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Ementa: Ementa: 1. O pensamento econômico em uma perspectiva histórica 2. Paradigmas do 

pensamento econômico 3. Reflexões sobre o capitalismo contemporâneo 

Objetivos Específicos: Pretende-se introduzir os estudantes a algumas correntes 
representativas do pensamento econômico, bem como à crítica 
marxiana à Economia Política. Para tanto, serão discutidos em 
caráter introdutório conceitos econômicos básicos das escolas 
"clássica", "neoclássica", "keynesiana" e da "crítica da economia 
política", tendo como objetos fundamentais as diferentes 
abordagens em torno da problemática da riqueza,das crises 
econômicas e das formas elementares de sociabilidade nas 
formações sociais capitalistas. 

Conteúdo Programático: A emergência das formações sociais capitalistas e a constituição 
da ciência econômica 
- A acumulação original e a transição do feudalismo para o 
capitalismo; 
- Os sistemas mercantil e fisiocrático. 
Adam Smith: 
- Condições históricas e liberalismo; 
- Divisão e produtividade do trabalho. 
Thomas Malthus: 
- Teoria da população; 
- Teoria da superprodução: a demanda efetiva e a lei de Say. 
David Ricardo 
- Renda da terra e a teoria da taxa de lucro; 
- Produção e apropriação de riqueza e a teoria ricardiana do valor. 
Jevons, Menger e Walras 
- O valor-utilidade e o equilíbrio geral 
Keynes 
- A preferência pela liquidez, o princípio da demanda efetiva e o 
papel do Estado 
Karl Marx: 
- A lei geral da acumulação de capital; 



- O método da economia política. 
Crise e capitalismo contemporâneo 
- A crise de estagflação e a crise do keynesianismo; 
- Mudanças na divisão internacional do trabalho e as bolhas 
financeiras. 
- Crises capitalistas ou crises do capitalismo? 

Metodologia: Aulas expositivas e discussões em grupo, com base nos textos que constam 
na bibliografia. 

Critérios/Processo de Avaliação da Aprendizagem: Monografia, de extensão entre 6 e 12 
páginas (excluindo capa e referências 
bibliográficas) - com espaço 1,5 e tamanho 
da fonte 12. Os temas, a proposta e as 
etapas da avaliação serão discutidos em 
sala. Basicamente, cada aluno deverá 
apresentar um projeto e uma versão final 
do texto, que comporão 30% e 70% da 
nota, respectivamente. Em cada etapa os 
textos deverão ser enviado por email, em 
formato de word. 
[Também será considerada a participação 
geral de cada aluno em sala de aula]. 
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