UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
PROGRAMA DE ENSINO
Ementa: Questões morais e sociais diante da emergência da economia mercantil- da Grécia antiga a
Europa da idade media. Paradigma mercantilista e emergência do liberalismo – Século XV – XVIII.
Desenvolvimento da Economia Clássica – Séculos XVIII e XIX. Critica do capitalismo e emergência da
Economia Marxista – do Século XIX aos dias de hoje. Economia neoclássica – do Século XIX aos dias
de hoje. Economia Keynesiana e seus desdobramentos – do Século XX aos dias de hoje. Pensamento
econômico latino americano. Grandes correntes de pensamento contemporâneas.
1.0. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
Código
: CNM 7106
Nome
: Evolução do pensamento econômico
Carga Horária
: 72 horas/aula
Nº de Horas/Aula
: 04 semanais
2.0. PRÉ-REQUISITOS : O ideal seria que todas as disciplinas das distintas áreas da Teoria
Econômica já tivessem sido cursadas

3.0. IDENTIFICAÇÃO DA OFERTA: Curso de Graduação em Economia
4.0. OBJETIVOS DA DISCIPLINA:
Possibilitar ao aluno a realização de uma síntese do conteúdo geral que contemple todos os paradigmas do
pensamento, articulando o conhecimento teórico ministrado por cada uma das disciplinas específicas que
conformam o pensamento econômico numa perspectiva de paradigmas teóricos das Ciências Econômicas. Além
disso, o curso estudará as primeiras formulações econômicas e suas evoluções subseqüentes sempre mediadas
pelos fatos históricos que marcaram a evolução das sociedades, enfatizando as questões teóricas mais relevantes
destacadas por cada escola de pensamento e as proposições que delas emanaram ao longo do tempo. À luz das
diferentes escolas de pensamento busca-se, também, compreender os debates contemporâneos dentro de uma
lógica acadêmica que privilegia a formação plural.
5.0. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Paradigma Clássico: dos precursores à formação da Primeira Escola da Pensamento Econômico
a)O contexto histórico e as diferentes fases de conformação do pensamento econômico
b)Fisiocracia e as principais lacunas
c)A formação da Escola Clássica
d)O liberalismo como elemento fundante da Economia Política Clássica
Paradigma Marxista: A crítica à Economia Política Clássica e a fundamentação da Escola de Pensamento
Marxista
a)A filosofia, as concepções e os principais postulados de Marx
b)As principais contraposições marxistas à Escola Clássica
c)As principais teorias da Economia Marxista
d)As leis gerais de funcionamento do sistema capitalista
Paradigma do Individualismo Metodológico: dos marginalistas à fundamentação da Escola
Neoclássica
a)Fatos históricos relevantes
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b)As Escolas Marginalistas e a Teoria do Valor-Utilidade em oposição ao Valor-Trabalho
c)Do equilíbrio parcial ao equilíbrio geral
d)A segmentação da teoria econômica
e)Principais pressupostos e idéias do pensamento neoclássico
A dissidência dos institucionalistas;
Paradigma da Instabilidade, da Incerteza e das crises: a fundamentação da Escola de Pensamento Keynesiano
a)Fatos históricos que afetaram o pensamento econômico no século XX
b)Keynes, suas ideias e seu método analítico
c)As principais teses da Escola Keynesiana
d)A conformação da macroeconomia Keynesiana moderna
e)Principais contradições do pensamento macroeconômico atual
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