
 

 

 

 

MÓDULO 5 – ECONOMIA 

Aula 1 – A economia nossa de cada dia 

 

Boas-vindas ao curso Mutirão pelo Brasil que queremos: o Bem Viver dos povos, uma 

proposta da 6ª Semana Social Brasileira (6ªSSB), que é uma mobilização da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil, suas pastorais sociais em parceria com movimentos 

populares. O curso está organizando em seis módulos. Este é o Módulo 5: Economia, 

nele, os temas desenvolvidos serão:  

Aula 1 – A economia nossa de cada dia 

Aula 2 – Dívida pública: quem paga somos nós 

Aula 3 – Com Francisco e Clara: Realmar a economia 

Aula 4 – Um caminho: a Economia Popular Solidária 



 

 

 

AULA 1: A economia nossa de cada dia 

ASSESSORIA: Sandra Quintela, economista, alagoana residente no Rio de Janeiro. 

Internacionalista e militante por uma economia desde os povos e territórios, membro da 

Rede Jubileu Sul Brasil. 

 

EMENTA: 

A Objetivos:  

Economia nossa de cada dia é uma introdução ao que está em jogo na economia.  Quem 

comanda a política é o poder econômico, por isso é tão importante entender o que a 

economia tem a ver com o nosso dia a dia, tanto como atividade, quanto ciência social. 

Nesta aula, faremos um percurso histórico do nascimento desta ciência, das origens do 

neoliberalismo até chegar aos dias atuais.   

B. Conteúdos: 

1. A economia nossa de cada dia 

2. O que é ciência econômica 

3. O que é uma atividade econômica 



4. O crescimento do capitalismo 

5. Quem manda na política é a economia 

 

C - Metodologia: 

Aula expositiva – formato palestra on line  

 

D. Leitura Complementar – em PDF e links 

Google Livros: 

https://www.google.com.br/books/edition/O_que_%C3%A9_economia/BF8PCwAAQB

AJ?hl=pt-

BR&gbpv=1&dq=introdu%C3%A7%C3%A3o+a+economia+politica+paul+singer+pdf

&printsec=frontcover 

Economia política: 

https://checkout.cortezeditora.com.br/produto/downloadArquivoProduto/product=1983/

file=16004545684284.pdf 

Economia política: uma introdução crítica 

https://docs.google.com/file/d/0B1nta3CLzwJXRHpOUzI4d1pGdW8/edit?resourcekey

=0-57J9KecLCjEnzz8gWadypw 

 

E - Perguntas Geradoras 

1.       Explique a diferença entre ciências econômicas e atividade econômica. 

2.       Em que momento da economia o capitalismo mais se expande? 

3.       Como você explica a frase “quem manda na política é a economia?” 

4.       A partir dessa aula, como você relaciona a economia nossa de cada dia com o seu 

dia a dia?  

https://www.google.com.br/books/edition/O_que_%C3%A9_economia/BF8PCwAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&dq=introdu%C3%A7%C3%A3o+a+economia+politica+paul+singer+pdf&printsec=frontcover
https://www.google.com.br/books/edition/O_que_%C3%A9_economia/BF8PCwAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&dq=introdu%C3%A7%C3%A3o+a+economia+politica+paul+singer+pdf&printsec=frontcover
https://www.google.com.br/books/edition/O_que_%C3%A9_economia/BF8PCwAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&dq=introdu%C3%A7%C3%A3o+a+economia+politica+paul+singer+pdf&printsec=frontcover
https://www.google.com.br/books/edition/O_que_%C3%A9_economia/BF8PCwAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&dq=introdu%C3%A7%C3%A3o+a+economia+politica+paul+singer+pdf&printsec=frontcover
https://checkout.cortezeditora.com.br/produto/downloadArquivoProduto/product=1983/file=16004545684284.pdf
https://checkout.cortezeditora.com.br/produto/downloadArquivoProduto/product=1983/file=16004545684284.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B1nta3CLzwJXRHpOUzI4d1pGdW8/edit?resourcekey=0-57J9KecLCjEnzz8gWadypw
https://docs.google.com/file/d/0B1nta3CLzwJXRHpOUzI4d1pGdW8/edit?resourcekey=0-57J9KecLCjEnzz8gWadypw


 


