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Nome do Componente Curricular: 

Economia Política 

  

Ementa: 
 
Apresentar os princípios gerais da Economia Política bem como os principais pensadores clássicos que 
participaram do debate acerca da apropriação e distribuição do excedente produtivo. Mostrar como o 
Estado nacional e os interesses sociais ganham destaque, junto com outras variáveis, à medida que 
avança o debate através do séc. XIX. Apresentar os conceitos de renda, riqueza, valor, salário, 
circulação e dinheiro. Mostrar como cada autor entendeu o processo de acumulação e de valorização 
do capital, bem como o crescimento econômico. Apresentar o pensamento de W. Petty, A. Smith, D. 
Ricardo, J. S. Mill, J. B. Say e K. Marx. Mostrar como o debate de Marx sobre a Teoria do Valor é um 
debate com Smith e Ricardo, principalmente, abrindo nova vertente de análise, na qual os interesses 
dos detentores do capital e os interesses dos trabalhadores são divergentes. Apresentar o processo de 
troca e de circulação e os conceitos de mercadoria, de riqueza, de dinheiro, bem como o de 
acumulação e de valorização do capital. 
 
Objetivo: 
 
Apresentar ao aluno uma linha de pensamento da Economia que aborda questões ligadas diretamente 
a interesses materiais (econômicos e sociais), ou seja, uma vertente analítica na qual a apropriação do 
excedente produtivo não é algo natural, ou seja, não existe “neutralidade”, nem dos agentes e nem 
dos pensadores. As hipóteses, teses e conclusões estão sempre conectadas a interesses de grupos e 
classes sociais. 
 
Metodologia/Diretivas: 
 
As aulas serão expositivas e desenvolvidas de forma a provocar a compreensão e domínio da evolução 
da economia capitalista, sendo destacadas as crises e suas consequências. Além de aulas expositivas, 
com base em leitura prévia, serão utilizados filmes. Os alunos serão instados a apresentar seminários 
e apresentação de trabalhos, com leitura prévia dos autores abordados, mas procurando trazer para a 
economia real as questões inerentes à Economia Política. Os recursos a serem utilizados durante as 
aulas serão o Datashow, o quadro e filmes em DVD. 
 
Avaliação: 
 
Provas individuais, seminários e trabalhos em grupo. As provas discursivas envolverão pesquisa acerca 
do conteúdo ministrado, provocando a reflexão crítica do aluno a respeito dos temas abordados com 
textos direcionados e artigos que tratam dessas questões na contemporaneidade. Apresentação de 
seminários e de trabalhos de pesquisa.  

 
 
 

Carga Horária: 80 horas 
 

Aulas Semanais: 

4 Teóricas/0 Práticas 

Etapa: 2 



  

 
 
Conteúdo Programático: 
 
UNIDADE I - A ECONOMIA POLÍTICA. 
1.1. O objeto da Economia Política 
1.2.O método da Economia Política 
 
UNIDADE II - WILLIAM PETTY. 
2.1. A questão do excedente 
2.2. A proteção à indústria nascente 
 
UNIDADE III - UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A NATUREZA E CAUSAS DA RIQUEZA DAS NAÇÕES. 
3.1. Teoria do Valor em Adam Smith 
3.2. O princípio da racionalidade econômica. 
3.3. A renda da terra, o lucro e os salários  
3.4. A produtividade e a organização da produção como fonte de riqueza 
 
UNIDADE IV - TEORIA DO VALOR EM DAVID RICARDO. 
4.1. A produção do excedente 
4.2. A renda da terra, o lucro e os salários 
4.2. Teoria dos rendimentos decrescentes 
4.3. Teoria das vantagens comparativas e livre cambismo 
 
UNIDADE V - MARX: A CONCEPÇÃO MATERIALISTA DA HISTÓRIA. 
5.1. Mercadoria e dinheiro/ o fetiche da mercadoria 
5.2. Teorias da Mais-Valia, a produção da mais-valia absoluta e relativa 
5.3. Renda, Lucros e Salários 
5.4. Transformação do dinheiro em capital 
5.5. Os circuitos de acumulação e reprodução do capital 
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