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Programa da Disciplina
Objetivo: A disciplina de Desenvolvimento Econômico tem por objetivo apresentar as
três principais abordagens teóricas para a questão do desenvolvimento desigual entre as
nações, ou seja, para o problema relacionado às diferenças persistentes entre os níveis e
as taxas de crescimento da renda per-capita. Para tanto, a disciplina está dividida em três
blocos. No primeiro bloco será apresentada a teoria neoclássica de crescimento e os
modelos de crescimento endógeno. Na segunda parte será apresentada a teoria clássica
do desenvolvimento econômico. Na terceira e última parte serão apresentados os
modelos de crescimento puxados pela demanda agregada, de inspiração pós-keynesiana.
Conteúdo Programático
Introdução: Alguns fatos estilizados sobre o crescimento econômico mundial.
Parte I: A Teoria Neoclássica do Crescimento e os Modelos de Crescimento Endógeno
1. O modelo neoclássico de crescimento e os modelos de crescimento endógeno.
2. Capital humano no modelo neoclássico de crescimento e nos modelos de
crescimento endógeno.
3. A destruição criativa e a nova teoria do crescimento.
Parte II: A Teoria Clássica do Desenvolvimento.
4.
5.
6.
7.

O modelo de Lewis e o excedente estrutural de força de trabalho.
Retornos crescentes, economias externas e equilíbrios múltiplos.
Economias internas, competição imperfeita e externalidades pecuniárias.
Abertura comercial e o “big push”: críticas e extensões à Teoria Clássica do
Desenvolvimento.

Parte III: Demanda Agregada e Crescimento.
8. Demanda efetiva e acumulação de fatores.
9. Progresso técnico induzido pela demanda, taxa real de câmbio e crescimento.
10. A economia dual de Kalecki e os modelos estruturalistas de crescimento.
11. Armadilha da dívida e colapsos de crescimento.
Avaliação: A avaliação discente será constituída por duas provas que poderão ser feitas
em casa, com um prazo de entrega de 24 horas. As provas serão individuais.
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