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Questão 1:  Até 4 pontos. 
Questões 2 e 3: Até 3.0 pontos cada. 

 
ATENÇÃO POR FAVOR:  

 
Grupos de até 5 alunos 

Enviar cópia em word ou PDF com o nome de um aluno como título do arquivo.  
É obrigatório incluir citações dos textos utilizados, no corpo das respostas.  

Folhas numeradas e respostas em torno de 600/800 palavras cada.  
Ver as demais instruções no site do curso.  

Todas contam para a avaliaçã0. 
Não tentem “enrolar”. 

 E muito menos, copiar de livros, sites ou outros grupos.  
Isso anulará a prova e a nota do grupo – ou grupos - será zero. 

 
*** 

1- Na “Grande Transformação”, Karl Polanyi afirma que ... 

 

“Nossa tese é que a ideia de um mercado auto regulável implicava uma rematada 

utopia. Uma tal instituição não poderia existir em qualquer tempo sem aniquilar a 

substância humana e natural da sociedade; ela teria destruído fisicamente o homem e 

transformado seu ambiente num deserto. Inevitavelmente, a sociedade teria que tomar 

medidas para se proteger...” (p.16). 

E aduz:  

“Durante um século a dinâmica da sociedade moderna foi governada por um duplo 

movimento: o mercado se expandia continuamente, mas esse movimento era enfrentado 

por um contramovimento que cercava essa expansão em direções definidas” (161). 

 



a. Como Polanyi fundamenta sua tese da “impossibilidade do mercado auto regulável” 

e qual o papel das “mercadorias fictícias”, que o autor enuncia e discute, 

desempenham na mesma?  

b. Explique a dinâmica dos “movimentos e contramovimentos” Polanyianos utilizando 

os próprios argumentos do autor. Dê, pelo menos, um exemplo para ilustrar sua 

explicação.  

c. Identifique, e explique de forma concisa, três “pontos de convergência” entre as 

análises de Polanyi e de Marx.  

 
2- Em setembro de 2008, o banco Lehman Brothers quebrou, com uma dívida de US$ 768 BI 
frente à ativos de US$ 639 BI. Caso o Banco Central e o Tesouro Norte-Americanos não 
houvessem “entrado em campo” em seguida, grande parte do sistema financeiro doméstico 
,e várias instituições na Europa , teriam perecido.  
 
 A Hipótese da fragilidade financeira, de Hyman Minsky, provê uma sólida moldura conceitual 
para compreender esses fenômenos: tanto a evolução da situação do Lehman, e de dezenas 
de outros bancos e instituições financeiras nos EUA e na Europa, quanto o “porque” do 
colapso potencial não ter ocorrido. 
 

a. Faça um resumo da referida Hipótese, mostrando sua aplicabilidade ao caso referido. 
 

b. Explique por que os desdobramentos da mesma a mesma permitem compreender a 
contenção do colapso financeiro em gestação. O que ocorreu ?  

 

3 – Uma das teses centrais de Schumpeter, no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, é 

a seguinte: 

“O próprio êxito do capitalismo solapa as instituições que   o protegem e ‘inevitavelmente ‘cria 

condições em que ele   não é capaz de viver e que apontam com força para o    socialismo como 

seu herdeiro virtual” (Schumpeter, 1942: p. 87). 

 
a. Faça um resumo dos argumentos que o autor usa para fundamentar sua tese, e 

mostre como se conectam. 

b. Mostre, de forma resumida, como as “Contradições culturais do capitalismo” 

expostas por Daniel Bell complementam e estendem os argumentos de Schumpeter.  

Boa Prova 


