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GERAL
Introduzir o aluno no campo das ideias e teorias que embasam as ciências socias, estabelecer as interfaces com a
ciência econômica e construir um panorama das abordagens e problemas concernentes à sociedade capitalista
moderna.

ESPECÍFICOS
Apresentar as principais linhagens teóricas da economia política a partir das teorias do valor; analisar as discussões
sobre os formatos de política econômica e sua importância para as reformas sociais; aprofundar os estudos sobre o
problema das desigualdades e seus impactos sobre as estruturas produtiva e social.

A disciplina percorre as principais linhagens de defesa e de crítica da economia política buscando explorar: (i) as
fases de formação, desenvolvimento e consolidação do capitalismo, do capital comercial ao capital financeiro,
passando pelo capital produtivo; (ii) o modo como essas etapas se transformam à luz das relações entre Estado e
mercado observadas por meio das políticas macroeconômicas (cambial, monetária e fiscal); (iii) a maneira como
essas transformações enfrentam ou perpetuam o problema das desigualdades e suas manifestações nas estruturas
produtiva e social.

Formação do capitalismo; teorias do valor; padrões de acumulação; desenvolvimento econômico; ciclos e crises
econômicas; desigualdades.

A disciplina será ministrada com base em aulas presenciais, expositivas e dialogadas. Haverá indicação prévia de
leituras obrigatória, complementar e suplementar, e elas estarão disponíveis na plataforma AVA. Os materiais de



aula buscarão articular interpretações teóricas e análises concretas de casos e dados, de modo a desenvolver
habilidades teóricas e analíticas para a interpretação e resolução de problemas econômicos.

Serão realizadas três avaliações:
(i) Entrega de um ensaio individual sobre as principais linhagens e autores da economia política e da

teoria do valor.
(ii) Apresentação de seminário em grupo sobre os seguintes temas relacionados às desigualdades

econômicas: (i) desigualdade e novas mudanças no mundo do trabalho; (ii) desigualdade e marcadores
sociais de gênero e raça; (iii) desigualdade e emergências ambientais e climáticas.

(iii) Entrega do Trabalho Integrado “Resolução de problemas e desafios da pesquisa social aplicada”. Para
cada disciplina do semestre, o Trabalho Integrado valerá 2 pontos (exceto disciplinas oferecidas
conjuntamente para os cursos da FaBCi e FAD). Em cada disciplina, os temas para o Trabalho Integrado
serão tratados em, no mínimo, duas aulas especiais (equivalente a 8 horas/aula). Os alunos podem
escolher entre os diferentes temas entre as disciplinas que estiverem cursando. Mesmo os alunos que
estejam cursando apenas uma ou duas disciplinas deverão realizar o Trabalho Integrado.
Alternativamente, caso não possa realizar o trabalho em grupo, o aluno poderá realizar
individualmente. Os trabalhos deverão ser entregues em área específica do AVA com acesso comum
para todos os docentes.

Cada avaliação valerá até 4,0 pontos na nota final e o trabalho integrado valerá até 2,0 pontos na nota final. A soma
das três avaliações comporá a nota final.

BÁSICA
CARNEIRO, Ricardo (org.). Os clássicos da economia, 2 volumes, São Paulo: Editora Ática, 2004.
MAZZUCATTO, Mariana. O valor de tudo: produção e apropriação na economia global. São Paulo: Portfolio-Penguin,
2020.
PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2014.

COMPLEMENTAR
BRAUDEL, Fernand. A dinâmica do capitalismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
FRASER, Nancy e JAEGGI, Rahel. Capitalismo em debate: uma conversa na teoria crítica. São Paulo: Boitempo, 2020.
POLANYI, Karl. A grande transformação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
HEILBRONER, Robert L. & MILBERG, William. A construção da sociedade econômica. Porto Alegre: Bookman, 2008.
HUNT, E. K. & LAUTZENHEISER, Mark. História do pensamento econômico: uma perspectiva crítica. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013.

Datas
(matutino e
noturno)

Aulas e Temas

Aula 1
08/08

Apresentação da disciplina
BRAUDEL, Fernand. A dinâmica do capitalismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
POLANYI, Karl. A grande transformação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

Aula 2
15/08

Nascimento da economia política: trabalho e equilíbrio
SMITH, Adam. A riqueza das nações (trechos selecionados).
POSSAS, Silvia. Valor, capital e riqueza nos primórdios da economia política.



Ambos disponíveis em:
CARNEIRO, Ricardo (org.). Os clássicos da economia, 2 volumes, São Paulo: Editora Ática, 2004.

Aula 3
22/08

Crítica da economia política: capital e acumulação
MARX, Karl. O capital (trechos selecionados).
BRAGA, José Carlos. A contemporaneidade d´O Capital.
Ambos disponíveis em:
CARNEIRO, Ricardo (org.). Os clássicos da economia, 2 volumes, São Paulo: Editora Ática, 2004.

Aula 4
29/08

Ortodoxia e heterodoxia econômicas: liberalismo ou intervencionismo
WALRAS, Léon. Compêndio elementos de economia política pura (trechos selecionados).
HILFERDING, Rudolf. O capital financeiro (trechos selecionados).
Ambos disponíveis em:
CARNEIRO, Ricardo (org.). Os clássicos da economia, 2 volumes, São Paulo: Editora Ática, 2004.

31/08 Prazo para trancamento da disciplina

Aula 5
05/09

Economia e indústria: a questão tecnológica e da inovação
SCHUMPETER, Joseph. A instabilidade do capitalismo (trechos selecionados).
LAPLANE, Mariano. Inovações e dinâmica capitalista.
Ambos disponíveis em:
CARNEIRO, Ricardo (org.). Os clássicos da economia, 2 volumes, São Paulo: Editora Ática, 2004.

Aula 6
12/09

Aula Especial do Trabalho Integrado “Tecnologias sociais e desafios da participação social nas
cidades”
Debate sobre economia e formas não-hegemônicas de produção, consumo, geração de trabalho
e renda (com ênfase em cultura, meio-ambiente, moradia e populações tradicionais).

Aula 7
19/09

Semana de orientação
Entrega da proposta de Trabalho Integrado

Aula 8
26/09

Economia e moeda: a questão do financiamento e do crédito
KEYNES, John M. A expectativa como elemento determinante do produto e do emprego (trechos
selecionados).
MIRANDA, José Carlos. A economia monetária.
Ambos disponíveis em:
CARNEIRO, Ricardo (org.). Os clássicos da economia, 2 volumes, São Paulo: Editora Ática, 2004.

Aula 9
03/10

Economia e desigualdade de renda e riqueza
PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2014. Introdução e
Capítulo 1.
Entrega do trabalho integrado.

Aula 10
10/10

Primeira avaliação (Trabalho individual AV1)

Aula 11
17/10

Política cambial e desigualdade entre nações
Boletim de Câmbio e reservas internacionais do Banco Central do Brasil
Disponível em: < https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticascambio>
PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2014. Capítulo 12.

Aula 12
24/10

Política monetária e concentração de renda
Relatório de Resultados do Tesouro Nacional, despesas e receitas do governo central

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticascambio


Disponível em: <
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/estatisticas-fiscais-e-planejamento/resultado-do-teso
uro-nacional-rtn>

MAZZUCATTO, Mariana. “A financeirização da economia real”. In: O valor de tudo: produção e
apropriação na economia global. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2020.

Aula 13
31/10

Política fiscal e distribuição de recursos
Relatório Focus e dados de inflação e juros do Banco Central do Brasil
Disponível em: < https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>
MAZZUCATTO, Mariana. “Subvalorizando o setor público”. In: O valor de tudo: produção e
apropriação na economia global. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2020.

Aula 14
07/11

Seminário de pesquisa e extensão

14/11 Recesso de Proclamação da República

Aula 15
21/11

Segunda avaliação (Seminário Sessão 1 – AV2)

Aula 16
28/11

Segunda avaliação (Seminário Sessão 2 – AV2)

Aula 17
05/12

Semana de provas substitutivas

Aula 18
12/12

Revisão de conteúdo para exames finais

Aula 19
19/12

Semana de exames finais
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