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----Ementa:
Teoria do valor em Marx. Mercadoria, valor e dinheiro. O capital e a mais-valia: maisvalia absoluta, mais-valia relativa e maisvalia extraordinária. As formas da produção
capitalista. O processo de acumulação de capital. As formas funcionais do capital e
sua autonomização. Esquemas de reprodução.
Objetivos
Apresentar a crítica da economia política desenvolvida por Karl Marx, através do
Específicos:
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.
Conteúdo
1. A vida e a obra de Marx.
Programático:
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 expositivas e dialogadas, problematização, trabalhos em grupo, leitura de O
Capital e artigos diversos, debates, com o recurso de textos, livros, multimídia,
reprodução de vídeos e filmes.
Critérios /
A avaliação será composta por duas notas, podendo o aluno escolher entre as três
Processo de
opções a seguir: 1) duas provas, ambas variando de 0 (zero) a 10 (dez); 2) duas provas
Avaliação da
(70%), mais um trabalho escrito (em forma de artigo) sobre tema a ser escolhido pelo
Aprendizagem: aluno (30%), dentre os indicados pelo professor; 3) uma das duas provas, mais um
trabalho escrito (em forma de artigo), que deverá ser obrigatoriamente sobre tema

Bibliografia
Básica:

Bibliografia
Complementar:

referente ao conteúdo da prova não realizada, ambos com mesmo peso. O artigo
deve seguir as normas da ABNT e ter no mínimo 10 páginas, no máximo 20, fonte 12,
espaço 1,5. Ao longo do curso poderão ser realizados seminários e/ou outras
atividades que, juntamente com a presença e a participação em sala de aula,
complementarão as notas parciais. 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). O aluno, portanto, poderá
faltar, no máximo, a 15 aulas (ou 7,5 encontros). Se necessário, será aplicada uma
prova de reposição na aula seguinte à aplicação da 2ª prova, cujo conteúdo será toda
a matéria, apenas para os alunos que perderem uma das duas provas parciais, sendo
necessário apresentar atestado médico.
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