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1. EMENTA 

 Introdução; Metamorfoses, ciclos e circulação do Capital Industrial; Rotação do Capital 
Industrial; Reprodução do capital social total e a demanda efetiva; Capital Comercial: Mercadoria 

e Dinheiro. Teoria da concorrência: intra e inter-capitalista. 

 

2. OBJETIVOS 

 

GERAL: Estimular @ discente a adquirir uma base sólida da teoria econômica de Marx, no 

tocante às suas categorias fundamentais e ao seu raciocínio científico (no caso, descoberta e 
evidências das regularidades fundamentais da sociedade capitalista – ou leis econômicas), assim 

como a interpretar alguns fenômenos econômicos à luz de tal teoria. 

 

ESPECIFICO:  
1) desenvolver a habilidade de reconhecer regularidades econômicas e de prevê comportamento 

de certos fenômenos estruturais;  
2) dominar as formas como os rendimentos salários e lucros aparecem na concretude; 

3) entender o processo de reprodução do capital, com e sem acumulação de capital; 

4) desenvolver a habilidade de evidenciar regularidades econômicas através da teoria de 

acumulação de capital; 
5) entender como as formas do capital industrial (produtor de excedente monetário) aparece, 

assim como sua rotação; 

 
 

3.  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Tema Introdução 

Conteúdos: Apresentação e discussão do plano de ensino; Revisão do conteúdo trabalho em 
Economia Política I 

Leitura obrigatória: Livre. 

Leitura auxiliar: Livre.  

2 Tema 1: Formas aparentes de rendas – introdução  
Conteúdos: Transformação do valor da força de trabalho em salário. Transformação da mais-

valia em lucro. Taxa de lucro 

Leitura obrigatória: Marx (1996), cap. 15, 17-20; Maldonado, Marquetti (2019), cap.11. 
Leitura auxiliar: Rosdolsky (2001), apêndice do cap. 20. 



3 Tema 2: Noção introdutória de acumulação e reprodução de capital 

Conteúdos: Teoria de Capital. Reprodução simples e ampliada. A gênese do capital original: 
a acumulação original (primitiva). A divisão da mais-valia em capital e rendimento. 

Leitura obrigatória: Marx (1996), cap. 21, 22 e 24; Maldonado, Marquetti (2019), cap.12. 

Leitura auxiliar: Harvey (2013), cap.10-11; Rosdolsky (2001), cap. 20. 

4 Tema 3: Teoria da acumulação de capital 
Conteúdos: Composição do capital produtivo. Acumulação de capital com composição 

orgânica constante e crescente. Superpopulação relativa (Exército Industrial de Reserva). Lei 

geral da acumulação capitalista. 
Leitura obrigatória: Marx (1996), cap. 23; Maldonado, Marquetti (2019), cap. 13. 

Leitura auxiliar: Rosdolsky (2001), cap. 18-20; Harvey (2013), cap.10. 

5 Tema 4: Teoria do capital industrial – formas e rotação. 

Conteúdos: Os circuitos do capital industrial e a concepção da empresa (industrial) 
capitalista. Circuito do capital dinheiro. Circuito do capital produtivo. Circuito do capital 

industrial como um todo. Rotação do capital industrial. Capital constante fixo e de capital 

constante circulante. 
Leitura obrigatória: Marx (1985), cap. 1-9, 12-17; Maldonado, Marquetti (2019), cap.15. 

Leitura auxiliar: Rosdolsky (2001), cap. 21-24; Harvey (2014), cap.1-3, 8-9. 

6 Tema 5: Teoria do capital industrial – efeitos da variação de preços. 

Conteúdos: Formação de fundos. Absorção de liberação de capital e os efeitos da variação 
de preços no processo de produção (absorção e liberação de capital constante e de capital 

variável). Fenômenos de revalorozação e de desvalorização de capital produtivo. 

Acumulação de capital dinheiro. Rotação do capital variável. Taxa de lucro e a introdução da 
rotação do capital. Variação de preços dos insumos industriais e seus efeitos sobre a taxa de 

lucro. 

Leitura obrigatória: Marx (1985), cap. 12-17; Maldonado, Marquetti (2019), cap.16. 

Leitura auxiliar: Rosdolsky (2001), cap. 21-24; Harvey (2014), cap. 8-9. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia de trabalho desta disciplina compreende: 
1) a exposição de conteúdos pelo professor, usando o quadro e a projeção (data-show), e 

momentos de reflexão e debate, cabendo intervenção e crítica pela parte discente. O material 

bibliográfico exigido como leitura obrigatória deverá ser lido previamente. É facultada a leitura 

da bibliografia auxiliar, pois visa facilitar o entendimento do tema em questão. 
2) a elaboração de texto que aprofunde a definição de categorias trabalhadas em sala de aula, que 

reflita sobre as possibilidades de percepção do fenômeno na Amazônia que a categoria conceitua 

e que evidencie as categorias empiricamente ou textualmente; 
3) a elaboração de textos individuais indutivos, de modo a facilitar o processo de aprendizado do 

conteúdo programático; 

4) a construção de mapa conceitual, de modo a desenvolver habilidade de leitura, reflexão e 
compreensão do texto. 

  

5. FORMAS E MOMENTOS DE AVALIAÇÃO  
Toda avaliação será levada em conta a coerência e consistência frente aos conteúdos 

exigidos, assim como a organização lógica da exposição. As avaliações serão realizadas através 

de elaboração de texto (40% da média final); trabalhos indutivos individuais entregues 

individualmente (50% da média final); elaboração de mapa conceitual (10% da média final). 
Logo, 

𝑀𝐹 = 𝑇(0,4) +
∑𝑁𝑇𝐸

𝑇𝑇
(0,5) +𝑀(0,1) 

onde, MF = Média Final; T = elaboração de texto; NTE = Nota total de trabalhos entregues; TT 
= Total de Trabalhos exigidos; nota do mapa conceitual construído. 

  



 A construção do mapa conceitual objetiva desenvolver a habilidade de articulação rápida 

de conceitos acadêmicos. Se dará ao início de cada aula e será supervisionado pelo monitor (caso 
houver). Após um tempo preestabelecido para a elaboração do mapa conceitual, a aula inicia-se 

discutindo os conceitos expostos nos mapas conceituais. O Mapa Conceitual, a média simples de 

todos os mapas conceituais exigidos em sala, corresponde a 10% a média final. 
 A elaboração de texto, avaliação que corresponde a 40% da média final, objetiva 

instrumentalizar o estudante na prática da pesquisa e escrita científica. Serão 5 grupos 

responsáveis por desenvolver a pesquisa em cima de 5 temas distintos e elaborar o texto 

correspondente. Do total da nota desta avaliação, 40% corresponde ao processo de elaboração de 
texto, 40% corresponde ao texto em si (produto) e 20% corresponde a apresentação e exposição 

dos resultados. 

A avaliação “trabalhos indutivos individuais” corresponde a 50% da nota total. São 5 
trabalhos individuais, correspondentes a cada 1 dos 5 temas trabalhados na disciplina. Baseia-se 

em questões com prazo de entrega previamente avisado (normalmente, 1 semana após o envio), 

postados e entregues no SIGAA. Esta avaliação objetiva desenvolver a habilidade de assimilação 
de conteúdo e de raciocínios complexos. 

A participação nas aulas será considerada na atribuição do conceito final. Vale destacar 

que plágio na avaliação “trabalhos individuais” implica nota nula e cópia de trabalhos implica 

nota proporcional a quantidade de trabalhos similares (ex. 3 trabalhos similares divide a nota por 
3). Importante, primeiro plágio tem a nota anulada e o segundo plágio é REPROVAÇÃO 

AUTOMÁTICA. O plagio no texto elaborado implica REPROVAÇÃO AUTOMÁTICA. 

 

i. ELABORAÇÃO DE TEXTO 

Esta avaliação visa desenvolver a habilidade de pesquisa científica no estudante, assim como a de 

escrita acadêmica. Para isto, constará com 2 tempos distintos, o Tempo-Sala e o Tempo-Pesquisa. 

O Tempo-Sala corresponde a aulas dedicadas a elaboração de versões preliminares das seções do 
texto. O Tempo-Pesquisa, por sua vez, diz respeito ao tempo fora da aula dedicado a elaboração 

da pesquisa em si, produzindo um Relatório, indicando os momentos (dia, hora e duração) dos 

encontros, os presentes e suas respectivas colaborações. A colaboração na elaboração das versões 
preliminares e na elaboração da pesquisa (ou seja, o processo da elaboração de texto) versa sobre 

40% da nota do quesito “Elaboração de texto”. O texto acabado (produto em si) será avaliado 

conforme critérios comuns na ciência, a saber, rigor, coerência, consistência lógica e teórica, 
capacidade de exposição de resultados (mesmo que estes sejam resultados teóricos) e sua 

consistência com as hipóteses apresentadas (caso haja). Seu peso corresponde a 40% da nota do 

quesito “Elaboração de texto”. O texto deve possuir 3 seções, uma para desenvolver o conceito 

trabalhado na disciplina que corresponde ao tema escolhido, uma para vislumbrar possíveis 
aplicações do conceito na Amazônia, quer seja na conjuntura, quer seja na estrutura econômica, 

uma para apresentar evidências empíricas ou textuais (estado da arte) fortalecedoras do 

argumento. Logo, o processo de elaboração do texto possui 3 partes, a primeira corresponde a 
pesquisa e elaboração da versão preliminar da seção 1 (desenvolvimento do conceito), a segunda 

que elabora o mesmo processo para a seção 2 (aplicação do conceito na Amazônia), e a terceira, 

que corresponde a pesquisa de evidências empíricas e textuais (estado da arte) e a elaboração da 
seção 3 que diz respeito a exposição dos resultados. O Tempo-Sala é prioritário na elaboração da 

versão preliminar das seções e o Tempo-Pesquisa é o responsável pela execução da pesquisa em 

si, a busca de referencial bibliográfico e de dados. O texto deve apresentar as 3 seções interligadas 

de modo coerente. Os temas seguem abaixo. 

  



TEMAS 

 
 

6. CRONOGRAMA  

 

Temas Aulas Conteúdo Leitura 

Introdução 1 
Apresentação e discussão do plano de ensino; Revisão do 

conteúdo trabalho em Economia Política I Livre 

PARTE 1 11 
Tema 1: Formas aparentes de rendas: introdução; Tema 2: Noção introdutória de 

acumulação e reprodução de capital; Tema 3: Teoria da acumulação de capital 

1: Formas 

aparentes de 

rendas: introdução 

1 
Relação entre o valor (e preço de mercado) da força de trabalho 

e a magnitude da mais-valia. 
Marx (1996), cap. 

15, 17-20; 

Maldonado, 
Marquetti (2019), 

cap.11. 

1 A transformação do valor da força de trabalho em salário.  

1 A transformação da mais-valia em lucro. Taxa de lucro. 

2: Noção 

introdutória de 

acumulação e 

reprodução de 

capital 

1 
Teoria de Capital. Reprodução simples e ampliada: uma visão 

geral. 

Marx (1996), cap. 

21, 22 e 24; 
Maldonado, 

Marquetti (2019), 

cap.12. 

1 

Reprodução simples e ampliada no capitalismo. Processo de 

reprodução simples do capital social total. Processo de 

reprodução ampliada do capital social total. 

1 

Reprodução ampliada e a inversão das leis da propriedade da 
produção simples de mercadorias em leis de apropriação 

capitalista. A gênese do capital original: a acumulação original 

(primitiva). A divisão da mais-valia em capital e rendimento. 

N. Tema Assuntos possíveis Textos base 

1 Demografia e Mercado de trabalho 

Dinâmica da PIA e Medidas do EIR. 

Seguridade social. Participação dos salários 

nos ganhos. 

Granato Neto; 

Germer (2013).  
Milan (2014). 

Cipolla (2007). 

2 
Acumulação de capital e o advento do 

capital industrial 

Análise do componente investimento. 
Fusões e aquisições. IED.  Modelos de 

acumulação (fordismo, taylorismo, 

toytismo, etc.). Estagnação da acumulação 

dos países avançados. Formação Histórica 
da Amazônia. Dinâmica do Sul e Sudeste 

Paraense. 

Carvalho; Carvalho 
(2014).  Borges 

(2017). Cipolla 

(2003; 2005).  

3 Expansão da fronteira econômica 
Acumulação originária e acumulação por 
despossessão. Questão fundiária. Povos 

tradicionais. Desindustrialização. 

Cooney (2017). 

4 
Condições econômicas de cidades 

periféricas 

Análise de índices de desigualdade 

municipal e de vulnerabilidade social. 
Dinâmicas fiscais de municípios que 

acirram (ou mitigam) a condição de piora. 

Cidades das fronteiras 

Davis (2006). Engels 

(2010). 

5 
Grandes corporações e grandes 

empreendimentos 

Formação das grandes corporações e suas 
estruturas internas. Processo de 

internacionalização. Cadeias globais de 

valor. Mineração. Corredores logístico. 

Murgi (2015). Bryer 

(2012). Dalla Costa 
(2004). 



3: Teoria da 

acumulação de 

capital 

1 

Composição do capital produtivo e a mecanização do processo 

de trabalho. Acumulação de capital e demanda por trabalho 
assumindo que a composição técnica do capital produtivo 

mantenha-se inalterada. (1) O aumento progressivo do preço 

médio anual de mercado do trabalho (PMT) não desestimula o 

processo de acumulação de capital. 

Marx (1996), cap. 

23; Maldonado, 

Marquetti (2019), 
cap. 13. 

1 

(2) Outra possibilidade é que o aumento progressivo do preço de 

mercado do trabalho (PMT) cause a desaceleração do processo 

de acumulação de capital. Acumulação de capital e demanda por 
força de trabalho com a composição orgânica do capital 

produtivo crescendo no tempo.  

1 

Diferentes formas de existência da superpopulação relativa 

(exército industrial de reserva). A lei geral da acumulação 

capitalista. 

1 
Acumulação de capital, reprodução da força de trabalho e 

seguridade social. 

1 Finalização da Parte 1  

ELABORAÇÃO 

DE TEXTO 
3 

Apresentação do objetivo e da metodologia. Apresentação dos 

temas e construção dos prazos e metas. Construção dos grupos Livre 

 

PARTE 2 11 
Tema 4: Teoria do capital industrial: formas e rotação;  

Tema 5: Teoria do capital industrial: efeitos da variação de preços 

4: Teoria do capital 

industrial: formas e 

rotação 

2 

Os circuitos do capital industrial e a concepção da empresa 

(industrial) capitalista. Circuito do capital dinheiro. Circuito do 

capital produtivo. Circuito do capital mercadoria. Circuito do 

capital industrial como um todo.  

Marx (1985), cap. 1-

9; Maldonado, 
Marquetti (2019), 

cap.15 
1 

Distinção entre o capitalista e o capital industrial. Rotação do 

capital industrial. 

2 

Tempo de rotação e os conceitos de capital constante fixo, 
capital constante circulante e capital circulante. O capital na 

esfera da circulação e a constituição de estruturas para 

administrar o capital dinheiro e o capital mercadoria. 

 

5: Teoria do capital 

industrial: efeitos 

da variação de 

preços 

1 
Fundo de compras e pagamentos, tempo de circulação e capital 

adicional.  

Marx (1985), cap. 

12-17; Maldonado, 

Marquetti (2019), 
cap.16 

1 

Os efeitos das variações dos preços dos fatores do processo de 

produção sobre o circuito do capital industrial. Variações no 
período de circulação e os fenômenos de absorção e liberação 

de capital. 

1 

Os efeitos das variações dos preços dos meios de produção 

sobre o circuito do capital industrial e os fenômenos de 
revalorização e desvalorização do capital constante. Um resumo 

sobre absorção e liberação de capital, revalorização e 

desvalorização de capital 

1 
O circuito do capital industrial e a acumulação de capital 

dinheiro. A rotação do capital variável 

2 

Capital industrial e a taxa de lucro. Variações dos preços da 

matéria-prima e da força de trabalho e seus efeitos sobre a taxa 

de lucro. Finalização dos conteúdos. 



6: ELABORAÇÃO 

DE TEXTO 

2 Aplicação da Parte 2 da metodologia 
 

2 Aplicação da Parte 3 da metodologia 
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ANEXO: CALENDÁRIO PROPOSTO 

CALENDÁRIO: PARTE 1 

 
DATA CONTEÚDO/ATIVIDADE LEITURA 

03/09, 3 

INTRODUÇÃO: Apresentação e discussão do plano de ensino 

ELABORAÇÃO DE TEXTO: Apresentação do objetivo e da metodologia. 

Apresentação dos temas e construção dos prazos e metas. Construção dos 
grupos. 

 

06/09, 2 
TEMA 1: Relação entre o valor (e preço de mercado) da força de trabalho e a 

magnitude da mais-valia. 
Cap. 11 até Cap. 11.1 

10/09, 3 DEBATE: Crise Internacional  

13/09, 2 TEMA 1: A transformação do valor da força de trabalho em salário. Cap. 11.2 

17/09, 3 TEMA 1: A transformação da mais-valia em lucro. Taxa de lucro. Cap. 11.3 e Cap. 11.4 

20/09, 2 TEMA 2: Teoria de Capital. Reprodução simples e ampliada: uma visão geral. Cap.12, até 12.2 

24/09, 3 
TEMA 2: Processo de reprodução simples do capital social total. Processo de 

reprodução ampliada do capital social total. 
Cap.12.2a e b 

27/09, 2 

TEMA 2: Reprodução ampliada e a inversão das leis da propriedade da produção 

simples de mercadorias em leis de apropriação capitalista. A gênese do capital 

original: a acumulação original (primitiva). A divisão da mais-valia em capital e 
rendimento. 

Cap. 12.3 a 12.5 

01/10, 3 

TEMA 3: Composição do capital produtivo e a mecanização do processo de 

trabalho. Acumulação de capital e demanda por trabalho assumindo que a 

composição técnica do capital produtivo mantenha-se inalterada. 

Cap. 13, até 13.2 (1) 

08/10, 3 
TEMA 3: Acumulação de capital e demanda por trabalho assumindo que a 

composição técnica do capital produtivo mantenha-se inalterada (cont.). 
Cap. 13.2 (2) 

11/10, 2 
TEMA 3: Acumulação de capital e demanda por força de trabalho com a 

composição orgânica do capital produtivo crescendo no tempo. 
Cap. 13.3 

15/10, 3 
TEMA 3: Diferentes formas de existência da superpopulação relativa (exército 

industrial de reserva).  
Cap. 13.4 

18/10, 2 
TEMA 3: A lei geral da acumulação capitalista. Acumulação de capital, 

reprodução da força de trabalho e seguridade social. 
Cap. 13.5 e 13.6 

19/10, S ELABORAÇÃO DE TEXTO: Início da Parte 1 da metodologia Referente a 2 aulas. 

 

CALENDÁRIO: PARTE 2 

 

DATA CONTEÚDO/ATIVIDADE LEITURA 

22/10, 3 
TEMA 4: Os circuitos do capital industrial e a concepção da empresa (industrial) 

capitalista. Circuito do capital dinheiro. Circuito do capital produtivo (rep. sim.). 
Cap.15 até 15.3(a) 

25/10, 2 

TEMA 4: Circuito do capital produtivo (rep. amp.). Circuito do capital industrial 

visto sob a ótica do capital mercadoria. Circuito do capital industrial como um 
todo. Distinção entre o capitalista e o capital industrial. 

Cap. 15.3(b) a 15.6 

29/10, 3 
TEMA 4: Distinção entre o capitalista e o capital industrial (cont.). Rotação do 

capital industrial. 
Cap. 15.6 a 15.7 

01/11, 2 

TEMA 4: Tempo de rotação e os conceitos de capital constante fixo, capital 
constante circulante e capital circulante. O capital na esfera da circulação e a 

constituição de estruturas para administrar o capital dinheiro e o capital 

mercadoria. 

Cap.15.8 a 15.9 

05/11, 3 
TEMA 4: O capital na esfera da circulação e a constituição de estruturas para 
administrar o capital dinheiro e o capital mercadoria (cont.). Finalização do cap. 

Cap.15.9 

08/11, 2 ELABORAÇÃO DE TEXTO: Aplicação da Parte 2 da metodologia  

12/11, 3 ELABORAÇÃO DE TEXTO: Aplicação da Parte 2 da metodologia  



19/11, 3 
TEMA 5: Fundo de compras e pagamentos, tempo de circulação e capital 

adicional.  
Cap. 16 até 16.1 

22/11, 2 

TEMA 5: Os efeitos das variações dos preços dos fatores do processo de produção 

sobre o circuito do capital industrial. Variações no período de circulação e os 

fenômenos de absorção e liberação de capital 

Cap. 16.2 e 16.3 

26/11, 3 

TEMA 5: Os efeitos das variações dos preços dos meios de produção sobre o 
circuito do capital industrial e os fenômenos de revalorização e desvalorização do 

capital constante. Um resumo sobre absorção e liberação de capital, revalorização 

e desvalorização de capital.  

Cap. 16.4 e 16.5 

29/11, 2 
TEMA 5: O circuito do capital industrial e a acumulação de capital dinheiro. A 
rotação do capital variável 

Cap. 16.6 e 16.7 

03/12, 3 
TEMA 5: Capital industrial e a taxa de lucro. Variações dos preços da matéria-

prima e da força de trabalho e seus efeitos sobre a taxa de lucro 
Cap. 16.8 e 16.9 

06/12, 2 TEMA 5: Continuação e finalização dos conteúdos Cap. 16.9 

07/12, S ELABORAÇÃO DE TEXTO: Aplicação da Parte 3 da metodologia Referente a 2 aulas. 

10/12, 3 Exposição dos resultados da pesquisa  

13/12, 2 Possibilidade de reposição  

Sábados: 19/10 e 09/12. 

 


