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13 aulas

Economia
Política

Cultural

CONHEÇA SUA PROFESSORA

Marta Skinner

Doutorado em Ciência Política ,
inclusive o exame de qualificação no
IUPERJ/ 2002- Professora assistente
da UERJ e da Veris Educacional S/A e
professora titular da Universidade
Cândido Mendes. Tem experiência na
área de Economia, com ênfase em
Economia Internacional, atuando
também nos seguintes temas:
Economia do setor publico, reforma
do Estado, FEB e economia brasileira.
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SOBRE O 
CURSO

Título do curso

Apresentação do Curso

Apresentar a economia como ciência social indissociável da política é
o foco deste curso, em que serão apresentados em perspectiva
histórica conceitos fundamentais da economia e da política
oferecendo subsídios para compreensão do contexto econômico-
político brasileiro. Será dada ênfase aos planos econômicos que foram
implementados no Brasil e os principais problemas enfrentados pelos
brasileiros nas últimas décadas.
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Confira o que você irá aprender em cada aula no  curso.

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO

Aula 05 – Apropriações da
Renda na Economia

Aula 06 – A década de 1930 e os
impactos político-econômicos
no Brasil

Economia Política

Aula 03 – As formas históricas do
desenvolvimento: capitalismo

Aula 04 –O circuito produtivo da
economia capitalista

Aula 01 – Matrizes ideologicas da
Modernidade

Aula 02 – O socialismo

Aula 07 – A economia a partir
dos anos 1940

Aula 08 – A década de 1950

Aula 10– A década de 1960Aula 09 – A economia mundial
pós década de 1950

Perspectivas econômicas e políticas no
contexto mundial e no Brasil;
As reformas estruturais trabalhistas, de
redistribuição e a desnacionalização;

Contexto mundial: revolução cubana, os
movimentos sociais e o contexto Norte
Americano;
No Brasil: a ruptura da democracia e o Plano
de Metas no pós-golpe.

Introdução e apresentação do curso;
A descaracterização sofrida pela economia 
ao longo dos anos;
A Economia como Ciência Social. 

Os principais aspectos do Socialismo;
A distinção de Trabalho e Força de 
Trabalho;
O Capital e o papel do Estado. 

Criação do excedente econômico;
A diversificação da produção;
Capitalismo comercial x industrial;

Os Fatores de Produção;
Como o Circuito Produtivo funciona e os
impactos econômicos e políticos no
mundo.

Revisão do Circuito Produtivo;
A crise de 1929 e seu impacto na Economia
brasileira;

O papel da indústria para o 
desenvolvimento econômico.

Novas teorias de desenvolvimento 
econômico;
As instituições estatais e as políticas públicas 
de Getúlio Vargas.

O fim da era Getúlio e a reorientação da 
política externa: a inflação, o câmbio e as 
contas públicas;
As noções e resultados do Plano de Metas.



Aula 13 – Aula tira-dúvidas

Aula 11 – As décadas de 1970 e
1980: o projeto neoliberal Aula 12 – Os anos de 1990 e o

início do século XXI
Afastamento do mercado financeiro 
internacional;
A dívida interna e externa;
A eleição de 1989 e a inflação no contexto do 
Brasil.

O consenso de Washington, a
renegociação da dívida externa;
Governo Collor e FHC;
Governo Lula e Governo Dilma;
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