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PLANO DE AULA 

DISCIPLINA: HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO I                 (CÓD.  ENEX60086)              PERÍODO: 5º PERÍODO  

 

TOTAL DE SEMANAS:  20 SEMANAS                                               TOTAL DE ENCONTROS:  40 AULAS 

 

Aulas 
Conteúdos/ 

Matéria 
Tipo de aula Textos, filmes e outros materiais 

1 Metodologia de estudo em HPE Expositiva. 

 

Aula expositiva com slides 
BRUE, Stanley. História do Pensamento Econômico. 

Thompson, 2005 

BACKHOUSE, Roger E. História da Economia 

Mundial, Ed. Estação Liberdade, SP. 2002; 

ARAÚJO, C. R. História do Pensamento Econômico: 

uma abordagem introdutória, Atlas, 1995. 

 

2 As origens do pensamento econômico 

Expositiva. DROUIN. Jean-Claude. Os Grandes Economistas. 

Martins Fontes. 2008. 

BLAUG, Mark. História do Pensamento Econômico. 

Publicações Dom Quixote. Lisboa, 1990. 

BRUNO, Miguel. A teoria da renda da terra em 

Ricardo: síntese das questões básicas. Março de 199, 

série textos didáticos em economia. TDE-UERJ, n. 7; 
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Ideias econômicas antes de Adam 

Smith: mercantilistas, William Petty, 

David Hume 

 

Expositiva. 
Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

 

4 O mercantilismo 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 
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5 A Escola Fisiocrática: introdução 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

6 Os fisiocratas: o conceito de 

excedente econômico 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

7 Os fisiocratas: o Quadro Econômico 

de Quesnay 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

8 A Escola Clássica: introdução 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

9 A influência fisiocrática em Adam 

Smith 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

10 Smith: a divisão do trabalho e a 

metáfora da “mão invisível” 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

11 Smith: trabalho produtivo e trabalho 

produtivo 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

12 Smith: a acumulação de capital 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

13 
Smith: teoria do valor-trabalho 

comandado, preço natural e preço de 

mercado 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

 

14 

Smith: a teoria das vantagens 

absolutas 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

 David Ricardo: a teoria do valor- Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 
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15 trabalho incorporado bibliografia 

 

16 

Ricardo: a teoria das vantagens 

comparativas 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

 

17 
Ricardo: a teoria da renda da terra  

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

18 J. S. Mill: principais contribuições 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

19 T. Mathus: a teoria da população, 

demanda efetiva e superprodução 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

20 Feriado. 

 

 

21 A Escola Marxista: introdução, 

capital e trabalho assalariado 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

22 Valor, mercadoria e a teoria do valor-

trabalho socialmente necessário 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

23 Os esquemas de reprodução 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

24 Lei da queda tendencial da taxa de 

lucro e as crises econômicas 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 
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25 
As contradições do modo de 

produção capitalista: valor e mais-

valia 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

26 O problema da transformação dos 

valores em preços de produção 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

27 As Escolas neoclássica e 

marginalista: introdução 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

28 
Jevons, Menger, Marshall e o 

equilíbrio parcial 

 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

29 Walras e o equilíbrio geral 

 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

30 Feriado. 

 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

31 A Escola Histórica Alemã 

 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

32 
A “Batalha do Método”: escola 

histórica alemã (Schmoller) versus 

escola austríaca (Menger) 

Expositiva. Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 

33 

O pensamento econômico 

institucionalista: 

 T. Veblen 

 W. Mitchel 

 J. Commons 

 

Expositiva. 

Aula expositiva com slides e livros listados na 

bibliografia 
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34 Semana de Prova - 09-15/06 

 

 

35 Prova B. 

 

 

 

36 
Vista de Prova.   

 

37 

Semana de 2ª chamada - 20-

25/06. 
  

38 Prova de Segunda Chamada.   

39 Prova Final.   

40 
Semana de Prova final - 27/06 a 

02/08 
  

Atualizado em abril/2016. 


