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Ementa: A constituição da economia política como campo científico. O Mercantilismo, 
os Fisiocratas e o pensamento dos clássicos: Adam Smith e David Ricardo. A 
crítica marxista da Economia Política. A escola neoclássica. O Keynesianismo. 
O neoliberalismo. Os projetos societários gestados nos modos de organização 
das relações econômico-políticas de produção e reprodução 

Objetivos Específicos: • Estudar aspectos críticos da análise teórica em torno da dinâmica 
do modo de produção capitalista.  

• Analisar a natureza da economia capitalista direcionada à 
compreensão das problemáticas que circunscrevem o campo de 
intervenção do Serviço Social. 

• Fornecer uma discussão geral da constituição, auge e crise da 
economia política, em articulação com os campos de atuação 
profissional do Serviço Social.  

• Incitar o debate crítico, autônomo e reflexivo sobre a teoria 
econômica e sua relação com a questão social na 
Contemporaneidade. 

Conteúdo Programático: • Unidade I - A constituição da economia política e das Ciências 
Sociais como campo científico e questões sobre o método das 
Ciências Sociais. Surgimento, auge e declínio da Economia 
Política Clássica.  

• Unidade II - Os projetos societários gestados nos modos de 
organização das relações econômico-políticas de produção e 
reprodução da sociedade. Trabalho e Ser Social. Modos de 
produção: comunismo primitivo, escravismo, feudalismo e 
capitalismo.  

• Unidade III – As políticas mercantilistas. A defesa do Laissez 
Faire da escola Fisiocrata. As leis naturais da economia política 
clássica e o pensamento de Adam Smith e David Ricardo.  

• Unidade IV – A crítica marxista da Economia Política Clássica. 
Mercadoria, Valor de Uso, Valor de Troca e Valor; a Expressão 
do Valor; Fetichismo; Capital e Mais-valia.  

• Unidade V - A teoria marginalista neoclássica e a crítica 
keynesiana. A grande depressão e o planejamento capitalista.  

• Unidade VI - Reafirmando o valor positivo da desigualdade e 
da competição sob a nova ordem neoliberal.  



Metodologia: Aulas expositivas combinadas com debate de textos indicados para leitura 
prévia; uso de materiais didático-pedagógicos audio-visuais como imagens e 
filmes relacionados com os temas desenvolvidos; proposição de exercícios 
práticos e estudos dirigidos que relacionem as teorias e autores estudados 
com aspectos da economia capitalista e a questão social contemporânea sob 
distintas perspectivas. 

Critérios/Processo de Avaliação da Aprendizagem: As avaliações serão realizadas segundo as 
normas da UFES e constarão de uma 
avaliação escrita individual e dois 
trabalhos em grupo. Para cada avaliação 
ou trabalho será atribuída nota de zero a 
dez e terão peso 30% cada. A participação 
nas aulas terá peso de 10% na média 
final. O estudante que perder alguma das 
avaliações poderá fazer uma prova de 
reposição no final do semestre. O 
estudante que obtiver média final inferior 
a 7 terá direito a uma prova final. 
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