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OBJETIVOS DA DISCIPLINA
O objetivo principal desta disciplina é o de continuar a análise da natureza e das leis da economia capitalista iniciada em
Economia Política I. Como a compreensão da dinâmica do capitalismo só é obtida ao término do Livro III de O Capital, serão
estudados o processo de circulação do capital (Livro II) e o processo global da produção capitalista (Livro III), dando
destaque para os fenômenos financeiros do ciclo global, essenciais para o entendimento do capitalismo contemporâneo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Síntese das conclusões da disciplina Economia Política I: valor e capital; a lei da apropriação mercantil; a dialética da
concretização das categorias: mais-valia e lucro; essência e aparência; valor, preços de produção e preços de mercado; a
tendência decrescente da taxa de lucro; a autonomização das formas funcionais do capital industrial; o lucro comercial e os
juros; capital de comércio de mercadorias; capital de comércio de dinheiro; crédito, sistema de crédito e o capital bancário;
capital a juros; capital fictício e lucros fictícios: a especulação financeira e seus limites; a crise econômica e financeira do
capitalismo contemporâneo; atividades econômicas e trabalho produtivo; a renda da terra; elementos básicos dos atuais
paradigmas econômicos.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação do curso constará de: duas provas escritas e testes em sala de aula.
Testes escritos (30%): ao longo do curso – marcados e feitos em sala de aula.
1a prova parcial (35%): dia xx/xx/15 (xxxx-feira)
2a prova parcial (35%): dia xx/xx/15 (xxxx-feira)
*3a prova parcial (35%): dia xx/xx/15 (xxxx-feira) - conteúdo: matéria toda
Prova final: dia xx/xx/15 (xxxx-feira)
* somente para aqueles que perderem uma das duas provas parciais. É necessário justificar a ausência com comprovante.
Ex: atestado médico, etc.
EMENTA
Síntese das conclusões centrais da temática da disciplina Economia Política I. A dialética da concretização das categorias do
capitalismo. Mais-valia e lucro; a essência e a aparência no conceito de lucro. Os preços de produção: teoria dos preços ou
dissimulação da origem da mais-valia; o paradoxo da desigualdade dos iguais. Valor em Smith e Ricardo e relações com
Marx. A tendência decrescente da taxa de lucro. As formas funcionais do capital. Lucro, lucro comercial e juros. Do capital
fictício ao capital parasitário. Os lucros fictícios. Especulação, limites do capitalismo e possibilidade de uma sociedade póscapitalista. Trabalho e atividades produtivas. A renda da terra. Os atuais paradigmas econômicos: neoclássico, ricardiano e
marxista.
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