho. A relação valor-preço de mercado: produção, apropriação e transferência de valor.
A desmaterialização da riqueza e do dinheiro. O fetichismo e a alienação. O dinheiro. O capital como
substantivação do valor e a inversão do sujeito histórico. Mais-valia absoluta, relativa e extra. A dialética da
essência e da aparência e a natureza da relação salarial. A lei da apropriação capitalista. Exército industrial e
as formas de existência da superpopulação relativa.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Apresentar a crítica da economia política desenvolvida por Karl Marx, através do estudo do Livro I de O
Capital, com foco nos conceitos-chave daquela obra (mercadoria, valor, trabalho abstrato, capital, mais-valia,
etc.) e na arquitetura do argumento de Marx sobre a natureza do capital.
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.
6. Cooperação, Manufatura e Grande Indústria.
7. Trabalho produtivo e improdutivo. Subsunção formal e real do trabalho ao capital.
8. Acumulação de capital: reprodução simples e ampliada.
9. A Lei geral de acumulação capitalista.
10. Acumulação Primitiva.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação será composta por duas provas, todas variando de 0 (zero) a 10 (dez). Ao longo do curso poderão
ser realizados seminários e/ou outras atividades que, juntamente com a presença e a participação em sala de
aula, poderão complementar as notas parciais. A média parcial será composta pela média simples das duas

notas obtidas. Alunos com média final superior ou igual a sete estarão dispensados da prova 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. O abono de faltas somente ocorrerá
nos termos previstos na legislação que regulamenta as situações de amparo legal.
(http://www.prograd.ufes.br/d%C3%BAvidas-frequentes).
Prova de reposição será aplicada apenas nos casos em que o aluno comunicar, em até 48 horas após a
aplicação da prova, os motivos da sua ausência, devendo apresentar atestado médico.

