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DISCIPLINA: Crítica da Economia Política e Crise Contemporânea do Capital  

Docentes: Rodrigo de Souza Filho e Ronaldo Vielmi Fortes  

Objetivos: Apresentar um breve panorama dos livros II e III d’O Capital, visando discutir as determinações 

centrais do processo de circulação e produção global do capitalismo, para compreender os fundamentos da 

crise contemporânea e se aproximar das elaborações de István Meszáros, David Harvey e François 

Chesnais.  

Ementa: Acumulação e reprodução ampliada do capital. A lei tendencial da queda da taxa de lucro. O capital 

portador de juros. Análises da crise contemporânea do capital: István Meszáros, David Harvey e François 

Chesnais  

Formato das aulas:  

- A disciplina possui um perfil essencialmente teórico, de análise de obras e autores expressivos na teoria 

social contemporânea. Em suas linhas mais gerais, são ministradas aulas expositivas sobre dado tema 

anteriormente estabelecido e baseadas em literatura pertinente previamente disponibilizada ao aluno. A 

discussão de textos expressivos da temática em causa é o pressuposto do entendimento do pensamento do 

autor ou tendência de pensamento analisados, base necessária para a fundamentação de posição crítica e 

analítica por parte do discente. A compreensão que ancora a decisão tem por base a percepção do maior 

preparo teórico e maior nível de adaptação dos discentes ao trato direto de obras e temas essencialmente 

teóricos. 

 

- As aulas, em alguns casos, terão como ferramenta auxiliar a exposição de slides (powerpoint). No entanto, 

as lâminas serão baseadas, fundamentalmente, na extração de passagens relevantes do que se pretende 

abordar. O objetivo é sempre guiar o aluno na compreensão dos temas abordados, buscando inteirá-los das 

categorias, conceitos, forma da argumentação, fundamentos que norteiam a elaboração dos autores 

estudados. Nesse sentido, o intuito é desenvolver a capacidade de assimilação das ideias do autor 

investigado (leitura imanente) como pressuposto necessário para a realização analítica das ideias – 

condição sine qua non para a percepção rigorosa de possíveis aporias, insuficiências ou mesmo de 

descrições que capturam com precisão aspectos relevantes da realidade. Esse pressuposto é o princípio 

decisivo de toda análise: para se posicionar frente ao pensamento de dado autor, é preciso, antes, dar 

provas da compreensão de suas ideias. Também como habilidade a que se visa desenvolver, a intenção 

precípua da disciplina é fornecer ao aluno os elementos centrais das ideias dos autores estudados. Em 

suma, duas habilidades ocupam o centro das diretrizes das aulas: desenvolver a capacidade da leitura 

imanente das obras, e estabelecer – da maneira mais rigorosa possível – o panorama das ideias dos 

autores.  

 

 



Programa:  

I – Introdução  

1.1. A teoria do valor e a produção da mais-valia. (15/09) 

1.2. Lei Geral da Acumulação Capitalista. (22/09) 

II – O processo de circulação do capital 

2.1. O ciclo do capital (29/09) 

2.2. Tempo de curso e tempo de rotação (06/10) 

2.3. Capital fixo e capital circulante (13/10) 

III - O processo global da produção capitalista 

3.1. A transformação da mais-valia em lucro e a conversão do lucro em lucro médio (20/10 e 27/10) 

3.2. A lei da queda tendencial da taxa de lucro, causas contra-arrestantes e as contradições internas da lei 

(03/11 e 10/11)   

3.3. Lucro comercial, Capital portador de juros e Renda fundiária (17/11; 24/11; 01/12 e 08/12) 

IV - Análises da crise contemporânea do capital (15/12 e 22/12) 

4.1. Meszáros e a crise estrutural. 

4.2. Harvey e a queda tendencial da taxa de lucro 

4.3. Robert Brenner e a crise do capital  

 

AVALIAÇÃO 

Dois trabalhos, um sobre as Unidade I e II e outro sobre as Unidade III e IV, entre 7 e 10 páginas cada um, 

desenvolvendo temas específicos indicados pelos professores. Deve ser entregue em conformidade às 

determinações estabelecidas pelo colegiado, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento da 

disciplina. Valor da atividade: 100 pontos (50 pontos para cada trabalho).  
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