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SUMÁRIO

Módulo
Por que a economia  

é política? 

Módulo
Por que faltam  

empregos no Brasil?

Módulo
Onde está o dinheiro? 

Modulo
Quem se apropria  

do Estado?

Módulo
Existem saídas para 

esse sistema? 

Objetivo

Promover a formação, via plataformas 
da internet, em economia política como 
ferramenta de análise crítica da realidade 
e como recurso de transformação social, 
a partir da abordagem de temas relacio-
nados ao mundo do trabalho, economia 
internacional e os fatores geradores das 
desigualdades estruturais e do cotidiano.

Metodologia

O curso será desenvolvido por meio de 
videoaulas com a participação de edu-
cadoras e educadores, todos/as econo-
mistas, que irão aprofundar os temas de 
cada módulo. Todas as temáticas foram 
construídas coletivamente a partir de 
uma enquete sobre as dúvidas em eco-
nomia, em que mais de 150 pessoas en-
viaram perguntas. 

O curso ocorre em cinco encontros sema-
nais, sempre às terças-feiras, das 19h30 
às 21h30, com transmissão ao vivo pelo 
Youtube e Facebook da 6ª Semana Social 
Brasileira e da Rede Jubileu Sul Brasil, en-
tidades realizadoras. 

Como forma de organizar e subsidiar as 
discussões, as pessoas inscritas recebe-
rão bibliografia e indicações para a par-
ticipação e confirmação de presença em 
cada um dos módulos. Terá direito a cer-
tificado quem participar de pelo menos 4 
módulos.
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 Por que a 
economia 
é política? 

Objetivo

Mostrar como a economia faz parte da vida coti-
diana e evidenciar a sua construção social e cultu-
ralmente, ressaltando a importância de compreen-
são do funcionamento do sistema econômico para 
a mudança da realidade.  

Subtemas

O churrasqueiro da esquina se encaixa na eco-
nomia política;

Qual a diferença entre economia e economia 
política;

De que forma a vida em sociedade está entrela-
çada com essa economia política.

 

Perguntas

1. Quais as principais características das crises 
do capitalismo? 

2. O que é neoliberalismo?
3. Se as mulheres administram a casa com re-

cursos tão escassos, não seria interessante 
elas serem ouvidas quando forem definir a 
política econômica?

Educadoras

Dirlene Marques é professora do Departamento 
de Economia da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).

Sandra Quintela é economista e educadora 
popular, articuladora da Rede Jubileu Sul, trabalha 
há mais de 20 anos trocando em miúdos a 
economia para organizações de base.  
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30
março de 2021 

(terça-feira) 

Das 19h30 
às 21h30

REDES 
SOCIAIS
SSB E JSB

@SSBRASILEIRA

SSBRASILEIRA
JUBILEU SUL BRASIL JS/BR

@REDEJUBILEUSUL

https://web.facebook.com/redejubileusul/?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/channel/UCrThFwhiI1CLYWtgZg0xpjg
https://www.youtube.com/user/jubileusulbrasil
https://web.facebook.com/ssbrasileira


 Por que 
faltam 

empregos 
no Brasil?
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06
Abril de 2021 
(terça-feira) 

Das 19h30 
às 21h30

Objetivo

Refletir sobre a relação economia e trabalho, a par-
tir dos subtemas identificados abaixo e utilizando-se 
de uma abordagem histórico-teórica, com atenção 
às especificidades da articulação de cada tema com 
as desigualdades de gênero, destacando o papel das 
mulheres na produção da vida socioeconômica.    

Subtemas

Caráter do trabalho no capitalismo e o trabalho-
-mercadoria;

Relação força de trabalho e desenvolvimento 
tecnológico;

Trabalho doméstico e reprodução social;

Mundialização do capital, trabalho e interdepen-
dências entre países;

Mercado informal e precarização.

Perguntas

1. É possível acabar com as desigualdades  
no capitalismo?

2. Por que o trabalho das mulheres é  
desvalorizado?

3. Qual a relação entre economia, gênero e cultura?
4. Qual a relação entre  economia, gênero e  

racismo estrutural?

Educarodor/a

André Lima é professor de economia política da 
Universidade Estadual do Ceará, doutor em geogra-
fia humana e integrante da Rede Jubileu Sul Brasil. 

Magnólia Said é advogada, educadora popular do 
Esplar - Centro de Pesquisa e Assessoria e da Rede 
Jubileu Sul Brasil
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SOCIAIS
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SSBRASILEIRA
JUBILEU SUL BRASIL JS/BR

@REDEJUBILEUSUL

https://web.facebook.com/redejubileusul/?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/channel/UCrThFwhiI1CLYWtgZg0xpjg
https://www.youtube.com/user/jubileusulbrasil
https://web.facebook.com/ssbrasileira


Objetivo: 
Apresentar a centralidade do capital financeiro na 
atualidade e como ela implica na concentração cada 
vez mais de riqueza nas mãos dos poucos.

Subtemas
Sobre as aplicações em bolsas de valores em 
detrimento à aplicação em serviços e sobre fazer 
o dinheiro girar...

Sobre questões que envolvem a inflação e o 
valor do dinheiro de um país em relação ao 
dólar...

Como uma moeda estrangeira, de modo especial 
o dólar, influencia na economia de um país?

Por que as grandes multinacionais adotam 
outras medidas econômicas nos países onde 
estão suas empresas diferente de onde estão 
suas matrizes e administração?

Perguntas
1. Como os ricos ganham dinheiro sem 

trabalhar?
2. Por que os bancos mandam no Brasil?
3. Por que falta dinheiro pra tudo? Por que o 

dólar manda no mundo?
4. Por que não explicam isso na escola?

Educador 
Fabio Luís Barbosa dos Santos é professor da Uni-
versidade Federal de São Paulo e militante, autor 
de Uma história da onda progressista sul-americana 
(1998-2016), entre outros livros.

13
Abril de 2021 
(terça-feira) 

Das 19h30 
às 21h30

REDES 
SOCIAIS
SSB E JSB

Onde está o 
dinheiro? A 
ditadura da 
finança e da 

dívida pública 
para militantes
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@SSBRASILEIRA

SSBRASILEIRA
JUBILEU SUL BRASIL JS/BR

@REDEJUBILEUSUL

https://web.facebook.com/redejubileusul/?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/channel/UCrThFwhiI1CLYWtgZg0xpjg
https://www.youtube.com/user/jubileusulbrasil
https://web.facebook.com/ssbrasileira
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20
Abril de 2021 
(terça-feira) 

Das 19h30 
às 21h30

Objetivo

Discutir sobre o Estado, os fluxos econômicos entre 
Estado e Sociedade, quem e como se apropria.

Subtemas

Orçamento público;

Reforma tributária;

Distribuição de riqueza;

Politica monetária.

Perguntas:

1. Como são gerados os recursos públicos? 
Como são geridos?  Como são distribuídos? E 
quem são os responsáveis?

2. Como fazer para cobrar, dentro da lei, os res-
ponsáveis pelo recursos financeiros?

3. Por que existe um modelo de distribuição de 
renda no Brasil que só aumenta a pobreza e a 
desigualdade social? 

4. Por que as ações econômicas governamentais 
não são voltadas à classe trabalhadora?

Educador 

Adhemar S. Mineiro é economista e membro 
da Associação Brasileira de Economistas pela 
Democracia.

Quem se 
apropria 

do Estado?

REDES 
SOCIAIS
SSB E JSB

@SSBRASILEIRA

SSBRASILEIRA
JUBILEU SUL BRASIL JS/BR

@REDEJUBILEUSUL

https://web.facebook.com/redejubileusul/?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/channel/UCrThFwhiI1CLYWtgZg0xpjg
https://www.youtube.com/user/jubileusulbrasil
https://web.facebook.com/ssbrasileira
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27
Abril de 2021 
(terça-feira) 

Das 19h30 
às 21h30

Objetivo

Este último módulo nasce das inquietações das per-
guntas que chegaram via consulta popular para a 
realização do curso. Nesta etapa estarão presentes 
todos/as os/as educadores/as que participaram do 
processo de formação.  

Subtemas

Quais questões estão ligadas às saídas para o 
quadro de profunda crise socioeconômica?

 Que caminhos?

Existem exemplos que sirvam de inspiração?

 O que podemos fazer?

Perguntas

1. Tem algum jeito de organizar a economia sem 
gerar desigualdade?

2. Como fazer para descentralizar o sistema eco-
nômico das mãos de poucas pessoas?

3. Como construtores de uma sociedade mais 
fraterna, de que modo?  

4. Como podemos fortalecer outras economias 
políticas?

Existem 
saídas 

para esse 
sistema? 

REDES 
SOCIAIS
SSB E JSB

@SSBRASILEIRA

SSBRASILEIRA
JUBILEU SUL BRASIL JS/BR

@REDEJUBILEUSUL

https://web.facebook.com/redejubileusul/?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/channel/UCrThFwhiI1CLYWtgZg0xpjg
https://www.youtube.com/user/jubileusulbrasil
https://web.facebook.com/ssbrasileira

