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Ementa 

O objetivo do curso é demonstrar que a abordagem heterodoxa, pós-keynesiana, combinada a 
elementos de outras correntes fora do mainstream, apresenta argumentos centrais que estão sendo 
negligenciados nas discussões econômicas do pós-crise. De certa forma, o Consenso macro se 
rompeu e muitos textos críticos, mesmo dentro do mainstream, apontam para falhas importantes da 
teoria macro e, consequentemente, das implicações de política econômica. No campo teórico, as 
principais críticas apontam, entre outros elementos, à necessidade de se incorporar de forma 
completa: o sistema financeiro; a existência de agentes heterogêneos; a racionalidade limitada; e os 
impactos dos estoques sobre os sistema econômico. No campo mais aplicado, questiona-se o papel 
das políticas monetária e fiscal, principalmente, em relação a essa última, que havia sido 
praticamente abandonada no pré-crise. Ainda assim, como se pretende apresentar no curso, a forma 
que esses elementos estão sendo inseridos no debate é ainda marginal. A crise de 2008/2009, apesar 
de ter abalado o core da macroeconomia, não levou a uma mudança de paradigma, como na crise de 
1930. Assim, serão apresentadas contribuições essenciais do Keynes e pós-Keynesianos que 
permitam destacar o papel da política macro na determinação do crescimento e estabilização do 
ciclo, não incorporados ou distorcidos pelo mainstream. 
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