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EMENTA 

 
Economia: conceito e evolução teórica. Raízes e postulados da economia política. Noções de 
teorias econômicas: clássicos, neoclássicos, keynesianos e marxistas. Contribuição à crítica da 
economia política. As teorias das necessidades. Teorias da violência, do valor, do trabalho e do 
capital. As teorias críticas neste século de mudanças de paradigma científico. Mudanças 
estruturais na esfera pública e na luta pela paz e pelo progresso social na nossa época. Análise 
circunstanciada da realidade brasileira e mundial e avaliação da ideologia neoliberal em curso no 
país. 

 

 
OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GERAL: direcionada a estudantes de Direito, a disciplina objetiva apresentar 
conceitos e instrumentos básicos de análise em economia, propiciando aos estudantes um 
melhor entendimento dos processos econômicos – históricos e atuais – no mundo e no 
Brasil. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Apresentar a formação histórica do pensamento econômico, com ênfase na economia 
política; 

 Discorrer sobre as características gerais do processo histórico do desenvolvimento 
econômico mundial e brasileiro; 

 Discutir as interrelações entre economia e direito; 

 Contribuir para a reflexão e a visão crítica do impacto dos fenômenos econômicos na 
realidade atual; 

 Analisar o Brasil atual dentro do contexto econômico global, da ideologia neoliberal e pós 
crise de 2008. 

 
 

METODOLOGIA 

Serão desenvolvidas aulas expositivas-participativas, incentivando-se os debates e utilizando-
se de pesquisas/trabalhos individuais e em grupo, mini-seminários, debates e filmes. Serão 
feitos trabalhos escritos em grupos, em sala de aula.  
 

 
RECURSOS DIDATICOS 

Lousa,  retroprojetor, periódicos (revistas, jornais), vídeo. 
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AVALIAÇÕES 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 
mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 
pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 
conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 
as provas, trabalhos, debates e leituras. A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento 
de cada estudante, assiduidade, dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação 
e de crítica. 

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

 
UNIDADE  I – CONCEITOS, TEORIAS E EVOLUÇÃO DA ECONOMIA 

 Conceitos básicos de economia: o que é, fatores produtivos e agentes econômicos; 

 Evolução do pensamento econômico: teorias clássica, marxista, keynesiana, neo-
liberal; 

 Interferência do Governo na atividade econômica e os instrumentos da política 
macroeconômica (política monetária);   

 O papel do Estado: a evolução do Estado brasileiro. 
 

UNIDADE II – O MUNDO GLOBALIZADO: POLÍTICA, SOCIEDADE E ECONOMIA 

 As esferas da globalização econômica: comercial, produtiva, financeira e tecnológica; 
os obstáculos à globalização política; 

 Política econômica brasileira: Constituição de 1988 → paternalismo x produtividade); 

 Os impactos sociais da globalização: a fome (produtivismo x alimentação); a 
violência em massa (o terrorismo).   

 
 


