
 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS  
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

Plano de Ensino 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus:  Goiabeiras 

Curso: CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

Departamento Responsável: ECONOMIA 

Data de Aprovação (Art. nº 91): 18/07/2017 

Docente Responsável: Gustavo M. de C. Mello 

Qualificação/link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8149571973918042 

Disciplina: Introdução à Economia Política Código:  ECO-04691  
 

Pré-requisito:  Carga Horária Semestral: 60 

Créditos: 

Distribuição da Carga Horária Semestral 

04 Teoria Exercício Laboratório 

 60  ---  ---  

Ementa: Noções introdutórias: sistema econômico; contas nacionais; orçamento e 
dívida pública; moeda e sistema financeiro; balanço de pagamentos e dívida 
externa, emprego, salários e distribuição de renda. Riqueza, valor e 
distribuição. Clássicos, Neoclássicos e Marx. 

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: 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 a sua expressão matemática 
Keynes 
- A preferência pela liquidez, o princípio da demanda efetiva e o 
papel do Estado 
Karl Marx: 
- A acumulação original; 
- A fórmula trinitária e a crítica à economia vulgar; 
- O método da economia política. 

Metodologia: Aulas expositivas, seminários, e discussões em grupo, com base nos textos 



que constam na bibliografia. 

Critérios/Processo de Avaliação da Aprendizagem: Atividade de pesquisa em grupos, que 
será detalhada em sala de aula (40% da 
nota final). 
Monografia, de extensão entre 15 e 20 
páginas (espaço 1,5 e tamanho da fonte 
12), sobre temas discutidos em aula, com 
base nas referências bibliográficas 
mobilizadas em sala, além de outras que 
se julgue pertinente. 
[Também será considerada a participação 

geral de cada aluno em sala de aula]. 

Bibliografia Básica: MARX, K. O Capital: crítica da economia política. Livro I, Tomos I e II. 
Coleção Os Economistas. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 
RICARDO, David. Princípios de economia política e tributação. São Paulo: 
Abril Cultural, Coleção “Os economistas”, 1982. 
SMITH, Adam. A riqueza das nações. São Paulo: Abril Cultural, 2 vls, 
Coleção “Os economistas”, 1983 [1776]. 

Bibliografia Complementar: KEYNES, J.M. A teoria geral do juro, do emprego e da moeda. 
SP: Nova Cultural, 1996. 
WALRAS, L. Compêndio dos Elementos de Economia Política 
Pura. São Paulo, Abril Cultural, coleção “Os Economistas”, 1983. 
HEIMANN, E. História das doutrinas econômicas: uma 
introdução à teoria econômica. RJ: Zahar, 1976. 
HUBERMAN, L. História da riqueza do homem. RJ: Guanabara, 

1986. 
HUNT, E. K. História do pensamento econômico: uma 
perspectiva crítica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 


