
Mini-Curso: História das Ideias Econômicas 

 

Prof: Marcelo S. Portugal 

Carga Horária: 9 horas (3 aulas de 3 horas) 

Objetivo do curso: avaliar o surgimento e a evolução de algumas ideias importantes em economia e o 

amadurecimento da própria economia como ciência. Vamos ver a origem de algumas ideias econômicas 

básicas e analisar como elas são entendidas atualmente. 

O curso está aberto a alunos de graduação e de pós-graduação. Ele não requer conhecimentos profundos de 

economia mas, obviamente, conhecimentos básicos de economia ajudam bastante no aproveitamento do 

curso pelos alunos. 

O curso será baseado em aulas expositivas a partir de um conjunto de slides distribuídos aos alunos. 

 

Curso tem 3 partes: 

 

1. O começo de Tudo: os Economistas Clássicos (Smith, Ricardo, Malthus e Marx): valor dos bens, valores 

individuais (egoísmo); comércio exterior; divisão do trabalho; produtividade; meio ambiente e recursos 

naturais. O papel das instituições na explicação do crescimento econômico (Smith e Acemoglu e Robinson) e 

a interpretação de Faoro do capitalismo brasileiro. 

 

2. A Maturidade da Economia como “Ciência” e a separação em micro e macro economia: equilíbrio parcial 

(Marshall), equilíbrio geral (Walras, Pareto e Edgeworth); preços e preços relativos; a formalização 

matemática (Marshall e Arrow); o teste empírico e o surgimento da Econometric Society (1931); alocação 

centralizada ou descentralizada de recursos (ou Mercado x Estado); eficiência alocativa e distribuição de 

renda; Keynes, ruptura e continuidade; Expectativas e a importância da política fiscal em momentos de crise 

bancária; Keynes, Knight e a estatística bayesiana (Risco e Incerteza). 

 

3. Questões Atuais em Economia: o “imperialismo” da ciência econômica: analise micro do comportamento 

humano (Gary Becker, Coase, Fogel e North); O Surgimento da Teoria dos Jogos e sua utilização em 

economia (Von Neumann e Nash); Behavioral economics e racionalidade das decisões; Revisitando questões 

morais difíceis postas por Smith (Market Economy vs Market Society).  


