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Teórica Exercício Laboratório

60 - -

Ementa: O surgimento da economia política e a consolidação do capitalismo. Método e
objeto da economia nos paradigmas clássico, marxista, neoclássico e keynesiano.
Tratamento de questões econômicas atuais segundo os diferentes paradigmas.

Objetivos Específicos

1. Contextualizar historicamente o surgimento da economia política;
2. Compreender o processo de desintegração do modo de produção feudal e a

emergência e solidificação do modo de produção capitalista;
3. Refletir acerca do método e objeto de estudo da economia política; Analisar e

relacionar os diferentes paradigmas da economia política e suas consequências
para os processos que envolvem os camponeses;

4. Analisar a importância do estudo da economia política para a compreensão da
realidade atual e o fortalecimento dos processos de lutas dos camponeses.
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Conteúdo Programático

1. Considerações metodológicas sobre a história das ideias econômicas e o nascimento
da economia política. Passagem do feudalismo para o capitalismo. História do
pensamento econômico.

2. O mercantilismo.
3. Marx e a crítica a economia política. Método da economia política. Lei do Valor. Lei da

mais valia. Lei da acumulação e reprodução do capital. Renda da terra.
4. O modo de produção capitalista: questões atuais, contradições,  e perspectiva de

superação da racionalidade burguesa;
5. Economia política e compreensão da realidade atual dos camponeses.

Metodologia

● Aulas expositivas e dialogadas através de plataforma digital, na qual será enviado
ao estudante o convite/link para o acesso a aula;

● Debates sobre a temática;
● Pesquisas e leituras sobre o tema da disciplina.
● Seminários sobre a temática;

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem

Participação dos estudantes em todas etapas das avaliações;
Leitura e produção de texto e relato da realidade;
Avaliação 01: Seminário “Os conceitos de economia política e suas relações com a
realidade dos camponeses” -  25% de peso.
Avaliação 02: Produção de um texto de no mínimo 02 laudas, com citações de autores
estudados no semestre, sobre “As relações e articulações entre educação do campo e a
economia política” - 50% de peso.
Avaliação 03: Participação dos estudantes nas aulas - 25% de peso.
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2. COUTINHO, M. C. Lições de economia política clássica. São Paulo: Hucitec, Unicamp,
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Cronograma

Novembro/2021: Apresentação da disciplina, do educador e do estudante. Introdução do
tema, com o conceito de economia, política e de economia política; História do capitalismo
e dos modos de produção; As desigualdades sociais no Brasil e no mundo e a acumulação
de riqueza; Os desafios frente ao desenvolvimento do capital e as corporações; A
financeirização do capitalismo – capitalismo moderno;
Dezembro/2021: A estrutura corporativista do sistema capitalista; Teorias do valor;
Repartição da renda; Acumulação e excedente de capital;
Janeiro/2021: Crítica da economia política: produção e circulação de capital; método da
economia política; Lei da Mais valia. Acumulação e reprodução do capital;
Fevereiro/2021: A mercadoria. O imperialismo e suas consequências para o campo;
Março/2021: Apresentação do seminário. Revisão da temática trabalhada e finalização do
conteúdo;


