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1 – Objetivo: A disciplina de evolução do pensamento macroeconômico tem por 

objetivo apresentar ao aluno a evolução do pensamento macroeconômico desde Keynes 

até os desenvolvimentos mais recentes da teoria macroeconômica neoclássica, em 

particular os novos clássicos e os novos keynesianos.  Uma ênfase especial será dada 

aos aspectos monetário e financeiro da teoria macroeconômica.   

 

2 - Conteúdo programático.   

 

1. Keynes e pós-keynesianos: economia monetária da produção e demanda efetiva; 

expectativas de longo prazo e o investimento; preferência pela liquidez e taxa de 

juros; Minsky e a hipótese de fragilidade financeira. 

2. Kalecki: demanda efetiva, distribuição de renda e a determinação do produto; 

determinantes do investimento e o ciclo econômico; conflito distributivo e 

inflação de custos. 

3. Síntese neoclássica: o modelo IS-LM, a função de demanda agregada e o debate 

sobre os efeitos Keynes e Pigou; oferta e demanda agregadas e a curva de 

Phillips keynesiana. 

4. Monetarismo: a reformulação da TQM e a função de demanda agregada; taxa 

natural de desemprego e a curva de Phillips aceleracionista. 
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5. Novos Clássicos: a curva de oferta de Lucas e o modelo de ciclos monetários; a 

proposição de ineficácia da política monetária e o viés inflacionário; o modelo 

novo clássico de ciclos reais. 

6. Novos Keynesianos: rigidez nominal, rigidez real e os efeitos de curto prazo dos 

choques de demanda; o modelo do “novo consenso” em macroeconomia. 

7. Modelos neoclássicos de crescimento econômico: modelo de Solow, suas 

extensões e os modelos de crescimento endógeno. 

8. Modelos heterodoxos de crescimento econômico: modelo clássico/marxista; 

modelo Harrod-Domar; modelo Kaldor/Robinson/Pasinetti; modelos de 

crescimento liderado pela demanda. 

9. Economia Monetária: modelos de demanda por moeda; sistema bancário e 

criação de moeda; teorias keynesiana e dos fundos emprestáveis da 

determinação da taxa de juros. 

10. Economia Financeira: sistema financeiro; hipótese de mercados eficientes; 

modelo Shaw-McKinnon (repressão versus liberalização financeira). 

11. Política Monetária: instrumentos e operacionalidade; debate regras versus 

discrição; âncoras nominais e regimes monetários (metas cambiais, monetárias e 

de inflação).  

 

3 – Avaliação : A avaliação da disciplina consistirá de duas provas de verificação de 

aprendizado a serem realizadas em sala de aula ao longo do período letivo.  
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