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PLANO DE ENSINO – APRENDIZAGEM 

 
1. EMENTA 

Acumulação de capital, taxa de lucro e crises; Finanças e teoria monetária em circulação 
capitalista; Grande Corporação; Monopólio e renda. 

 
2. OBJETIVOS 

 
GERAL: Espera-se que @ discente, ao concluir esta disciplina, adquirira 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 interpretar alguns fenômenos econômicos à luz de 
tal teoria. Espera-se também o desenvolvimento da habilidade de reconhecer regularidades 
econômicas e de prevê comportamento de certos fenômenos estruturais. 
 
ESPECIFICO: que @ alun@ apreenda  
1) a teoria da concorrência real, que evidencia o movimento do capital em função do motivo-
lucro, os processos econômicos que regulam os preços, no nível intersetorial e intra-setorial,o 
caso do capital comercial, enquanto uma especialização do capital industrial, e do capital 
aplicado em condições de monopólio, cuja condição de produção menos eficiente é a modal;  
2) a teoria da demanda efetiva marxiana, descrita no caso do problema da reprodução, e 
apresentada nos seus esquemas de reprodução. Também, a teoria da dinâmica econômica, que 
apresenta a lei mais importante da regulação econômica no capitalismo, a saber, a lei da queda 
tendencial da taxa de lucro; 

3) a teoria do sistema de crédito e capital monetário de empréstimo, que apresenta a categoria juro 
como uma fração da mais-valia gerada pelo capital “funcionante”, sua distribuição e a relação 
entre o capital real (funcionante) e o capital monetário de empréstimo (ou capital portador de 
juros). E, de modo complementar, a teoria do capital fictício, enquanto uma n-plicação do capital 
real e que funciona em mercados secundários. 
 
3.  CONTEÚDOS 

1 Tema: Revisão e especificidade da análise concreta do capital 
Leitura obrigatória: revisão. 
Leitura auxiliar:  

2 Tema: Teoria da Concorrência Real 
Leitura obrigatória: Marx (1986a), cap. 1-2, 8-10; Marx (1986b), cap. 50 (revisão); Marx 
(1986a), cap. 16-19; Marx (1983), cap. 8 (8.1 – 8.3, 8.9 – 8.1); Silva (2017a). 
Leitura auxiliar: Rosdolsky (2001), cap. 25; Marx (1986b), cap. 37-40, 45-46. 



3 Tema: Demanda Efetiva e Dinâmica Econômica (tendência e crise) 
Leitura obrigatória: SILVA (2018); Marx (1986a), cap. 13-15. 
Leitura auxiliar: Marx (1985), cap. 18-21; Rosdolsky (2001), cap. 30; Marx (1983), cap. 17 
(17.6 – 17.14). 

4 Tema: Capital de empréstimo e o sistema de crédito 
Leitura obrigatória: Marx (1986a), cap. 21-27; Marx (1986b), cap. 29-32; Silva (2017b). 
Leitura auxiliar: Marx (1986b), cap. 29-33; Hilferding (1985), parte 1-2. 

 
4. METODOLOGIA 

A metodologia de trabalho compreende 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. Dúvidas, sugestões ou qualquer forma de contato que diga respeito à disciplina 
deverão ser feitas pessoalmente ou por e-mail. As atividades propostas se basearão em aulas 
teóricas. 
 
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 três provas escritas (60% da média final); trabalhos indutivos entregues individualmente 
(20% da média final); trabalho baseado em problema, em parceria com Macroeconomia III 
(20% da média final). Logo, 

 

𝑀𝐹 = 𝑃(0,6) +
∑𝑁𝑇𝐸
𝑇𝑇

(0,2) + 𝑇𝐵𝑃(0,2) 
onde, MF = Média Final; P = Provas; NTE = Nota total de trabalhos entregues; TT = Total de 
Trabalhos exigidos; TBP = trabalho baseado em problema. 

A participação nas aulas será considerada na atribuição do conceito final. Vale destacar 
que plágio 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: o primeiro plágio tem a nota anulada e o segundo plágio é 
REPROVAÇÃO AUTOMÁTICA. 
 
 
6. CRONOGRAMA 

 
 Aulas Conteúdo Leitura 

Tema 1 1 Apresentação do plano de ensino. Revisão dos conceitos 
fundamentais.  Aula:  

Tema 2 8 

Revisão dos conceitos-chave da teoria da Concorrência 
Real: Preço de custo, lucro e taxa de lucro. Composição 
do capital, taxa de lucro e preços de produção. 
Equalização da taxa de lucro e dos preços de mercado; 
Capital comercial e lucro comercial. Preço de venda. 
Capital comércio de dinheiro; Concorrência em setores 
cuja condição de produção de menor produtividade 
domina (renda absoluta). Concorrência dentro do setor 
cuja condição de produção de menor produtividade 
domina (renda diferencial). Concorrência real: a noção 
clássica de concorrência 

Aula: Marx (1986a), cap. 1, 2, 
8, 9 e10 (revisão); Marx 
(1986a), 16-19 (capital 

comercial); Marx (1983), cap. 
8 (8.1 – 8.3); Marx (1986b), 
cap. 38-39 (renda da terra). 

PROVA1 1 Conteúdo: Tema 1 



Tema 3 7 

Introdução: o objetivo dos esquemas de reprodução. O 
esquema de reprodução simples. O esquema de 
reprodução ampliada. Lei da queda da taxa geral de 
lucro: tendência e contra-tendência;  

Aula: Marx (1985), cap. 18-
21; SILVA (2018) (demanda 
efetiva); Marx (1986a), cap. 
13-15 (dinâmica econômica).  

PROVA2 1 Conteúdo: Tema 2 

Tema 4 7 

Capital de empréstimo e seu circuito. Categoria juro e a 
divisão do lucro bruto. Sistema de Crédito e Capital 
Fictício. Capital de empréstimo e seu papel na produção 
capitalista. Partes constitutivas do capital bancário. 
Capital de empréstimo e capital real. Transformação do 
dinheiro em capital de empréstimo. Capital de 
empréstimo no circuito do capital e concorrência 
interbancária. 

Aula: Marx (1986a), cap. 21-
27; Marx (1986b), cap. 29-32; 

Silva (2017b). 

PROVA3 1 Conteúdo: Tema 3 

TBP 4 Trabalho Baseado em Problema  
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