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RESUMO 

 

 

A presente dissertação tem por objetivo estudar a corrente pós-keynesiana na 

economia para delinear suas características. A metodologia usada para atingir este 

objetivo combina concepções filosóficas e linguísticas, com técnicas computacionais 

e cienciométricas. Primeiro, tal metodologia parte do conceito de finitismo de 

significados (meaning finitism) para compreender o que significa uma expressão do 

ponto de vista da sua construção social. A ideia de finitismo consiste em expandir o 

significado de um termo para permitir que ele seja formado por uma infinidade de 

conceitos, e não por uma a definição unívoca. Tal ideia é baseada na filosofia da 

linguagem de Ludwig Wittgenstein. Segundo, o contexto social em que o significado 

da expressão “Post Keynesian” surge tem que ser escolhido. Nesta dissertação, o 

contexto relevante é a comunidade acadêmica dos economistas, representada pelas 

revistas em que esses pesquisadores publicam seus artigos. Assim, o significado da 

expressão “Post Keynesian” é estudado a partir de uma base de dados formada por 

milhares de artigos acadêmicos. Terceiro, o modo especifico de estudar a expressão 

“Post Keynesian” neste contexto é através um programa computacional para 

construir um mapa de Co-word. Este mapa representa a co-ocorrência de palavras 

relevantes que co-ocorrem com a expressão em foco como distâncias em um 

espaço bidimensional. Quarto, a literatura pós-keynesiana é utilizada para 

estabelecer conexões entre as palavras que aparecem no mapa, dando origem a um 

quadro de significados e características da corrente pós-keynesiana. Em paralelo 

com esta metodologia, a presente dissertação apresenta, ainda, um gráfico que 

mostra as ocorrências da expressão “Post Keynesian” nas revistas de economia, 

cotejando tal gráfico com a literatura histórica da corrente.   

Palavras-chaves: Pós-keynesianismo. Finitismo de significados. Análise de Co-word. 

História do pensamento econômico. 

 



ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to study the Post Keynesian movement in economics to 

establish its defining characteristics. The methodology built to accomplish this 

objective is a combination of philosophic and linguistic conceptions, in addition to 

computational and scientometric techniques. First, the methodology departs from the 

concept of “meaning finitism” to build the understanding of the meaning of an 

expression as a social construction. Additionally, the concept of “meaning finitism” 

expands the meaning of an expression to permit it to be formed by a multitude of 

definitional entitites, and not by a univocal definition. The meaning finitism is a 

concept based on Ludwig Wittgenstein‟s philosophy of language. Second, a social 

context where the meaning of the expression Post Keynesian must be chosen. In this 

dissertation, the relevant context is the economics academia, represented by the 

journals where researchers publish their papers. Thus, the meaning of the 

expression Post Keynesian is studied from a database formed by thousands of 

academic papers. Third, the specific way to study the expression Post Keynesian in 

this context is to use a software to construct a Co-word map. This map represents 

the statistical co-occurrence of the relevant words that co-occurs with the expression 

in focus as distances in a two-dimensional space. Fourth, the Post Keynesian 

literature is utilized to link the words showed on the map, from this process emerges 

a broad meaning and defining characteristics of the Post Keynesian movement in 

economics. In parallel with this methodology, the dissertation presents a graph that 

shows the occurrence of the expression Post Keynesian within the economics 

journals. This statistical research is collated with the historical literature about the 

movement. 

Key words: Post Keynesian. Mining finitism. Co-word analysis. History of economic 

thought. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A ciência é geralmente entendida como o campo do conhecimento humano 

habitado por certezas, raciocínios lógicos, leis do funcionamento do mundo e, 

principalmente, pela descoberta da verdade. Entretanto, para o olhar atento da 

historiografia e da filosofia da ciência as coisas não são tão simples assim. O que 

se observa nos mais diversos campos científicos é a convivência de diferentes 

abordagens sobre os mesmos fenômenos, isso acontece entre os médicos, os 

físicos e, é claro, também entre os cientistas sociais. Na economia essa pluralidade 

de abordagens é uma característica desde seu nascimento. Adam Smith quis 

combater os mercantilistas, Karl Marx desejava suplantar a economia clássica, os 

historicistas alemães foram resgatar alguns princípios mercantilistas para condenar 

o liberalismo e John Maynard Keynes escreveu seu trabalho revolucionário para 

superar o que rotulou de economia clássica. Nenhum desses movimentos apagou 

as contribuições anteriores, nenhum deles fez desaparecer todos os adversários 

que foram declarados em erro. Hoje, embora exista uma corrente principal de difícil 

definição e demarcação, tem-se também uma miríade de abordagens que ora se 

complementam, ora procuram substituir umas às outras. O pós-keynesianismo, 

tema dessa dissertação, é uma dessas várias correntes da economia atual.  

A definição do que é o pós-keynesianismo, a demarcação da fronteira que 

separaria os economistas e os princípios pós-keynesianos de outras correntes é 

um assunto que já ocupou muitos pesquisadores que trabalham declaradamente 

dentro ou no entorno dessa corrente. São longas as discussões entre estes 

estudiosos sobre quem deve ou não ser considerado pós-keynesiano, bem como 

sobre os porquês disto. 

A presente dissertação parte do pressuposto de que se pode utilizar a 

linguagem empregada pelos cientistas para definir o que é uma corrente de 

pensamento econômico. Além disso, nesse estudo considera-se a ciência do ponto 

de vista linguístico-sociológico, isto é, a linguagem da ciência é praticada entre um 

grupo social que pode ser relativamente bem definido. De posse de alguma 
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delimitação do grupo social relevante, crê-se que a Ciência da Informação, a 

tecnologia computacional e a filosofia da linguagem nos fornecem instrumentos 

poderosos para desenhar uma definição de determinado campo científico. Mais 

especificamente, na presente dissertação adota-se a ideia de finitismo de 

significados, utilizada por Klaes (2004) para a economia evolucionária, com o 

objetivo de fornecer uma ideia ampla do que é pós-keynesianismo e, assim, 

avançar na compreensão do significado deste termo. 

Para atingir este objetivo optou-se por utilizar a chamada análise de Co-

word, apontada por Klaes (2004, p. 369) como um dos possíveis métodos para 

analisar a acepção de um termo através da ideia de finitismo de significados. Tal 

método, classificado como cienciométrico, consiste na representação gráfica do 

contexto em que determinado termo – no caso “Post Keynesian” – ocorre na 

literatura acadêmica, a qual fornece um contexto social relevante para avaliar a 

ocorrência de tal termo. A hipótese é que publicam nos periódicos acadêmicos 

cientistas que utilizam termos técnicos – como pós-keynesiano – em um sentido 

que é relevante para delinear seu significado. Um significado que não é unívoco, 

pois os cientistas podem utilizar o termo em diferentes sentidos, por isso a 

metodologia apresentada aqui é útil para mostrar como encontrar um significado 

entre a aparente confusão criada pela prática científica diária. A análise de Co-word 

fornece uma representação gráfica, denominada mapa de Co-word, que em si 

mesma deve ser considerada uma definição do termo que se procura delimitar. 

Isso é um ponto muito importante da dissertação e vale a pena ressaltá-lo já nessa 

introdução: o mapa de Co-word é uma representação gráfica do significado da 

palavra pós-keynesiano no contexto social relevante, por isso, ela é uma 

definição em si mesma. Como estamos procurando uma definição que não seja 

unívoca e que leve em consideração a complexidade do contexto social e do uso 

da linguagem no mesmo, a figura obtida computacionalmente constitui-se em uma 

definição muito mais rica que outra definição que poderia ser dada através de 

regras específicas para excluir ou incluir algo dentro do pós-keynesianismo. 

No que diz respeito à análise de Co-word propriamente dita, buscou-se 

seguir, sempre que isto se mostrou possível e adequado, o trabalho de Dachs et al 

(2014, [2001]). Este trabalho apresenta um mapa de Co-word para a economia 

evolucionária, com o intuito de determinar se houve ou não evolução neste campo 
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da economia, sendo apontado por Klaes (2004) como uma contribuição relevante 

na busca de uma definição para a corrente de pensamento evolucionária. Assim, 

cabe ressaltar, este dois trabalhos – Klaes (2004) e Dachs et al (2014, [2001]) – 

constituem a base a partir da qual se construiu a abordagem utilizada nesta 

dissertação, principalmente no que diz respeito a elaboração do mapa de Co-word 

para o termo “Post Keynesian”.  

A presente dissertação visa, em síntese, contribuir para uma melhor 

compreensão do que é a corrente de pensamento pós-keynesiana, especialmente 

de um ponto de vista pouco explorado na literatura que é o da análise quantitativa – 

cienciométrica – de textos acadêmicos. Para isto, o texto encontra-se dividido em 

cinco capítulos, além desta introdução. No capítulo 2 apresenta-se uma breve 

história de como sugiram e se consolidaram a rede social e as instituições que dão 

suporte ao pós-keynesianismo. Essa história omite discussões pormenorizadas dos 

conceitos pós-keynesianos, pois ela é uma história focada na formação de uma 

rede de pesquisadores, uma história social, não teórico-internalista.1 No capítulo 3 

faz-se uma exposição do referencial teórico que dá suporte à análise empreendida 

nesta dissertação. Tal referencial compreende uma revisão das delimitações do 

pós-keynesianismo já avançadas na literatura, bem como um detalhamento das 

sugestões de Klaes (2004) e de Dachs et al. (2001). A partir das quais se construiu 

a abordagem utilizada nessa dissertação. No capítulo 4 são expostas 

considerações gerais sobre a base de dados utilizada, bem como sobre o método 

de mapeamento empregado pelo programa VOSviewer para gerar os mapas de 

Co-word. No capítulo 5, são apresentados, em duas seções, os resultados obtidos. 

A primeira delas, a seção 5.1, trata do uso termo “Post Keynesian” pelos 

economistas ao longo dos anos, enquanto a segunda, a seção 5.2, traz o mapa de 

Co-word elaborado para o referido termo, acompanhado da discussão a respeito de 

sua elaboração e interpretação. Por fim, delineiam-se algumas notas conclusivas.  

 

 

  

                                                           
1
 Não há aqui uma posição militante no confronto entre historiografia internalista versus externalista. 

Acredita-se que o pós-keynesianismo pode se beneficiar enormemente de uma história internalista. 
Porém, ocorre que a abordagem aqui é predominantemente externalista, focada no pós-
keynesianismo como grupo social. 
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2. UMA BREVE HISTÓRIA DO PÓS-KEYNESIANISMO 

 

 

Tendo em vista que o principal objetivo desta dissertação é avançar na 

compreensão de como os economistas utilizam o termo “Post Keynesian” para 

designar uma comunidade acadêmica específica de pesquisadores, o presente 

capítulo traz um breve histórico de como surgiram e se consolidaram tanto a rede 

social, como as instituições que dão suporte a esta corrente.2 

Cabe observar que se optou, aqui, por utilizar o termo “corrente” para fazer 

referência ao que comumente se pode chamar de escola de pensamento 

econômico, programa de pesquisa ou paradigma. Essa escolha se deve ao fato de 

que não é o objetivo da presente dissertação investigar se o chamado pós-

keynesianismo encaixa-se no conceito lakatosiano de programa de pesquisa 

científica ou na definição kuhniana do que é um paradigma. Assim, simplesmente 

utiliza-se o termo “corrente”, desejando fazer alusão à existência de um conjunto de 

ideias no pensamento econômico ao qual os economistas fazem referência. Dito de 

outra forma, o único dado inicial que se quer para o conteúdo do termo “Post 

Keynesian” é o fato de que os economistas se utilizam dele para fazer referência a 

um conjunto de ideias. Esse conjunto de ideias, na medida em que é utilizado por 

uma comunidade de economistas, pressupõe uma rede de cientistas e instituições 

que a suportam. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ao contrário do que ocorre no português em que o termo “pós-keynesiano” possui apenas esta 

forma ortográfica quando empregado para designar a corrente de pensamentos econômico em foco 
nesta dissertação, no inglês, como será visto na seção 5.1, este termo apresenta quatro grafias 
diferentes. Todavia, para facilitar a exposição sempre que se fizer referência ao termo em inglês 
empregar-se-á aqui a forma “Post Keynesian”, já que é a forma mais usada atualmente (Lee 2009, 
p. 82). As únicas exceções são as citações diretas e os títulos de livro ou artigos em que se mantém 
a grafia original do autor. 
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2.1. O “PÓS-KEYNESIANISMO” DE 1936 A 1971: A PRÉ-HISTÓRIA 

 

Embora não seja possível falar em uma corrente de pensamento 

econômico pós-keynesiana antes da década de 1970, simplesmente porque não 

existia um grupo específico de economistas que se identificassem com esse nome, 

muitas das ideias que depois iriam ser agrupadas sob esse título tiveram sua 

origem entre os contemporâneos de Keynes em Cambridge (King, 2002, p. 240; 

Lee 2009, p. 82; Mata, 2004, p. 242 e 250).  

Desse modo, é interessante recordar aqui alguns episódios que marcaram 

o período que vai da publicação da Teoria Geral do Emprego do Juro de do 

Dinheiro (doravante denominada TG) em 1936 até a conferência de Joan Robinson 

em 1971, ou seja, o período que antecedeu a história do pós-keynesianismo 

propriamente dita. Neste sentido, a conferência de Joan Robinson, que será 

abordada na seção 2.2, é tomada como o manifesto a partir do qual um grupo de 

economistas passa a resgatar ideias com vistas a explicitamente fundar uma 

abordagem alternativa à macroeconomia então dominante, dando origem, portanto, 

a um novo período. A presente seção, entretanto, retinge-se aos anos 

compreendidos entre 1936 e 1971. 

King (2002, p. 3) afirma que John Maynard Keynes (1883-1946) tinha todas 

as características de um verdadeiro líder carismático, pois ele foi capaz de 

converter colegas e de atrair centenas de estudantes para suas ideias. Ainda, para 

King, o keynesianismo como um todo apresenta a TG como seu grande manifesto 

e o Economic Journal (doravante denominado EJ) como o principal veículo 

divulgador de ideias.3 

Neste contexto, Roy Harrod (1900-1978) e John Richard Hicks (1904-1984) 

podem ser considerados seus primeiros interpretes. Contudo, é mister observar 

que nenhum deles tomou a TG como um livro revolucionário. Ambos se referiram a 

ela como uma simples aplicação do método marshalliano a problemas que ainda 

                                                           
3
É importante destacar que não somente Keynes funda uma tradição na ciência econômica, bem 

como a corrente de pensamento à qual ele esteve ligado já tinha uma tradição bem reconhecida na 
época em que o britânico em foco desenvolveu suas ideias. Para compreender melhor como 
Keynes se insere dentro da própria tradição de pesquisa da Universidade de Cambridge do seu 
tempo pode-se ler Harcourt (2003, p. 44-50). 
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não haviam sido analisados pela teoria econômica da época. Hicks, em particular, 

apressou-se em construir um diagrama que resumisse as principais ideias da TG e, 

em 1937, publicou o célebre artigo, Mr. Keynes and the “Classics”: a suggested 

interpretation. Nele, Hicks apresentava um modelo que ficaria conhecido como “IS-

LM”. Tal modelo passaria a ocupar uma posição de destaque dentro daquilo que 

seria chamado de síntese neoclássica, ou seja, uma união das ideias de Keynes 

com o arcabouço econômico que o precedeu (King, 2002, p. 12-8). No fundo, 

Hicks, em seu famoso artigo, pretendia exatamente isso: compatibilizar os 

conjuntos de postulados teóricos de Keynes e com o dos seus predecessores.  

Em Cambridge, entretanto, após a publicação da TG, foi se formando 

gradualmente um grupo de oposição à ortodoxia marshalliana.4 Entre os 

integrantes deste grupo, que contava também com marxistas, merecem destaque 

os alunos diretos de Keynes, Richard Kahn e Joan Robinson, assim como outros 

pesquisadores que foram chegando àquela universidade nas décadas seguintes, 

tais como Michał Kalecki, Nicholas Kaldor e Piero Sraffa.5 Este grupo, 

particularmente atuante nas décadas de 1950 e 1960 ficou conhecido na literatura 

como “nova escola de Cambridge”, termo que a diferenciava da “velha escola de 

Cambridge”, constituída pelos seguidores de Marshall (Roncaglia, 2007, p. 453-

455; Lavoie 2009a, p. 4). 

O que caracterizava a nova escola de Cambridge, recorda King (2002, p.2), 

era principalmente o fator geográfico, ou seja, o fato destes pesquisadores estarem 

em Cambridge durante o período que produziram suas críticas à corrente 

econômica dominante. Isso era mais marcante do que a coerência teórica entre 

suas ideias ou mesmo mais importante do que a aglutinação em torno de um líder 

comum. Cabe pontuar que por um lado, a “controvérsia do capital”, que é apontada 

por alguns pesquisadores como o grande acontecimento em torno do qual surge o 

pós-keynesianismo esteve durante a maior parte dos anos 1960 mais para um 

simples debate do que para uma grande controvérsia (Mata 2004, p. 244), como 

será visto na seção 2.2. Por outro, o próprio Keynes, o único personagem que 

neste momento talvez pudesse exercer a função de líder desse grupo, mostrava-se 

                                                           
4
O termo “ortodoxia” se refere tão simplesmente ao fato de que o pensamento de Marshall era a 

abordagem dominante na Cambridge daqueles tempos. 
5
Dois dos marxistas que faziam parte deste grupo eram Maurice Dobb (1900-1976) e Richard 

Goodwin (1913-1996). 
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ambíguo. Ele, ao mesmo tempo em que endossou publicamente o modelo 

elaborado por Hicks a partir de suas ideias – que para muitos pós-keynesianos 

desconsidera o conceito de incerteza tão presente na TG – publicava no Quarterly 

Journal of Economics um artigo que apontava a incerteza radical com a principal 

causa da volatilidade do investimento (King, 2002, p. 30-1).  

Em síntese, os principais nomes da nova escola de Cambridge não 

estavam preocupados em constituir uma comunidade científica em torno de 

princípios bem delineados, pois predominantemente levavam a cabo pesquisas 

individuais, embora, sem dúvida, influenciassem uns aos outros (Lee 2009, p. 138; 

Harcourt 2006, p. 168; King 2002, p. 64-77). Desse modo, a melhor maneira para 

analisar esta parte da história, ou melhor, a pré-história do pós-keynesianismo, é 

focando individualmente cada um dos economistas que posteriormente passaram a 

ser considerados os pioneiros desta corrente de pensamento.6 Isso será feito 

através de brevíssimas biografias nas próximas seções de 2.1.1 a 2.1.6. O objetivo 

das biografias não é mostrar quais foram os conceitos e teorias avançados por 

cada um deles, mas sim expor como suas vidas se cruzaram na Cambridge da 

primeira metade do século passado. Começa-se, assim, pelo próprio Keynes. 

 

2.1.1. John Maynard Keynes (1883-1946) 

 

John Maynard Keynes nasceu em 1883, na cidade de Cambridge, 

Inglaterra. Seu pai era economista e sua mãe uma das poucas mulheres de sua 

época que possuía nível superior. Keynes estudou matemática e letras clássicas, 

ou seja, um pouco de tudo, na própria Universidade de Cambridge. Depois de 

graduado, começou a se preparar para o serviço público. Neste período, teve seus 

primeiros contatos com a ciência econômica sob a tutoria de Marshall. Keynes 

acabou tirando o segundo lugar em um concurso público, sendo destinado ao India 

Office. Lá, como havia pouco trabalho, ele aproveitou para escrever um tratado 

sobre probabilidade com o qual pretendia ingressar na Universidade de Cambridge 

                                                           
6
 Embora outros economistas tenham importância para o pós-keynesianismo neste período, tal 

como Hugh Townshend, James Meade, etc. neste trabalho optou-se por destacar apenas os 
considerados pioneiros por Harcourt (2006, p. 158-176).  
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como professor, o que se realizou em 1909. Embora sua entrada formal como 

professor aconteça nesse ano, cabe lembrar que Keynes já lecionava naquela 

universidade no ano anterior, sendo pago por Arthur Cecil Pigou, outro discípulo de 

Marshall e futuro alvo das críticas de Keynes (Roncaglia 2007, p. 423-4; Harcourt 

2006, p. 158).  

Em 1911, Keynes, com o apoio de Marshall, assumiu a direção do EJ, a 

revista de economia de maior prestígio na Grã-Bretanha e no mundo da época. Já 

durante a primeira Guerra Mundial, Keynes trabalhou junto ao tesouro inglês, 

resolvendo questões relativas ao financiamento bélico, embora se declarasse 

particularmente contra o conflito. Em 1919, participou das reuniões que resultaram 

no Tratado de Versalhes, nas quais manteve uma posição sempre contrária à 

imposição de pesadas compensações financeiras à Alemanha. Suas ideias, 

entretanto, não foram ouvidas, o que o levou a escrever The Economic 

Consequences of the Peace, texto que com o advento da Segunda Guerra Mundial 

o tornou famoso no mundo todo (Roncaglia 2007, p. 424-5; Harcourt 2006, p. 159). 

Contudo as obras que tornaram Keynes conhecido como economista 

teórico forma publicadas entre 1930 e 1936, respectivamente, o Treatise on Money 

(doravante denominado TM) e a TG. A segunda, mais conhecida e estudada, é 

considerada por muitos a verdadeira obra-prima do economista britânico. Mas, 

além de economista teórico, professor e assistente do governo inglês para 

assuntos econômicos, Keynes foi também tesoureiro do King‟s College, 

especulador no mercado de câmbio, secretário da Royal Economic Society, 

presidente de uma companhia de seguros e escreveu sobre política econômica 

para diversos jornais da sua época (Roncaglia 2007, p. 424-6). 

Em 1937, Keynes teve seu primeiro enfarte, o que o levou a diminuir seu 

ritmo de trabalho. Entretanto, com a nomeação para chanceler do tesouro inglês, 

em 1940, sua vida voltou a tornar-se agitada. Em 1944, participou da reunião de 

Bretton Woods, onde foram definidas regras para as relações comerciais e 

financeiras entre os países independentes do mundo. Em dezembro de 1945 

participou do encontro inaugural do FMI e do Banco Mundial. Faleceu em abril de 

1946 com apenas 62 anos, vítima de outro ataque cardíaco (Roncalgia 2003, p. 

426; Harcourt 2006, p. 160). 
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Embora Keynes tenha se mostrado ambíguo no que diz respeito a pontos 

teóricos importantes, como foi visto acima, e já estivesse morto há mais de 20 anos 

quando começou a despontar a corrente de pensamento pós-keynesiano nos anos 

1970, todos os pós-keynesianos, obviamente, o consideram o grande pioneiro da 

corrente. Neste sentido, pode-se dizer que foram inúmeros os conceitos e 

concepções teóricas desenvolvidos por Keynes, principalmente na TG, e 

incorporados pela corrente pós-keynesiana, dentre os quais podem ser 

destacados: o enfoque na análise de curto prazo, o abandono da dicotomia 

clássica, a concepção do conceito de demanda efetiva, bem como a ideia de 

preferência pela liquidez (Chick 2000, p. 365-368).7 

 

2.1.2. Michał Kalecki (1899-1970) 

 

Kalecki nasceu em Łódź, Polônia, em 1899, filho de pais de origem judia. 

Ele cursou engenharia na Warsaw Polytechnic (Politechnice Warszawskiej), mas 

não chegou a concluir o curso por problemas financeiros. Aprendeu economia de 

maneira autodidata e em 1929 começou a trabalhar no Institute for Business Cycle 

and Price Research (Instytucie Badań Koniunktur Gospodarczych i Cen) da capital 

polonesa.8 Em 1936, depois de uma breve estadia na Suécia, Kalecki mudou-se 

para a Inglaterra, provavelmente fugindo da onda antissemita que varria a Europa. 

Neste país, após passar uma breve temporada na London School of Economics 

(doravante denominada LSE), transferiu-se para Universidade de Cambridge (King 

2002, p. 35; Harcourt 2006, p. 161). 

Kalecki chegou à Cambridge no ano de publicação da TG. Um livro que, 

segundo Harcourt (2006, p. 161) lhe causou um profundo desapontamento, pois o 

polonês pensava que havia independentemente descoberto as mesmas 

                                                           
7
 Dicotomia clássica refere-se, neste caso, à separação entre as teorias da produção e dos preços 

relativos, de um lado, e da produção, emprego e acumulação, de outro (Amadeo e Dutt 2003, p. 79). 
O conceito de demanda efetiva para Keynes consiste, em seu ponto mais importante para 
diferenciar sua teoria da tradição que o antecedeu, em afirmar que o nível de emprego é 
determinado pela demanda efetiva de produtos. 
8
 Procurou-se manter, aqui, o nome das instituições polonesas como traduzido para o inglês na 

literatura consultada. Preferiu-se isso a traduzir os nomes do inglês para o português.  
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proposições contidas no livro de Keynes. Robinson, entretanto, percebeu 

rapidamente o potencial do forasteiro, que havia publicado no ano anterior dois 

artigos de peso, um na revista Econometrica e outro na Revue d‟Economie 

Politique. Imediatamente a professora procurou atraí-lo para o círculo de influência 

de Keynes, ajudando-o a encontrar emprego em Cambridge. Robinson e Kalecki 

tonaram-se grandes amigos neste período. O polonês, inclusive, a convenceu da 

ideia polêmica de que a TG seria mais bem interpretada a partir de uma 

perspectiva marxista (King 2002, p. 49; Toporowski 2003, p. 227). 

Logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, Kalecki passou a sentir 

certa hostilidade com relação aos refugiados judeus em Cambridge, fato que o fez 

migrar novamente, agora para o Canadá. Uma vez na América do Norte, Kalecki 

começou em 1945 a trabalhar na International Labour Organisation. Depois, 

mudou-se para os Estados Unidos, indo trabalhar nas Nações Unidas. Entretanto, 

em plena Guerra Fria, este ambiente também não lhe era muito favorável, pois 

suas ideias eram consideradas marxistas e, assim, em 1955, ele voltou para a 

Polônia. Em sua terra natal, depois de trabalhar para o governo comunista, tornou-

se professor da School of Planning and Statistics (Szkoły Głównej Planowania i 

Statystyki). Contudo, na segunda metade dos nos 1960 uma nova onda antissemita 

começa a banir os professores judeus de várias universidades. Percebendo isto, 

Kalecki voluntariamente se aposentou em 1968, falecendo dois anos depois 

(Harcourt 2006, p. 163). 

Embora Kalecki tenha ficado conhecido como o polonês que chegou às 

mesmas conclusões de Keynes antes do grande economista inglês, seu 

pensamento como um todo continua obscuro por dois fatores. Primeiro, grande 

parte dos seus escritos só foi traduzida para o inglês no início dos anos 2000. 

Segundo, durante toda sua vida ele esteve em posições delicadas. Na Inglaterra 

era, no fundo, mais um judeu banido por Hitler, enquanto no Canadá e nos Estados 

Unidos era, no mínimo, alguém que precisava ser vigiado por suas ideias de matiz 

marxista. Ele chegou mesmo a ser fichado pelo FBI, vítima do macartismo, e, 

mesmo na Polônia, Kalecki não se entendeu bem com Władysław Gomułka, 

primeiro-secretário do Polish Communist Party (Komunistyczna Partia Polski) de 
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1956 a 1970.9 Tais desventuras certamente dificultaram que surgisse à sua volta 

um grupo estável de seguidores. Isso contribuiu para que seu pensamento fosse 

usado mais para preencher as lacunas deixadas por Keynes do que como uma 

matriz teórica própria. Por isso Kalecki é comumente tratado como um dos 

pioneiros do pós-keynesianismo. As principais contribuições do polonês foram: a 

teoria do ciclo de negócios e da concorrência imperfeita, bem como certa 

fundamentação microeconômica para alguns aspectos da teoria de Keynes (King 

2002, p. 35; Harcourt 2006, p. 161-4; Toporowski 2003, p. 228-9). 

 

2.1.3. Piero Sraffa (1898-1983) 

 

Sraffa nasceu em Turim, Itália, em 1898. Graduou-se em direito na 

Universidade de Turim e tornou-se professor de economia política, primeiro na 

Universidade de Perugia, em 1924, e depois na Universidade de Cagliari, em 1926. 

Em 1927 decidiu imigrar para Inglaterra, por discordar fortemente do regime que 

vinha sendo implantado na Itália por Benito Mussolini. Foi acolhido em Cambridge 

por Keynes, com quem já mantinha contato antes mesmo de se tornar professor 

em Perugia. Keynes, inicialmente, o indicou para dar algumas aulas na faculdade 

de Economia e Política de Cambridge. Mas devido à sua timidez Sraffa preferiu 

aceitar, em 1930, um posto na Marshall Library, ocupação com a qual era possível 

compatibilizar a tutoria de alguns estudantes interessados em pesquisa (Harcourt 

2006, p. 164; Roncaglia 2007, p. 495).  

Desde sua chegada em Cambridge, Sraffa esteve muito próximo de 

Keynes, influenciando, juntamente com Richard Kahn e Robinson, a transição do 

TM para a TG. As discussões com o famoso economista inglês desempenharam 

também um importante papel no desenvolvimento das ideias de Sraffa. Uma forte 

evidência disto é o fato de Keynes ter sido o único economista citado no prefácio 

do livro que é considerado a obra prima de Sraffa, Production of Commodities by 

Means of Commodities. Sem sombra de dúvida, esse fato foi importante para que 

                                                           
9
 O macartismo, em ingles McCarthyism, foi “an aggressive investigation during the 1950s against 

people in the US government and other institutions who were thought to be communists, in which 
many people lost their jobs” (Oxford Advanced Learner‟s Dictionary, 2005). 
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ele fosse considerado um dos pioneiros do pós-keynesianismo (Roncaglia 2007, p. 

496 e 455; Marcuzzo 2003, p. p.211). 

Embora Sraffa tenha permanecido em Cambridge até sua morte em 1983, 

esteve sempre muito ligado à sua terra natal. Prova disto é que nunca deixou de 

acompanhar as revistas científicas italianas e tampouco mudou sua nacionalidade. 

Este vínculo, de certa forma, contribuiu para que entre seus seguidores sempre 

houvesse um bom número de italianos, entre os quais estão os economistas que 

deram origem às três principais correntes de pensamento sraffianas, são eles: Luigi 

Pasinetti, que interpreta Sraffa de um ponto de vista ricardiano; Paolo Sylos Labini, 

que o faz a partir de um olhar smithiano, e, Pierangelo Garegnani, que usa, 

sobretudo, a visão de Karl Marx para aprofundar os escritos de Sraffa. Cabe 

destacar, entretanto, que apesar de Sraffa atribuir a Keynes um importante papel 

na história do pensamento econômico, nem todos os seguidores do economista 

italiano concordam com essa visão. Garegnani, por exemplo, parece não se sentir 

à vontade com o título de pós-keynesiano (Harcourt 2006, p. 166; Roncaglia 2007, 

p. 508-15; King 2002, 206-7).  

Em síntese, embora seja possível perceber uma clara influência de Keynes 

sobre Sraffa, muitos economistas questionam o emprego do termo “pós-

keynesiano” para designar as obras do economista italiano e de seus seguidores. 

Como será visto no capítulo 3, esta é uma questão bastante polêmica entre os 

economistas que gravitam no entorno do pós-keynesianismo (Mongiovi 2003, p. 

318; Roncaglia 2007, p. 496). 

No que diz respeito às principais contribuições de Sraffa para a corrente 

pós-keynesiana, podem ser destacadas, entre outras, a incorporação de alguns 

aspectos da abordagem dos economistas clássicos – Adam Smith, David Ricardo e 

Marx – à teoria de Keynes. Isso fez com que suas ideias fossem denominadas, por 

alguns economistas, como “surplus approach”, devido à ênfase em afirmar que os 

lucros nada mais são do que um resíduo – tese central da economia clássica. Além 

disso, Sraffa teve um papel importante nas controvérsias do capital, que serão 

tratadas na seção 2.2, bem como na discussão do conceito de demanda efetiva 

(Mongiovi 2003, p. 319; Mata, 2004, p. 243). 
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2.1.4. Joan Robinson (1903-1983) 

 

Joan Robinson nasceu em uma família inglesa de classe média alta, no 

ano de 1903. Estudou economia na Universidade de Cambridge, na época em que 

lá ainda predominava a teoria econômica marshalliana. Em 1926, mudou-se para a 

Índia, acompanhando o marido, Austin Robinson, que permaneceu naquele país 

por dois anos. Este período na Índia serviu para reforçar seu interesse por temas 

como o desemprego, a pobreza e o subdesenvolvimento. Em 1929, de volta à 

Cambridge, assistiu o “Curso Avançado em Teoria do Valor” ministrado por Pierro 

Sraffa. Neste curso, além de ficar profundamente impactada pela crítica que o 

economista italiano fez à teoria marshalliana, Robinson conheceu Richard Khan, 

com quem manteria uma relação de profunda amizade e colaboração durante toda 

a vida. Após este contato inicial, Robinson foi se envolvendo cada vez mais com os 

críticos da ortodoxia marshalliana e aproximando-se mais e mais de Keynes 

(Harcourt 2006, p. 166; Marcuzzo 2003, p. 214). 

Durante o tempo que Kalecki permaneceu na Inglaterra, até a metade dos 

anos 1940, Robinson, como foi visto na seção anterior, esteve muito ligada a ele e 

às suas ideias. Isso a ponto de afirmar, anos mais tarde, que teria sido o polonês e 

não ela quem promoveu a união entre concorrência imperfeita e a teoria do 

emprego (Marcuzzo 2003, p. 212).  

Já na década de 1950, Robinson se envolveu em um intenso debate sobre 

teoria do crescimento com Harrod, Sraffa, Kahn, Nicholas Kaldor e Richard 

Goodwin. Esse debate adquiriu importância capital na história do pós-

keynesianismo mais pelo fato de reunir quatro dos cinco economistas considerados 

os pioneiros da corrente em torno de uma mesma questão. Os resultados em 

termos de um consenso que fizesse avançar a corrente não foram tão profícuos 

(King 2002, p. 56-78; Harcourt 2006, p. 168). 

Embora durante a década de 1960 Robinson tenha abordado várias vezes 

questões metodológicas e de história do pensamento em suas conferências e 

escritos, foi somente no início dos anos 1970 que ela começou a reconstruir o 

caminho intelectual que percorreu ao longo da vida, tratando de identificar, desde 
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Smith até os seus contemporâneos, quem foram os economistas que a 

influenciaram e de que forma o fizeram. Nesse processo ela foi capaz de rever 

algumas de suas próprias ideias. Como salienta Marcuzzo (2003, p. 214): “in the 

work of reconstruction she found herself in disagreement with some of her allies in 

the battle against neoclassical economics”. Robinson descobriu que, no fundo, 

sempre fora uma opositora de Sraffa em aspectos teóricos que considerava 

fundamentais, como, por exemplo, o conceito de equilíbrio de longo prazo 

defendido pelo italiano e tantas vezes por ela criticado. Esta mudança de opinião 

de Robinson com relação às contribuições de Sraffa provavelmente contribuiu para 

que muitos pós-keynesianos quisessem expulsar os seguidores do economista 

italiano do que seria o pós-keynesianismo (Marcuzzo 2003, p. 213-4). 

Embora inicialmente Robinson tenha sido uma grande entusiasta do pós-

keynesianismo, acreditando que esta corrente seria capaz de desbancar a corrente 

dominante, nos seus últimos anos de vida, já doente e debilitada, foi ficando cada 

vez mais pessimista, até mesmo niilista a respeito da teoria econômica como um 

todo (King 2002, p. 123; Harcourt 2006, p. 169). Em seu último artigo, inicialmente 

intitulado Spring Cleaning, mas publicado dois anos depois de sua morte com o 

título The Theory of Normal Price and Reconstruction of Economic Theory em um 

livro de George Feiwel, a economista britânica deixa isto evidente: 

 
It seems to me that the whole complex of theories and models in the 
textbooks is in need of a thorough spring cleaning. We should throw 
out all self-contradictory propositions, unmeasurable quantities and 
indefinable concepts and reconstruct a logical basis for analysis with 
what, if anything, remains. (Robinson 1985, p. 160) 
 

Todavia, cabe lembrar, entre todos os pioneiros apontados neste capítulo 

Robinson foi quem mais contribuir diretamente para a formação do pós-

keynesianismo, seja do ponto de vista da formação da rede social pós-keynesiana, 

como será visto na seção 2.2, seja do ponto de vista teórico. No que diz respeito a 

este último é possível destacar, entre outros, os seguintes tópicos aos quais ela se 

dedicou: concorrência imperfeita, controvérsias do capital, análise de longo prazo 

da acumulação de capital e as diferenças entre o método histórico e o método de 

equilíbrio. 
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2.1.5. Richard Kahn (1905-1989) 

 

Richard Kahn nasceu na Inglaterra em 1905 numa família judia 

extremamente ortodoxa, que prezava muito pela educação e cultura dos filhos. Na 

Universidade de Cambridge teve um excelente desempenho no curso de 

economia, fazendo jus à formação de ponta que recebera. Em 1927 conheceu 

Robinson, de quem se tornou um grande amigo e colaborador. Já no início da 

década de 1930 iniciou sua carreira de professor naquela mesma universidade 

(Harcourt 2006, p. 170; Marcuzzo 2003, p. 214). 

Durante a fase de transição do TM para a TG, Khan esteve muito próximo 

de Keynes, frequentando regularmente a casa do famoso professor em Tilton para 

ajudá-lo com seus rascunhos. Essa dedicação de Kahn durou a vida toda. Nas 

palavras de Harcourt (2006, p. 171): “He remained, as he himself wished to be 

known, a disciple of Keynes”. E, como um bom discípulo seguidor dos passos do 

mestre, Kahn não permaneceu apenas no campo teórico, assim com Keynes, pois 

ele ocupou cargos no governo, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. 

Ademais, participou da administração da própria universidade, como tesoureiro do 

King‟s College, posto que ficara vago após a morte de Keynes (Harcourt 2006, p. 

171-2). 

Durante toda a sua vida Khan esteve envolvido com os críticos da 

ortodoxia e, mesmo depois de aposentado, continuou acompanhando com 

interesse o que acontecia no King‟s College. Isto, somado a sua estreita ligação 

com Robinson, contribui para que passasse a figurar entre os pioneiros do pós-

keynesianismo. Kahn, surdo e doente em sua maturidade, veio a falecer em 1989, 

fazendo questão de ser sepultado na ala judaica do cemitério de Cambridge 

(Harcourt 2006, p. 171-2). 

Quanto às suas contribuições teóricas, destacam-se dois tópicos: o 

multiplicador que relaciona investimento e emprego, desenvolvido em conjunto com 

Keynes e trabalhado por Kahn depois da morte do autor da TG, e sua intensa 

colaboração com Robinson no que diz respeito ao desenvolvimento do conceito de 

concorrência imperfeita (Harcourt 2006, p. 170-1). 
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2.1.6. Nicholas Kaldor (1908-1986) 

 

Nicholas Kaldor nasceu em 1908 na cidade de Budapeste, na Hungria. 

Começou a estudar economia em Berlim, em 1925. Dois anos depois se mudou 

para Londres, onde concluiu seus estudos na LSE. Tornou-se professor no início 

da década de 1930. Durante a Segunda Guerra Mundial, a LSE foi transferida para 

Cambridge, fato que levou Kaldor a se encontrar com Robinson, Khan e Sraffa. 

Após o fim do conflito, ele passou dois anos em Gênova como diretor de pesquisas 

junto à Economic Commission for Europe. Retornando à Inglaterra, em 1949, 

tornou-se professor na Universidade de Cambridge, onde permaneceu até sua 

aposentadoria, em 1975, vindo a falecer em 1986 (Harcourt 2006, p. 172). 

Ao longo de sua vida Kaldor teve os mais diferentes mentores, entre eles é 

importante citar: Hicks, John von Neumann, Lionel Robbins e Friedrich von Hayek. 

Se deve somar a estes seus colegas mais próximos que estiveram em Cambridge: 

Robinson, Kahn e Sraffa. Isso contribuiu para que Kaldor tratasse de uma grande 

variedade de temas ao longo da vida. Contudo, ele ficou mais conhecido na história 

do pensamento econômico por suas contribuições para a teoria do crescimento e 

distribuição de renda. Essas ideias foram fruto, em boa parte, das discussões que 

manteve com seus pares em Cambridge durante os anos 1950 (Harcourt 2006, p. 

172-3; Thirlwall 2003, p. 223; King 2002, p. 67-77). 

Kaldor possui tanto trabalhos empíricos como teóricos e, além disso, 

sempre esteve interessado em políticas públicas, o que o levou a exercer cargos 

no governo inglês e a se tornar consultor de vários governos de países 

subdesenvolvidos. Muitas de suas contribuições, sejam elas práticas ou teóricas, 

foram incorporadas por autores pós-keynesianos ao longo dos anos, o que 

definitivamente contribuiu para que muitos o considerassem um dos pioneiros da 

corrente (Harcourt 2006, p. 172; Thirlwall 2003, p. 225). Neste sentido, cabe 

destacar, entre outros, o fato deste autor ter insistido sistematicamente na ideia de 

que as economias modernas são “economias monetárias de produção” e, portanto, 

diferentes de economias de escambo, de modo que o desemprego nelas pode 

perdurar por longos períodos mesmo quando os salários e os preços são flexíveis. 

O que segundo ele é consequência de propriedades particulares do dinheiro. 



25 
 

Em síntese, embora os pioneiros do pós-keynesianismo tenha seguido 

caminhos diferentes, existem duas características comuns entre eles. Uma delas é 

que todos passaram por Cambridge e outra é que, em maior ou menor grau, todos 

consideraram Keynes um revolucionário. Ambas contribuíram para o surgimento 

das discussões que deram origem a certas concepções teóricas que 

posteriormente vieram a fazer parte do pós-keynesianismo. Entretanto, tais 

discussões não foram suficientemente abrangentes a ponto de originar uma rede 

social que se autodenominasse pós-keynesiana, muito menos instituições sociais 

capazes de dar suporte uma nova corrente de pensamento. Em outras palavras, o 

que os pioneiros deixaram como herança aos pós-keynesianos foram suas ideias, 

concebidas na maioria das vezes sem a intenção de dar origem a uma corrente 

bem estruturada (Lee 2009, p. 138; Harcourt 2006, p. 168; King 2002, p. 64-77). 

 

2.2. O PÓS-KEYNESIANISMO DE 1971 A 1977: O COMEÇO 

 

Quando se fala sobre as origens do pós-keynesianismo, um tópico que 

merece tratamento especial é o que diz respeito às “controvérsias do capital”. Tais 

controvérsias são tangentes, de modo geral, à crítica levada a cabo por alguns 

economistas da Cambridge inglesa – entre eles Robinson e Sraffa – à ideia de 

capital como um fator de produção homogêneo adotada por Marshall. Na teoria 

marginalista, cada fator de produção receberia como remuneração um valor 

correspondente à sua contribuição (marginal) no processo produtivo. Entretanto, 

segundo os autores da Cambridge inglesa o capital não é um fator homogêneo, de 

modo que uma teoria que se assenta sobre esta premissa precisaria ser 

reconstruída, pois seria inválida (Mata 2004, p. 243).10 

Algumas vezes as controvérsias do capital são apontadas como a origem 

de uma proto-rede social pós-keynesiana na Inglaterra, ainda na década de 1960. 

Entretanto, esse debate só começou a ganhar importância para a formação de tal 

rede em 1969, com a publicação do artigo de Geoff Harcourt, Some Cambridge 

                                                           
10

A não homogeneidade do capital, ou heterogeneidade, refere-se ao fato de que o capital não é 
algo que pode mudar de função rapidamente, por exemplo, uma máquina injetar plástico não se 
transforma facilmente em uma máquina de tirar cópias. 
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Controversies in the Theory of Capital no Journal of Economic Literature (doravante 

denominado JEL). Antes disso, praticamente apenas os participantes dos debates 

que ocorreram nos simpósios promovidos pela Review of Economic Studies, em 

1962, e pelo Quarterly Journal of Economics, em 1965, saberiam dizer o que 

exatamente estava sendo discutido e, mesmo assim, com uma visão talvez não 

muito clara a respeito da existência das duas abordagens distintas da questão 

(Mata 2004, p. 242-4). 

Harcourt começou a escrever seu famoso artigo sobre as controvérsias do 

capital em 1968 a pedido de Mark Perlman, na época editor do JEL. Perlman 

sugeriu a ele que redigisse um texto sobre os recentes progressos da teoria do 

capital com ênfase especial na visão de Robinson. Harcourt topou o desafio e, 

depois de ler sobre o tema, escreveu algumas versões prévias que enviou aos 

personagens envolvidos diretamente no debate, para que os mesmos dessem sua 

opinião sobre o que escrevera. Segundo Mata (2004, p. 247, 248), a versão do 

artigo publicada, entretanto, não contemplava de forma imparcial todas as opiniões 

sobre o assunto: “Harcourt‟s survey was not an inquest into subfield of theory 

rather, his presentation was a narrative of emergence. [...] In this narrative we see 

how two sides take shape, a neoclassical one […] and a Cambridge side”. Mais do 

que isto, o texto sugeria que os neoclássicos não foram capazes de solucionar os 

problemas expostos pelos economistas da Cambridge e que tal solução viria, 

provavelmente, por meio destes últimos (Mata 2004, p. 246-8). Assim, o texto 

adotava uma posição decisivamente favorável aos economistas que seriam 

considerados influenciadores do pós-keynesianismo. 

Embora o trabalho de Harcourt (1969) mereça destaque na história do pós-

keynesianismo, por ter lançado luz sobre o que estava acontecendo no campo da 

teoria econômica, não apresentava uma abordagem alternativa à síntese 

neoclássica. Talvez por isso não tenha despertado imediatamente o interesse dos 

grandes nomes da corrente dominante, já que as críticas à interpretação de 

Harcourt (1969, 1972) só surgiriam após a publicação de uma versão mais extensa 

do seu artigo, em forma de livro, em 1972 (Mata 2004, p. 248-9; Lee 2009, p. 83).11 

                                                           
11

 Entre os críticos pertencentes à corrente dominante encontram-se Hicks (1974), Stiglitz (1974) e 
Blaug (1974) (Mata 2004, p. 248-9). 
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Em síntese, embora hoje as controvérsias do capital sejam consideradas 

importantes por servirem de porta de entrada para as novas gerações – seja 

quando são apresentadas como a origem histórica da corrente, seja quando são 

revisitadas em busca de insights metodológicos para o debate contemporâneo –, 

tal importância foi surgindo à medida que a rede social e as instituições pós-

keynesianas foram se constituindo, até se converterem, definitivamente, em parte 

da história dessa corrente (Mata 2004, p. 253-7 e Lee 2009, p. 79).  

No entanto, a história que vai desembocar na constituição da rede social 

pós-keynesiana mais madura e digna do nome começa de certa forma nos anos 

1960. Nesta década, Robinson viajou várias vezes aos Estados Unidos, 

apresentado conferências sobre diversos temas, tais como as controvérsias do 

capital, questões metodológicas, sobre o que via como falhas da teoria economia 

neoclássica, dentre outros assuntos. Nestas viagens, a economista britânica 

evidentemente travou contato com vários colegas norte-americanos. Entre eles, é 

interessante destacar cinco personagens extremamente importantes para a história 

do pós-keynesianismo (Lee 2009, 78-80).  

Alfred Eichner passou a se identificar fortemente com as ideias de 

Robinson apenas dois meses depois de começar a se corresponder com ela, em 

1969. Sidney Weintraub passou por um processo de conversão mais lento. Foi 

somente em 1972 que ele percebeu que suas concepções estavam muito próximas 

das ideias dos economistas da Cambridge inglesa – isso embora o fato de que já 

em 1960 Weintraub se considerasse um economista não ortodoxo. Paul Davidson, 

por sua vez, se aproximou do que viria a ser o pós-keynesianismo sob a influência 

de Weintraub, seu orientador de doutorado. Outro personagem, Edward Nell foi 

introduzido nas discussões sobre as controvérsias do capital quando esteve em 

Oxford, no final da década de 1950. E, finalmente, é preciso citar Jan Kregel que 

durante seu doutorado foi orientado por Davidson e passou um ano (1968-69) em 

Cambridge, onde teve Joan Robinson como tutora (Lee 2009, 78-80 e King 2002, 

p. 114 e 159-60). 

Foi, todavia, em dezembro de 1971 que Robinson ministrou a conferência 

mais importante da história do pós-keynesianismo. Convidada pelo seu amigo de 

longa data, John Kenneth Galbraith, na época presidente American Economic 
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Association (doravante denominada AEA), ela ficou responsável pela célebre 

conferência Richard T. Ely.12 Naquele ano, o encontro teve lugar em Nova Orleans 

(King 2002, p. 123). 

A palestra de Robinson foi um grande libelo a favor de uma profunda 

releitura de Keynes. A famosa economista inglesa, provavelmente influenciada 

pelas ideias de Thomas Kuhn (1922-1996) sobre as revoluções científicas, acusou 

o mainstream de “ter colocado Keynes para dormir”.13 A corrente principal da 

economia teria encaixado as ideias de Keynes em modelos que desconsideravam 

o tempo histórico e, consequentemente, atenuavam as implicações do conceito 

mais revolucionário avançado por Keynes, a incerteza. Para ela, a verdadeira 

revolução desejada por Keynes ainda não tinha se concretizado. A prova disso era 

a crise pela qual a macroeconomia da sua época estava passando. Segundo 

Robinson, a macroeconomia não conseguia explicar de maneira convincente a 

inflação desprovida de crescimento e, ademais, ela observava que a distância 

existente entre os modelos matemáticos e a realidade teria ido muito longe. Assim, 

esta conferência foi, no fundo, um convite a voltar às ideias de Keynes com o 

objetivo de reconstruir a teoria econômica, uma vez que a corrente principal teria 

levado as ideias do grande economista britânico para um caminho estranho aos 

seus fundamentos (King 2002, p. 121-5, Lee 2009, p. 81-2). 

Nos bastidores do evento, em um encontro planejado por Eichner, 

Robinson conversou com vários economistas que tinha algum tipo de afinidade 

com as ideias da nova escola de Cambridge, sugerindo que a empreitada de 

reconstrução da teoria econômica que acabara de propor se chamasse pós-

keynesianismo. Tal nome, entretanto, não foi prontamente aceito dada a grande 

diversidade de visões entre seus ouvintes. Na verdade, talvez a única coisa que os 

unia, naquele momento, era o desejo de superar o que identificavam como 

problemático na corrente dominante. Desse modo, mesmo que esse desejo tenha 

sido o único ponto de união entre os colegas naquela ocasião, ele foi suficiente 
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 John Kenneth Galbraith era, segundo King (2002, p. 123), um economista de orientação 
institucionalista-keynesiana. Já o nome Richard T. Ely dado à conferência realizada todo ano pela 
AEA é uma homenagem ao fundador dessa sociedade. 
13

Thomas Kuhn foi um físico e filósofo da ciência norte-americano, autor do celebradíssimo “A 

Estrutura das Revoluções Científicas”. 
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para dar início a uma série de gestões que visavam à criação de uma nova 

corrente de pensamento econômico (King 2002, p. 121-5, Lee 2009, p. 81-2). 

O grupo seguiu trabalhando intensamente nas ideias lançadas por 

Robinson, sendo a empreitada encabeçada por Eichner. A primeira medida tomada 

por ele foi coletar os endereços dos participantes, formular e enviar-lhes uma carta 

com perguntas sobre qual seria uma possível alternativa ao mainstream. 

Posteriormente, com as respostas em mãos, ele redigiu e enviou-lhes uma 

segunda carta contendo as opiniões de todos e pedindo-lhes que indicassem 

outros economistas a serem incluídos nessa discussão. Desse modo, já em janeiro 

de 1972, teve inicio a circulação de boletim informativo sobre as atividades do 

grupo. Eichner considerava esse boletim uma forma de mostrar aos economistas 

insatisfeitos com o mainstream que eles não estavam sozinhos, nem desprovidos 

da possibilidade de desenvolver uma alternativa positiva em termos de teoria 

econômica. Um segundo passo importante dado por Eichner foi arranjar para o 

grupo uma sessão da Union for Radical Political Economics (doravante 

denominada URPE) durante o encontro dessa associação de economistas ligados 

ao marxismo, no ano de 1972.14 Ao fim dessa sessão, intitulada The Possibility of 

an Alternative to the Neo-Classical Paradigm: a dialogue between Marxists, 

Keynesians and Institutionalists, ficava claro, ao menos para Eichner, que, embora 

diferentes, as visões dos três grupos não eram irreconciliáveis (Lee 2009, p. 80-3).  

Vários dos participantes, assim, decidiram dar prosseguimento às 

discussões daquela sessão formando o Political Economy Club. Tal clube, 

entretanto, não teve longa duração, dissolvendo-se já no primeiro semestre de 

1973. Eichner então interpretou que literatura do pós-keynesianismo era bastante 

escassa, o que certamente dificultava o objetivo de causar impacto na comunidade 

acadêmica americana. Em dezembro do mesmo ano, ele conseguiu outra sessão 

no encontro da URPE. Nesta outra sessão, intitulada Post-keynesian Theory as a 

Teachable Alternative Macroeconomics, além do uso do termo “Post Keynesian” 

para designar a nova abordagem, foi distribuída uma compilação de toda a 

bibliografia que podia ser considerada pós-keynesiana (Lee 2009, p. 83-5). 

                                                           
14

Nos Estados Unidos, “economia radical” (radical economics) é um termo comumente utilizado para 

se referir à economia marxista. 
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Ainda em 1973, Robinson e John Eatwell lançaram na Grã-Bretanha um 

livro-texto intitulado An Introduction to Modern Economics.15 Esse livro começara a 

ser escrito logo após a conferência de Robinson em New Orleans com o objetivo 

de concorrer com o já mundialmente conhecido Economics de Paul Samuelson. O 

livro, entretanto, mostrou-se muito complicado para os iniciantes e extremamente 

idiossincrático em seus tópicos, o que, somado à recusa dos editores em 

publicarem antecipadamente uma edição americana, tornou impossível uma 

disputa com o famosíssimo tratado de Samuelson (King 2002, p. 124-5).  

A última sessão pós-keynesiana idealizada por Eichner na URPE 

aconteceu em 1974 e seu título foi Alternative Approches to Economic Theory. 

Nela, Eichner apresentou uma prévia do artigo An Essay on Post-keynesian 

Theory: A New Paradigm in Economic  que seria publicado em 1975 no JEL. A 

nova abordagem da teoria econômica, entretanto, não agradou parte considerável 

dos marxistas. O principal motivo foi a falta de uma análise crítica do capitalismo, 

um denominador comum – e necessário - para os marxistas. Contudo, durante os 

próximos anos a URPE continuou aceitando artigos de economistas pós-

keynesiano para suas sessões. De acordo com Lee (2009, p. 84), isso foi 

extremamente importante para a história e a constituição dessa nova corrente, pois 

tais reuniões eram, na verdade, um dos poucos lugares nos quais os pós-

keynesianos podiam trocar ideias com seus colegas de profissão. 

O fruto mais notável de todo o esforço encabeçado por Eichner para 

construir a rede social pós-keynesiana foi, sem dúvida, o artigo publicado em 

dezembro de 1975 no JEL. Por isso vale retomá-lo em maior detalhe. 

Depois de anos participando de eventos com economistas insatisfeitos com 

o mainstream e tendo trocado cartas sobre uma possível alternativa com diversos 

deles, Eichner encontrava-se preparado para escrever um trabalho que 

apresentasse à comunidade acadêmica as características fundamentais do pós-

keynesianismo. Isso permitiria consolidar o uso deste nome e, consequente e 

possivelmente, da nova abordagem. Desse modo, junto com Kregel e com a ajuda 

de Robinson, Davidson, Harcourt e Pasinetti, ele redigiu um dos seus artigos mais 
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John Eatwell era, nos anos 1970, um jovem colega de Robinson na Universidade de Cambridge 

que gozava de certo prestígio como crítico da teoria do equilíbrio geral (King 2002, p. 125). 
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influentes, An Essay on Post-keynesian Theory: A New Paradigm in Economics 

(Lee 2009, p. 85; King 2002, p.130; Eichner e Kregel 1975, p. 1293). 

O ensaio de Eichner começa deixando claro suas pretensões, pois já na 

introdução escreve-se: “This generalization may be said to represent, in Thomas 

Kuhn‟s sense, a new paradigm [...].[…] post-keynesian theory has the potential for 

becoming a comprehensive, positive alternative to the prevailing neoclassical 

paradigm” (Eichner e Kregel 1975, p. 1293-4). Outra preocupação dos autores era 

explicar, já na primeira nota de rodapé, que o nome escolhido para a nova corrente 

de pensamento, “Post keynesian”, não deveria ser interpretado como um desprezo 

às contribuições de outros economistas. Neste sentido esclarecia-se: 

 
[…] It should be added that Keynes‟s is only one of the contributions 
upon which the new approach is based. Certainly the work of 
Michael Kalecki has been no less important than that of Keynes; 
and to the extent that the new approach rests on the theory of value 
which grows out of the work of John von Neuman and Piero Sraffa, 
those names need to be mentioned as well. Indeed, to Marxists the 
work of Sraffa is seen as being the most fundamental of all, and 
they are likely, as a result, to refer to the new approach as neo-
Ricardian. (Eichner e Kregel 1975, p. 1293) 
 

Assim, deve-se repisar que a publicação deste artigo e o seminário de 

Robinson de 1971 são os dois grandes marcos da história do pós-keynesianismo. 

É depois deles que o termo “Post Keynesian” passa a ser amplamente utilizado 

como o nome da nova corrente de pensamento (Lee 2009, p. 82). 

Outras duas iniciativas marcam, ainda, os começos do pós-keynesianismo. 

Os seminários levados a cabo por Eichner de outubro a dezembro de 1976 na 

universidade de Columbia. Evento que contou com a presença de economistas 

como Eatwell, Weintraub, Davidson, Basil Moore, Harvey Gram, dentre outros. E as 

conferências promovidas por Davidson na Universidade de Rutgers, das quais 

participaram Eichner, Kregel, Nell, Moore, Weintraub, Hyman Minsky, Lorie Tarshis, 

John Burbridge, Robin Marris, Lawrence Seidman, Stephen Rousseas e Geoff 

Harcourt (Lee 2009, p. 85-6). 

É interessante observar que enquanto nos Estados Unidos, ao longo da 

década de 1970, se constituía uma rede social pós-keynesiana, graças 
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principalmente ao trabalho de Eichner, na Inglaterra tal fenômeno não ocorreu no 

mesmo período. A aposentadoria de Robinson e Kahn não deixou sucessores em 

Cambridge nos anos 1970. Ademais, os outros economistas pós-keynesianos 

encontravam-se espalhados pelas mais diversas universidades inglesas, alocados 

na maioria das vezes em instituições menos importantes. Assim, a formação de 

uma rede social pós-keynesiana naquele país ficou prejudicada. Em síntese, 

enquanto nos Estados Unidos o pós-keynesianismo começa a despontar com uma 

nova corrente de pensamento econômico já na metade dos anos 1970, na 

Inglaterra isto só viria a ocorrer na década de 1980, como resultado do trabalho de 

Victoria Chick e Philip Arestis(Lee 2009, p. 83, 86, 136,143; King, p. 133). 

 

2.3. O PÓS-KEYNESIANISMO DE 1978 A 1988: A CONSTRUÇÃO DO 

SUPORTE INSTITUCIONAL 

 

Por volta de 1977, a rede social pós-keynesiana já estava suficientemente 

desenvolvida nos Estados Unidos para tornar possível a fundação de uma revista 

acadêmica capaz dar suporte institucional ao grupo e disseminar suas ideias pelo 

mundo. Weintraub, percebendo isto, escreveu a John Galbraith em maio de 1977 

para obter sua opinião sobre o assunto. Galbraith gostou da ideia e enviou junto 

com sua resposta um esboço de como a proposta da nova revista deveria ser 

apresentada, afirmando, ainda, que ajudaria, na medida do possível, a levantar 

fundos para sua criação (Lee 2009, p. 87-8). 

Weintraub, com a resposta em mãos, procurou Davidson para que ele 

viabilizasse o suporte financeiro necessário junto à Universidade de Rutgers, na 

qual era professor. Tal universidade aceitou a proposta de criação do Journal of 

Post Keynesian Economics (doravante denominado JPKE), provavelmente por 

desejar para si a mesma publicidade que ganhou a Universidade de 

Massachusetts-Amherst ao estabelecer um departamento de “economia radical”. 

Assim, ainda em julho de 1977, foram enviados prospectos da nova revista para 

vários economistas dos Estados Unidos e de outros países, com a finalidade de 

divulgar e levantar mais recursos. Quando a primeira edição veio a público, no 
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outono de 1978, a revista já tinha mais de 1300 assinaturas, o que a tornava 

financeiramente viável (Lee 2009, p. 87-9). 

O primeiro editorial apresentava “uma declaração de propósitos” (A 

Statement of Purposes), que trazia elencadas as principais preocupações da nova 

revista em relação ao estado da economia. Ainda, o mesmo edital citava vários 

economistas importantes, tais como: Smith, Ricardo, Marx, John Stuart Mill, William 

Stanley Jevons, Marshall, Keynes, Robinson, Kaldor, Kahn, Kalecki, Abba Lerner, 

Galbraith e Minsky; ressaltando que o pós-keynesianismo surgia, de certa forma, 

na esteia desses pensadores. Sobre o termo “pós-keynesianismo”, o mesmo texto 

trazia o seguinte: “The term „Post Keynesian‟ will thus be broadly interpreted, 

spotlighting new problems and revealing new theoretical perspectives” (Journal of 

Post Keynesian Economics 1978, p. 7). Em outras palavras, o objetivo era que o 

JPKE nascesse eclético, declarando-se, de certa forma, aberto a várias visões 

teóricas diferentes (Journal of Post Keynesian Economics 1978, p.3-7 e O‟Hara 

2003, p. 215-6). 

Este primeiro editorial foi, sem dúvida, uma espécie de manifesto da nova 

revista. Anos depois, no aniversário de 25 anos do JPKE, Davidson escreveu: “In 

the initial issue of the JPKE, the editors published „A Statement of purposes‟. 

Except perhaps for an emphasis on the problem of stagflation, this statement 

seems even more relevant today than it did when it first appeared in print in the fall 

of 1978”(Davidson 2002a, p. 3). Isto não significa, entretanto, que não houve 

mudanças na ênfase dada pela revista a determinados aspectos teóricos ao longo 

dos anos. O falecimento de Weintraub aparentemente foi um ponto de transição 

para o periódico. Segundo O‟Hara: 

 
[…] Since the death of Weintraub in 1983, Paul Davidson has been 
the sole editor and main force behind the journal. His views have 
some bearing on its content and trend. For instance, he has never 
been too impressed by Sraffian themes, and has sought to 
differentiate Keynes‟s message from that of Kalecki (although both 
have impacted on the JPKE) […]. (O‟Hara 2003, p. 216) 

 

Aliás, cabe salientar, não há nenhuma menção aos trabalhos de Piero 

Sraffa naquele primeiro editorial. Na verdade, é possível dizer que Paul Davidson 
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possui uma visão muito particular e restrita do que é o pós-keynesianismo. Isto fica 

evidente na sua resposta às críticas feitas por três grandes nomes atuais do pós-

keynesianismo à resenha que ele escreveu sobre o livro de King (2002), que trata 

da história das ideias pós-keynesianas:  

 
Lavoie, King, and Dow share one common theme in their criticism of 
my  review  (…)  of  King‟s  book, “A  History  of  Post Keynesian 
Economics Since 1936” (2002). They all object, in different ways 
and in different degrees, to (1) my definition of the boundary lines 
that encompass Post Keynesian economics and (2) who, in the 
twenty first century, should be labelled a Post Keynesian. 
In essence, I am being censured for refusing to provide shelter for 
many schools of nonmainstream economists under the Post 
Keynesian tent. All three scorn my decision to limit the term Post 
Keynesian to those who adopt the analytical framework of Keynes‟s 
general theory […].(Davidson 2005, p. 393) 

 

A despeito da visão de Davidson, o JPKE não deixou completamente de 

publicar artigos de outras áreas da heterodoxia ligadas ao pós-keynesianismo. De 

modo que, com o tempo, o periódico definitivamente foi se convertendo na principal 

revista da corrente, contribuindo sobremaneira para consolidar o uso do termo 

“Post Keynesian” para se referir à nova abordagem (O‟Hara 2003, p. 216). 

Além do apoio dado ao JPKE, a Universidade de Rutgers deu emprego a 

alguns pós-keynesianos importantes. Já em 1977, essa universidade contratou 

Kregel. Entre 1978 e 1980, respectivamente, começaram a lecionar em Rutgers, 

Nina Shapiro e o grande organizador da corrente Eichner (Lee 2009, p. 89).16 

Assim, aos poucos Rutgers foi sendo conhecida entre os estudantes de economia 

como um centro pós-keynesiano e, deste modo, os alunos interessados nesta 

corrente de pensamento começaram a participar dos processos de seleção do 

programa de pós-graduação desta instituição. Entre 1977 e 1987, mais de quinze 

estudantes estiveram diretamente envolvidos com pelo menos um dos três 

professores pós-keynesianos citados, entre eles William Milberg, Andrea Terzi e o 

brasileiro Fernando José Cardim de Carvalho (Lee 2009, p. 93). 

Embora, no final dos anos 1970 e início dos 1980, o JPKE e a Universidade 

de Rutgers constituíssem a principal estrutura institucional de suporte ao pós-
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Nina Shapiro é uma economista publicamente conhecida como pós-keynesiana, sendo membro do 

conselho editorial do JPKE.  
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keynesianismo nos Estados Unidos, eles não eram os únicos pontos de apoio 

dessa abordagem. Por um lado, havia outras três revistas acadêmicas heterodoxas 

que também davam suporte à rede social pós-keynesiana, eram elas: Review of 

Radical Political Economics (doravante denominada RRPE), que publicou seu 

primeiro artigo de cunho pós-keynesiano já em 1972; Journal of Economic Issues 

(doravante denominado JEI), que fez o mesmo em 1977 e o Review of Social 

Economy (doravante denominada ROSE), que começou a publicar artigos desta 

corrente em 1981. Por outro lado, existiam mais de vinte cursos de pós-graduação 

espalhados pelos Estados Unidos que ofertavam disciplinas de economia 

heterodoxa. Esses grupos, ainda que de forma indireta, davam apoio à corrente 

pós-keynesiana, na medida em que possibilitavam alguma forma de contato dos 

seus estudantes com os textos dos economistas desta corrente (Lee 2009, p. 90-

2). 

Se nos Estados Unidos a abordagem pós-keynesiana em meados da 

década de 1980 já contava com uma rede social consideravelmente desenvolvida e 

com uma revista para disseminar suas ideias, na Inglaterra tanto a rede social pós-

keynesiana como o suporte institucional à corrente ainda estavam nascendo. Como 

afirma Lee:  

 
What is of interest in the above discussion is that prior to the early 
1980s, Post Keynesian economics in Britain did not signify a 
particular collection of arguments or identify a specific group of 
economists. Rather what generally existed was an attachment to 
particular names: Keynes-Keynesians, Kalecki-Kaleckians and 
Sraffa-Sraffians (Lee 2009, p. 140). 
 

Entretanto, a despeito da ausência de um grupo que pudesse ser 

identificado como pós-keynesiano durante toda a década de 1970 na Inglaterra, 

ocorre, nesta mesma época, a fundação de duas revistas abertas a novas 

abordagens e que se tornariam importantes na história da corrente nos anos 

seguintes. O Thames Papers in Political Economy fundado em 1974 e o Cambridge 

Journal of Economics (doravante denominado CJE) impresso pela primeira vez em 

1977. A primeira tinha como objetivo discutir questões práticas de política 

econômica, enquanto a segunda nasceu em Cambridge como uma reação à 



36 
 

transferência do EJ de Cambridge para Oxford em 1976 (Lee 2009, p.137 e 139-

41). 

A conversão da Thames Papers in Political Economy em uma revista pós-

keynesiana começa com a ascensão de Philip Arestis ao quadro editorial, em 1978. 

Neste mesmo ano, a revista publica seu primeiro artigo pós-keynesiano, 

Keynesians, Monetarists and Keynes: the end of the debate – or a begining?, texto 

escrito por Victoria Chick. O processo de conversão se intensifica quando Arestis 

se torna coeditor, em 1983, porém a revista só se torna verdadeiramente pós-

keynesiana nos seus últimos anos de existência, de 1986 a 1990. A importância 

desta revista para a corrente, cabe destacar, se vez sentir principalmente dentro da 

própria Inglaterra (Lee 2009, p. 137). 

A história do CJE começa com a criação da Cambridge Political Economy 

Society (doravante denominada CPES), em 1976. Preocupados com a 

transferência do EJ para Oxford, alguns economistas de Cambridge, dentre eles 

Eatwell, Ajit Singh e Robert Rowthorn, resolveram fundar uma sociedade capaz de 

garantir certo espaço para discutir questões de economia política, dando origem à 

CPES (Lee 2009, p. 139). No ano seguinte, esta instituição publicou a primeira 

edição do CJE, procurando deixar claro os objetivos da nova revista: 

 
[...] founded to provide a focus for theoretical and applied work, with 
strong emphasis on realism of analysis, the provision and use of 
empirical evidence, and the formulation of economic policies. This 
initiative springs from the belief that the economic approach rooted 
in the traditions of Marx, Kalecki and Keynes has much to contribute 
to the understanding and treatment of current economic and social 
issues […]. (Cambridge Journal of Economics17 1977, apud Lee 
2009, p. 139) 
 

O CJE surgia com o intuito de unir as ideias desses três teóricos, mas não 

sob a expressão “Post Keynesian”, como fizera o JPKE nos Estados Unidos. 

Tratava-se, inicialmente, de uma proposta keynesiana, porém não especificamente 

pós-keynesiana. Contudo, no início dos anos 1980, quatro fatores levaram o CJE a 

adotar uma abordagem predominantemente pós-keynesiana. Primeiro, o 

significativo crescimento das atividades pós-keynesianas acerca do Thames 
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CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS.(Editorial).Cambridge Journal of Economics, v. 1, n. 1, 1977. 
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Papers. Segundo, o impacto positivo da conferência promovida em Cambridge pelo 

centenário do nascimento de Keynes, em 1983, que tratou principalmente de 

metodologia e economia pós-keynesiana, reunindo economistas como Chick, 

Sheila Dow, Harcourt, Geoffrey Hodgson, Tony Lawson e John Pheby. Terceiro, a 

volta de Harcourt à Cambridge, em 1982, com o objetivo de escrever uma história 

intelectual dos alunos de Keynes. Quarto, o apelo exercido entre os economistas 

de Cambridge pelo projeto dos construtivistas Sraffianos, que pretendiam 

reconstruir a teoria econômica a partir do princípio da demanda efetiva e da 

dicotomia clássica (Lee 2009, p. 140-1; O‟Hara 2003, p. 215; Amadeo e Dutt 2003, 

p.79). 

A Conference of Socialist Economists também teve um papel relevante na 

difusão das ideias pós-keynesianas na Inglaterra, pois, assim como a URPE nos 

Estados Unidos, ela serviu de ponto de reunião para os economistas desta 

corrente. Além disso, muitos outros eventos reuniram por diversos motivos, durante 

o período que vai de 1978 a 1988, os economistas ingleses que formariam, em 

1988, o Post-Keynesian Economics Study Group. Este grupo, articulado por Arestis 

e Chick, nasceu com o objetivo de promover conferências sobre temas pós-

keynesianos e, por isso, pode ser considerado o começo de um suporte 

institucional à corrente na Inglaterra. Cabe lembrar, entretanto, que neste período o 

centro gravitacional da produção intelectual como um todo em economia havia se 

deslocado da Inglaterra para os Estados Unidos, o que explica a maior importância 

atribuída por muitos pesquisadores às instituições pós-keynesianas americanas a 

despeito das inglesas (Lee 2009, p. 136-43; King 2002, p. 139; Hayes 2008, p. 

298). 

Em síntese, a partir de 1988 era possível observar uma rede social e de 

suporte institucional ao pós-keynesianismo relativamente bem desenvolvidas nos 

Estados Unidos e, do mesmo modo, algo semelhante surgindo na Inglaterra. 
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2.4. O PÓS-KEYNESIANISMO DEPOIS DE 1988 

 

Embora a Universidade de Rutgers fosse reconhecida conhecida como um 

centro pós-keynesiano entre 1977 e 1988, nem tudo corria bem para Davidson, 

Eichner e seus companheiros naquela instituição. A unificação de diversos 

departamentos levada a cabo pela universidade em maio de 1981 fez com que o 

ambiente favorável ao desenvolvimento do pós-keynesianismo mudasse 

rapidamente. Kregel deixou Rutgers depois de ter sido designado para dar aulas de 

contabilidade. Shapiro teve seu tenure negado. Davidson foi para a Universidade 

de Tennessee, levando consigo o JPKE, após ter sido afastado da disciplina de 

macroeconomia do curso de pós-graduação. Eichner foi o único a permanecer em 

Rutgers até sua morte, em 1988, mesmo sendo sistematicamente impedido de 

lecionar algumas disciplinas. Em síntese, em 1988, o suporte da Universidade de 

Rutgers à nova corrente tinha se dissolvido completamente (Lee 2009, p. 94). 

A rede social pós-keynesiana, entretanto, continuou crescendo e se 

espalhando ao redor do mundo, principalmente através dos estrangeiros que, 

depois de concluírem seus cursos de pós-graduação com professores pós-

keynesianos passaram a disseminar as ideias desta corrente em países como 

Austrália, Áustria, Canada, França, Itália e Brasil. Esta difusão, somada ao fato do 

inglês ter se tornado a língua dominante na comunidade científica fortaleceram o 

JPKE e o CJE, que atualmente recebem artigos de cunho pós-keynesiano do 

mundo todo para publicação (King 2002, p. 139-59, Paula e Ferrari Filho 2010, p. 

248-54, Lee 2009, p. 94). 

Além disso, outras revistas heterodoxas, tais como RRPE, JEI e ROSE, 

que apoiavam o pós-keynesianismo antes de 1988, mantêm esse suporte até hoje. 

Trata-se de uma espécie de “pacto de ajuda mútua”. Essas revistas se mantêm 

abertas ao pós-keynesianismo e, em troca, o JPKE aceita artigos dos 

representantes destas outras abordagens (Lee 2009, p.92 e 94). 

Todavia, apesar do avanço no desenvolvimento da rede social e do suporte 

institucional, o tempo levou os entusiastas desta corrente a perceberem que a 

revolução conclamada por Robinson em 1971 não se materializara. Na verdade, a 
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própria forma como o pós-keynesianismo se desenvolveu deixa isto evidente. Ao 

menos essa opinião é de King:  

 
[…] the founding of the Cambridge Journal and the Journal of Post 
Keynesian Economics did represent a palpable retreat from the 
earlier confident belief that Post Keynesianism was the dominant 
paradigm of the very near future. They were evidence that it had 
instead become confined in an intellectual ghetto. (King 2002, p. 
135) 
 

O que se observa durante as décadas de 1990 e 2000 é, de fato, um pós-

keynesianismo que sobrevive como uma corrente de pensamento econômico 

pequena, mas ativa.18 Neste período, embora não tenha havido grandes mudanças 

na estrutura institucional construída ao longo dos anos 1970 e 1980, nem um 

grande crescimento no número dos seus membros, os pós-keynesianos 

continuaram publicando e realizando inúmeros eventos para discutir temas que 

consideram relevantes (Lee 2009,p. 95-6; Lee 2002, p. 285; King 2002, 259-60). 

A posição marginal ocupada pela corrente, entretanto, levou alguns 

estudiosos a fazerem previsões a respeito do seu futuro. King (2002, p. 255-60) 

apresenta alguns cenários possíveis. Em um extremo, ele coloca a morte da 

corrente por volta do ano de 2020, caso a comunidade não seja capaz de atrair 

novos pesquisadores suficientemente hábeis para ocupar o lugar de personagens 

como Davidson, Arestis, Dow, entre outros. No outro, ele aponta para possibilidade 

de uma nova revolução científica desencadeada, possivelmente, por outra crise 

econômica mundial como a de 1929. Ainda, King (2002, p. 255-60) descreve outras 

quatro alternativas que podem ser consideradas “intermediárias”. A primeira, 

embora não muito provável, seria a migração dos pesquisadores pós-keynesianos 

para outras ciências sociais interessadas em temas econômicos, tais como 

sociologia e a ciência política. A segunda, igualmente pouco provável, seria, diante 

da impossibilidade de vencer o mainstream, incorporar-se a ele, o que implicaria 

possivelmente em abrir mão de posições teóricas consideradas fundamentais por 

alguns integrantes da corrente. A terceira alternativa seria, em vez de incorporar-se 

ao mainstream, migrar para outra corrente de pensamento heterodoxa 

                                                           
18

É importante pontuar que King afirma: “[…] there is real analytical merit in the Post Keynesian 
tradition, and enough substance in the literature on method, theory and policy that has grown up 
since 1936 to exercise some appeal [...]” (King 2002, p. 260). 
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aproveitando as muitas ligações existentes entre o pós-keynesianismo e outras 

tradições de pesquisa tais como a marxista ou a institucionalista. Por fim, a quarta 

e última alternativa apontada é simplesmente a sobrevivência do pós-

keynesianismo como uma corrente de pensamento econômico marginal (King, 

2002, p. 255-60). 

Ao comentar estas previsões para o futuro da corrente, Davidson (2003-4, 

p. 269-70) descarta as três primeiras alternativas intermediárias, afirmando que 

defende-las é admitir o fracasso do pós-keynesianismo. Ademais, para este autor, 

fazê-lo seria privar a ciência econômica da possibilidade de resolver problemas 

sérios como a falta de uma teoria adequada do desemprego, por exemplo. 

Davidson (2003-4, p. 271), assim como Lee (2003, p. 285), acredita que o pós-

keynesianismo permanecerá uma corrente de pensamento marginal. Um 

prognóstico parecer vir se confirmando nas últimas décadas, já que mesmo a crise 

econômica que assolou o mundo em 2008 não foi capaz de gerar uma revolução 

favorável ao pós-keynesianismo (Lavoie, 2014, [2009b], p. 19). 

Contudo, não se pode omitir que no Brasil, muito provavelmente, a corrente 

experimentou um grande avanço em termos institucionais e de difusão. Vários 

professores identificados com a corrente orientam alunos de doutorado em 

trabalhos de cunho pós-keynesiano. Houve a fundação da Associação Keynesiana 

Brasileira, que promove um encontro anual relativamente concorrido. 

Adicionalmente, a excelente abertura pluralista das revistas científicas brasileiras 

dá espaço a publicações de economistas pós-keynesianos que analisam de 

maneira interessante os problemas macroeconômicos nacionais. O pós-

keynesianismo se revela influente no Brasil também dando suporte ao que se está 

chamando de Novo Desenvolvimentismo ou Macroeconomia Estruturalista do 

Desenvolvimento. Por fim, cabe observar que os economistas pós-keynesianos 

brasileiros mantêm um profícuo contato com os colegas estrangeiros. O Brasil 

parece ser um lugar no qual o pós-keynesianismo não se configura uma corrente 

marginal (Carvalho 2008, p. 569-574; Paula e Ferrari Filho 2010, p. 248-55; Mattei 

2013, p. 43-50). 
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3. REFERENCIALTEÓRICO 

 

 

Depois desse breve resumo da constituição da corrente pós-keynesiana, 

retomemos o problema de sua delimitação. Como acontece com outras correntes 

do pensamento econômico e mesmo com várias expressões comumente utilizadas 

pelos economistas, é difícil chegar a uma definição unívoca do termo “Post 

Keynesian”. No caso em tela, isso ocorre porque o pós-keynesianismo nasceu 

tentando reunir pesquisadores com interesses e ideias comuns, mas ecléticos ou 

oriundos de diferentes tradições teóricas. Discutem-se aqui, portanto, as 

delimitações já avançadas na literatura, bem como as sugestão de Klaes (2004) e 

de Dachs et al. (2001), a partir das quais se construiu a abordagem desta 

dissertação. 

Em 1988, Hamouda e Harcourt (1988, p. 2-16) identificaram três subgrupos 

de pós-keynesianos. a) Os pós-keynesianos americanos ou pós-keynesianos 

fundamentalistas. Este grupo partiria do TM para compreender melhor a TG e teria 

como principais representantes Weintraub, Davidson e Minsky. b) Os neo-

ricardianos ou sraffianos. São aqueles que buscariam interpretar Keynes sob o 

prisma da tradição clássica, utilizando principalmente as ideias de Marx. Seus 

principais representantes seriam Sraffa, Garegnani e Pasinetti. E, finalmente, c) os 

economistas de tradição kaleckiana-robinsoniana. Esses seriam os que leem a TG 

à luz das adaptações de matiz marxista realizadas por Kalecki e Robinson. 

Entretanto, nessa mesma época, final dos anos 1980, a inclusão dos 

sraffianos no grupo começa a ser questionada. Apesar dos mesmos terem sido 

considerados um importante ramo do pós-keynesianismo durante a década de 

1970 e a maior parte da década de 1980, discussões sobre metodologia ocorridas 

nos anos 1990 fizeram muitos pós-keynesianos rejeitarem os escritos de Sraffa e 

de seus seguidores como parte da corrente. Essa controvérsia foi desencadeada, 

em boa medida, pela redescoberta do Treatise on Probability (doravante 

denominado TP), de Keynes. O TP foi publicado pela primeira vez em 1921, mas 

permaneceu em larga medida esquecido durante a maior parte do século XX. É 
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neste livro que Keynes apontava com maior detalhe e veemência a incerteza 

radical como um elemento inultrapassável da realidade econômica. Assim, quando 

os seguidores do economista britânico reconheceram esse tipo de incerteza e o TP 

como livro fundamental para a correta interpretação da obra de Keynes – 

transformando-o num tratado ontológico da economia keynesiana –, muitos dos 

seguidores das ideias do britânico passaram a considerar a incerteza radical um 

componente absolutamente necessário da matriz teórica pós-keynesiana. Assim, 

de acordo com essa reinterpretação, todas as abordagens que não aceitam ou 

mesmo não enfatizam a incerteza radical como fundamento da realidade 

econômica não poderiam ser consideradas keynesianas. (Mongiovi 2003, p. 318; 

King 2002, 192-197).  

Por exemplo, o artigo de Arestis (1996, p.111-114) que contém uma análise 

sobre o que constituiria o pós-keynesianismo, ao apresentar as tradições teóricas 

que fazem parte dessa corrente, deixa os sraffianos simplesmente de fora. 

Davidson, por sua vez, vai mais longe, passando a excluir não apenas os 

sraffianos, mas também os kaleckianos, como mostram seus artigos de 1996, 2000 

e 2002b (Lavoie 2005, p. 372-4; Davidson 2005, p. 394-395, 1996, 2000, 2002b).  

Em 2002, a publicação do livro de King, A History of Post Keynesian 

Economics since 1936, intensificou o debate sobre quais tradições poderiam ou 

não se abrigar sob o termo “Post Keynesian”. King (2002), consciente da 

necessidade de se ter uma definição de pós-keynesianismo para conseguir 

escrever a história desta corrente e, ao mesmo tempo, tentando evitar os 

problemas que uma definição muito determinista poderia lhe causar, decidiu admitir 

entre os pós-keynesianos todos aqueles que se identificam dessa maneira. Ele 

expressa sua opinião como segue: 

 
Unfortunately things are not always as clear-cut as these examples 
suggest. Not, at least, in economics, where the boundaries between 
paradigms are often themselves contested or ill-defined, and where 
research programmes overlap in complex and often contested 
ways. This makes the definition of Post Keynesian economics no 
simple matter. For the moment I will evade this problem. The Israeli 
Amos Oz was once asked in a radio interview what he thought the 
necessary conditions were for someone to count as a Jewish. 
Anyone stupid enough to claim to be a Jew, Oz replied, was ipso 
facto Jewish. I shall define my subject-matter in much the same 
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way: all those who call themselves Post Keynesians automatically 
qualify. (King 2002, p. 5) 
 

Davidson, o grande defensor da definição mais restrita, publicou um texto 

criticando a delimitação do livro de King. Na opinião de Davidson, os sraffianos, 

bem como os kaleckianos definitivamente não podem ser colocados dentro do 

conjunto dos pós-keynesianos. 

 
King also is in error when he includes Sraffians, as well as 
Kaleckians, in his Post Keynesian classification. Sraffians reject 
Keynes‟s notion of the importance of uncertainty (i.e., nonergocity) 
in determining the effective demand equilibrium solution. Moreover, 
Sraffa and the Sraffians have no room for money in their analytical 
system. Whereas Keynes argued that interest rates and liquidity 
preference were at the heart of the involuntary unemployment 
problem, Kalecki assumed that interest rates had no important 
effects on the economic system. To grant Sraffians and Kaleckians 
citizenship in the Post Keynesain school, therefore, assures that 
some “Post Keynesian” will rely on an analytical model that is 
logically inconsistent (and hence incoherent) with Keynes‟s General 
Theory and the theoretical framework of those Post Keynesians 
(e.g., Weintraub, Davidson) who have labored to develop Keynes‟s 
1936 analysis to fit the global economic problems of the twenty-first 
century.(Davidson 2003-4, p. 247) 
 

Todavia, embora Davidson atualmente admita apenas a presença dos pós-

keynesianos fundamentalistas sob o nome de pós-keynesianos, esta não é a 

opinião de todos os que alegam ser parte da corrente (Davidson2003-4, p 263). Por 

exemplo, Lavoie (2005, p. 374-5 e 2009a, p. 19-24), assim como King (2002, p.5), 

acredita que o pós-keynesianismo deve permanecer largamente definido. Segundo 

esse economista, o pós-keynesianismo é sim capaz de conter os três subgrupos 

apontados por Hamouda e Harcourt (1988), aliás, como aconteceu desde sua 

origem. 

Ademais, a existência de tais subgrupos dentro do pós-keynesianismo leva 

seus integrantes a trabalharem em conjunto com outras abordagens distintas das 

três apontadas por Hamouda and Harcourt (1988). É comum os pós-keynesianos 

aproximarem-se do institucionalismo, da economia evolucionária e do marxismo 

(King 2002, p. 221-239; Lavoie 2009a, p. 1). Essas interações com outras escolas 

de pensamento, somadas à própria heterogeneidade dos seus pesquisadores, são 

sem dúvida complicadores para a tarefa de definir uma regra ou um conjunto de 
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premissas comuns capaz de delimitar com clareza o que é o pós-keynesianismo 

(Esposito, 2013, p. 13). 

Uma opinião interessante sobre a amplitude do pós-keynesianismo é a da 

metodologista Sheila Dow (2003). Para a professora da Universidade de Stirling, 

esta dificuldade de agregação é uma característica própria de várias correntes do 

pensamento econômico. Em seus trabalhos sobre metodologia da economia, Dow 

conceitua as bases ontológicas e metodológicas do pós-keynesianismo como 

alicerçadas no que chama de “modo de pensar babilônico”.19 Este termo, 

babilônico, é usado por Dow (2003, p. 12 e 14) para designar uma ontologia que 

entende e estuda o sistema social como necessariamente aberto. Em suas 

palavras, a definição de sistema aberto é: 

 
An open system is one where not all the constituent variables and 
structural relationships are known or knowable, and thus the 
boundaries of the system are not known or knowable. This is the 
province of fuzzy mathematics, with indeterminate boundaries of 
sets. It is also the province of non-classical logic, where logical 
relations are applied to uncertain knowledge; this logic is variously 
known as ordinary logic or human logic, as exemplified by Keynes‟s 
probability theory. If reality is understood as an open system, then 
scope is allowed for free will, for creativity and for indeterminate 
evolution of behaviour and institutions. (Dow 1996, p. 14) 
 
According to the Babylonian approach, there is no single logical 
chain from axioms to theorems; but there are several parallel, 
interwined, and mutually reinforcing sets of chains, such that no 
particular axiom is logically basic (Dow 2003, p. 11) 
 

Para Dow, o institucionalismo, o marxismo, a economia evolucionária e o 

pós-keynesianismo dividem a ontologia de sistemas abertos como base para a 

construção de suas abordagens teóricas.  

Essa é uma ideia polêmica, especialmente porque visa excluir justamente o 

mainstream econômico das abordagens admitidas como ontologicamente 

apropriadas para o estudo dos fenômenos econômicos. Mas, por outro lado, 

reconhece uma propriedade importante dessas correntes alternativas, qual seja, 
                                                           
19

 Davidson (2003-4, p. 262-3; 2005, p. 403-7) apresenta sérias críticas ao emprego da ideia de 
“modo de pensar babilônico” para definir o que é a corrente pós-keynesiana, na presente 
dissertação, entretanto,  este modo de pensar é visto simplesmente como uma característica que 
faz parte do pós-keynesianismo desde da sua origem (Dow 2003, p. 14) e não como um critério 
capaz individualizar tal corrente. 
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sua abertura e ecletismo. Em síntese, este caráter de pensamento babilônico faz 

com que o pós-keynesianismo não tenha uma fronteira bem definida e 

constantemente apareça misturado com outras correntes de pensamento 

econômico (Dow, 2003, p. 14; King, 2002, p. 223-39). Essa imprecisão, contudo, 

não é algo negativo, como salienta Dow (2003, p. 13): “Indeed vagueness of 

categories is seen to have the benefit of adaptability within a changing environment 

[...]”.20 

Uma das correntes que citamos como tendo bases ontológicas marcadas 

pelo modo de pensar babilônico é a evolucionária. Mais ainda, essa corrente 

aparentemente comporta mais confusão em sua delimitação do que o pós-

keynesianismo. Nesse assunto, o artigo de Klaes (2004) tenta contornar esta 

dificuldade de demarcação da economia evolucionária destacando as vantagens da 

imprecisão (vagueness), afirmando que é possível chegar a uma definição 

relevante de economia evolucionaria através de uma metodologia baseada na 

filosofia da linguagem. O artigo de Klaes (2004) foi o principal inspirador da 

metodologia utilizada nessa dissertação. 

Klaes (2004) afirma que o finitismo de significados (meaning finitism) é uma 

ideia que pode ajudar na definição do conteúdo de expressões de difícil 

conceituação unívoca. Tal conceito tem suas raízes na concepção de Ludwig 

Wittgenstein (1889-1951) de que, sendo a linguagem uma construção social, cada 

palavra ou expressão passa a ter o sentido que a sociedade lhe atribui 

(Wittgenstein, 1994 [1953]). Nas palavras do próprio Wittgenstein (1994 [1953], 

p.8), “o significado de uma palavra é o seu uso na linguagem”. Desse modo, Klaes 

(2004), seguindo Bloor (1997), apresenta o finitismo de significados em oposição à 

ideia de significado determinístico. Enquanto este último modo de significação 

necessita de uma regra fixa e não ambígua para definir uma expressão, o primeiro 

dispensa tal regra. Para determinar o significado de uma expressão, segundo essa 

linha wittgensteiniana, é preciso olhar para o uso da expressão na sociedade. No 

caso em tela, como os termos são de caráter técnico, é interessante fazer um 

recorte da sociedade na qual a expressão ganha significado. O recorte pode ser 

                                                           
20

 Nesta dissertação usam-se as palavras “imprecisão” e “imprecisa” no mesmo sentido ou, melhor, 
como tradução do termo vagueness, empregado por Dow (2003) e Klaes (2004). 
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estabelecido, então, em torno da comunidade científica relevante para a definição. 

Nas palavras de Klaes:  

 
Meaning finitism [...] does not demand a fixed rule of how 
evolutionary economics should be interpreted. Instead, the 
proposition is that concept application of this kind expands past 
usage to future applications on the basis of analogy and social 
agreement, instead of positing a fixed rule subsuming all actual and 
potential application.(Klaes 2004, p. 365) 
 

A ideia de finitismo de significados é ilustrada por Klaes (2004, p. 364-5) 

através de um exemplo simples. Dois indivíduos com vários objetos em uma sala 

separam três deles através de uma regra qualquer estabelecida por ambos, 

criando, assim, um conjunto inicial           . Depois, entra na sala um terceiro 

individuo a quem são apresentados os três objetos e que deve, a partir deles, 

identificar um quarto objeto,   , para que seja adicionado ao grupo. Esse terceiro 

indivíduo deve procurar justificar cuidadosamente sua escolha, mas uma vez que 

os outros dois concordem, o objeto    passa a fazer parte do conjunto, que agora 

será representado como              . Nesse contexto, a inclusão do objeto    

depende, por um lado, da boa ou má disposição dos dois primeiros indivíduos em 

aceitar que    passe a fazer parte do conjunto inicial, e, por outro, do poder de 

persuasão do terceiro indivíduo. É uma determinação por concordância social 

(social agreement). 

Em outras palavras, novas contribuições passam a figurar em uma corrente 

de pensamento através de uma espécie de negociação social e não pela simples 

aplicação de uma regra estática. Cabe pontuar, ainda, que tal processo de 

negociação está sempre em curso, pelo menos quando se fala de correntes de 

pensamento abertas, pois constantemente estão sendo feitas tentativas que visam 

incluir novos objetos no “conjunto definição” de tais correntes. Além disso, recorda 

Klaes (2004, p. 366), nem sempre é fácil obter um consenso entre todos os 

indivíduos, e mais do que isso, muitas vezes as tentativas de inclusão de novos 

conceitos degeneram em conflitos. Entre conflitos e concordâncias, processos 

como o da revisão por pares realizadas por periódicos especializados são símiles 

da ilustração da construção social de significado dada acima. Na medida em que o 

uso da expressão “pós-keynesiano” é aceito em determinado contexto – no caso, 
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entre os periódicos especializados de economia – há esse processo de construção 

social. Como o pós-keynesianismo é uma expressão de uso pouco difundido fora 

dos círculos da academia econômica, ao contrário de “marxismo” ou “liberalismo”, 

por exemplo, é razoável admitir que os periódicos científicos constituem um recorte 

relevante da sociedade em que se constrói esse significado. 

Assim, ao estudar como uma determinada comunidade emprega o termo 

que a identifica - “Post Keynesian” no caso dos pós-keynesianos, “evolutionary” no 

caso dos evolucionários - se está avançando no conhecimento do que ela entende 

fazer parte de dada corrente. Neste contexto, conhecer o significado do termo que 

dá nome a uma corrente consiste em visualizar o conjunto de objetos a que 

determinada expressão é empregada e não tanto em explicar ambiguidades, já 

que, como vimos acima através de Dow, a imprecisão não é algo necessariamente 

negativo. Em síntese, de acordo com o finitismo de significado, uma corrente de 

pensamento pode ser vista como um aglomerado de temas vagamente 

interligados, e não necessariamente como um corpo teórico monolítico, de modo 

que uma definição relevante do termo que a nomeia surge como o resultado da 

compilação dos objetos a que este é empregado pelos integrantes da comunidade 

acadêmica (Klaes 2004, p. 362-70). 

Existem vários métodos para encontrar a acepção de um termo partindo da 

ideia do finitismo de significados. Dentre eles, Klaes (2004, p. 369-370) destaca 

uma abordagem que pertence à chamada cienciometria. Segundo Marcias-Chapula 

(1998, p. 134), cienciometria é o estudo dos aspectos quantitativos da ciência 

enquanto disciplina, constituindo-se um segmento da sociologia da ciência. As 

origens da cienciometria remontam à extinta União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas e à Europa oriental, tendo se desenvolvido, ainda, de modo especial na 

Hungria onde surgiu a revista Scientometrics, que hoje, porém, é publicada na 

Holanda. Na linha do que afirma Klaes (2004, p. 369-370), as técnicas 

cienciométricas servem, entre outas coisas, para avaliar os processos estatísticos 

da linguagem, das palavras e frases dentro da produção de conhecimento científico 

(Vanti 2002, p. 153, 155). 

Klaes (2004, p. 369-370) aponta mais especificamente o método 

cienciométrico utilizado por Dachs et al. (2001) para estudar a economia 
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evolucionária, denominado análise de Co-word. Este método consiste na aplicação 

de tratamentos estatísticos a uma grande massa de textos para fazer com que o 

grau de co-ocorrência entre as palavras seja representado através de distâncias no 

espaço. Em síntese, tal método tem a capacidade de representar de forma gráfica 

o contexto em que determinado termo ocorre em uma dada literatura (Saes, 2005, 

p. 25-30). A partir desta representação é possível identificar a estrutura de temas a 

que uma comunidade de pesquisadores se dedica, bem como descobrir quais são 

os principais termos que a comunidade acadêmica, como um todo, utiliza para 

definir uma dada abordagem teórica. Aliás, isso é importante ressaltar: não é só a 

comunidade que esposa determinada corrente de pensamento que ajuda a formar 

a definição da mesma. O uso de determinada expressão por eventuais adversários 

ou cientistas não ligados à corrente também é formadora de significado. 

Tendo em vista a semelhança existente entre a economia evolucionária e o 

pós-keynesianismo em termos de “imprecisão”, a presente dissertação analisa, no 

capítulo 5, a representação gráfica do contexto em que ocorre o termo “Post 

Keynesian” na comunidade acadêmica formada pelos economistas. Isso é feito 

com o objetivo de fornecer uma ideia ampla do que é o pós-keynesianismo e, 

assim, avançar na compreensão do significado deste termo. É importante 

ressaltar que, como se deseja uma definição não unívoca, não determinista, 

socialmente determinada e que aproveite as vantagens de uma certa 

vaguidão, o próprio mapa de Co-word pode ser considerado uma definição do 

que é o pós-keynesianismo. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Nesse capítulo estão algumas considerações importantes sobre a massa 

de textos utilizada como material para a elaboração dos mapas de análise de Co-

word, bem como quanto ao método especifico utilizado pelo software VOSviewer 

para realizar tal análise.21 

 

4.1. A BASE JSTOR 

 

Dentre as diversas bases existentes que compilam artigos acadêmicos na 

área de Economia, foi escolhida a Journal Storage (doravante denominado 

JSTOR), para levar a cabo quase todas as análises presentes nesta dissertação, 

isso por dois motivos.22 O primeiro deles é o fato dela disponibilizar gratuitamente 

todos os meta-dados das publicações que compila em um formato compatível com 

o programa computacional usado para a realização das análises.23 O outro é seu 

caráter histórico, ou seja, o JSTOR reúne um grande número de periódicos antigos, 

o que é interessante para a construção de gráficos que apresentem a frequência 

com que um termo ocorre ao longo do tempo, como os apresentados na seção 

5.1.24 Além disso, cabe destacar, a base JSTOR apresenta uma seção específica 

de economia que conta com a maior parte dos grandes periódicos da área. 

 

                                                           
21

 Além do programa VOSviewer, foi utilizado de forma pontual o programa Bibexcel na preparação 

dos dados e na obtenção de algumas estatísticas bibliométricas, como será mencionado na seção 
5.2. Para mais detalhes a respeito deste programa ver Persson, Danell e Wiborg Schneider (2009, 
p.9-24). 
22

 A única exceção é o gráfico 4, no qual  são utilizados dados da própria RRPE, pelo fato desta 

revista não estar disponível na base JSTOR. 
23

 Meta-dados são dados sobre outros dados. Neste caso, os metadados são informações sobre os 
artigos que a JSTOR compila, tais como: título do trabalho, nomes autores, nome do periódico 
científico em que foi publicado, resumo etc. 
24

 Uma lista completa de todos os periódicos utilizados para a realização das analises está 
disponível no anexo. 
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4.2. A ANÁLISE DE CO-WORD ATRAVÉS DO SOFTWARE VOSVIEWER 

 

A Análise de Co-word consiste, como já foi mencionado no capítulo 3, em 

representar graficamente o contexto em que uma palavra ocorre em grandes 

massas de textos. Existem, entretanto, diversos modos de construir esta 

representação. Na presente dissertação foi utilizado o programa VOSviewer para 

produzir o mapa de Co-word, isso por três razões. Primeira, porque ele é 

disponibilizado gratuitamente, ao contrário do software utilizado por Dachs et al 

(2014, [2001]). Segunda, pelo fato de proporcionar uma representação gráfica 

superior a de programas como SPSS e Pajek, sendo capaz de representar 

centenas de palavras em um mesmo mapa. Terceira, por dispor de funcionalidades 

como zoom e busca, difíceis de encontrar em programas similares (Van Eck e 

Waltman 2010, p. 524). 

O VOSviewer utiliza uma técnica específica para a elaboração dos mapas 

de Co-word, que compatibiliza alocação e clusterização de palavras, denominada 

Mapeamento por Visualização de Semelhanças (Visualization of Similarities 

Mapping Technique). Essa técnica foi desenvolvida pelos próprios autores do 

programa com base na literatura específica da área, e pode ser descrita como 

segue:25  

Dadas n palavras relevantes e considerando que duas palavras quaisquer 

co-ocorrem quando aparem juntas num mesmo resumo, tem-se a força de 

associação entre as palavras   e   definida como:26 

  

    
     

    
 

                                                           
25

 A breve descrição das técnicas utilizadas pelo programa VOSviewer foi construída baseando-se 

em alguns artigos, são eles: Van Eck e Waltman (2011, p. 50-4), Waltman, Van Eck e Noyons 
(2010, p. 629-35), Van Eck e Woltman (2007, p. 299-306), Van Eck  e Woltman (2010, p. 530-2). 
26

 Por palavras relevantes entendem-se substantivos e sequências de palavras, composta por 

substantivos e adjetivos, mas sempre terminadas em substantivo. Isto porque as outras classes de 
palavras tem pouca relevância para a realização da análise de co-word, já que a co-ocorrência entre 
elas não diz praticamente nada sobre uma área do conhecimento.  
Para mais detalhes sobre como o VOSviewer seleciona tais palavras e sequências de palavras 
confira: Van Eck e Waltman (2011, p. 50). 

(1) 
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onde:     é a força de associação entre as palavras   e  ;   é o número total de co-

ocorrência entre todas as palavras;     é o número de vezes que a palavra   co-

ocorre  com a palavra  ;    corresponde ao número total de co-ocorrências da 

palavra   com outras palavras e    ao número total de co-ocorrências da palavra   

com outras palavras, em notação matemática os termos acima são: 

 

   ∑             e        
 

 
∑     

 

Assim, de acordo com (1), as palavras que aparecem em muitos resumos, 

mas poucas vezes juntas possuem uma força de associação,    , baixa, enquanto 

palavras que aparecem em poucos resumos, mas sempre juntas, têm uma força de 

associação,    , alta.  

A partir de (1), o primeiro passo para construir um mapa de Co-word é 

montar uma matriz,        , que satisfaça as seguintes condições:      ,       

e         para todo            . Tal matriz recebe o nome matriz de 

semelhanças, pois cada um dos seus elementos denota uma “semelhança” 

existente entre duas palavras, ou seja, o fato de elas ocorrerem no mesmo resumo.  

O segundo passo é dispor as n palavras relevantes em um espaço 

euclidiano bidimensional, levando em conta a matriz de semelhanças, ou seja, este 

passo consiste, precisamente, em construir o mapa de Co-Word. Neste mapa, a 

posição de cada palavra é representada por um vetor                 , de modo 

que o conjunto de todos esses vetores forma uma matriz X      , que contém as 

coordenadas de todas as palavras. Estas coordenadas devem expressar o melhor 

possível a força de associação existente entre as palavras, de modo que as 

palavras que tem um     alto apareçam próximas e palavras com um     baixo 

sejam representadas distantes umas das outras. 

(2) 
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Para encontrar tais coordenadas, o método de Mapeamento por 

Visualização de Semelhanças propõe a minimização da soma ponderada do 

quadrado das distâncias euclidianas, sujeita a uma restrição que impeça soluções 

em que todas as palavras sejam alocadas em um mesmo ponto. Além disso, este 

método permite construir clusters de afinidade entre as palavras, facilitando, assim, 

a identificação de temas de pesquisa. Em notação matemática, o problema a ser 

resolvido é minimizar a seguinte função:  

       ∑       
  ∑           

Onde   corresponde à distância euclidiana entre dois pontos, sendo no 

caso do mapa: 

    ‖     ‖  (∑ (       )
  

   )
 

 ⁄

 

  Enquando no caso do cluster,    corresponde a seguinte regra de corte: 

    {
                
 

 ⁄           
 

Note que quando se fala em visualizar semelhanças no mapa de Co-word 

parece natural esperar que cada palavra   seja alocada próxima às suas 

coordenadas ideais, ou seja, espera-se que cada palavra   seja representada 

próxima à média ponderada das coordenadas de todas as outras palavras.  

        
∑       

∑     

 

Pode-se perceber que é possível alocar todas as palavras em suas 

coordenadas ideias,        , colocando-as todas em um mesmo ponto. Tal solução, 

porém, é inútil, assim, mais do que alocar cada palavra em sua coordenada ideal, a 

função (3) as aloca próximas a essas coordenadas. Isso pode ser mais claro 

quando se supõe que as coordenadas de todas as palavras exceto uma,  , estão 

fixadas. De modo que a função objetivo (3) possa ser reescrita como:  

           ∑    (∑ (       )
  

   )  

(3) 

(6) 

(7) 

(4) 

(5) 
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A minimização de (7) pode ser realizada analiticamente e tem como 

solução           , ou seja, se as coordenadas de todos as palavras, exceto as 

de  , estão fixadas, o Método de Visualização de Semelhanças alocará a palavra   

exatamente em suas coordenadas ideais. Em suma, embora tal método não aloque 

as palavras exatamente em suas coordenadas ideais ele tende claramente a isto.  

Quanto ao processo de clusterização, cabe salientar que se trata, 

simplesmente, de agrupar palavras de acordo com a força de associação existente 

entre elas. O número de clusters é determinado pelo valor atribuído a  , 

denominado parâmetro de resolução. Quanto maior o valor atribuído pelo 

pesquisador a este parâmetro, maior é o número de clusters que serão obtidos. 

Segundo Van Eck e Waltman (2013, p. 14), devem-se testar vários valores até que 

sejam obtidos clusters que façam sentido do ponto de vista analítico, por inspeção 

visual. Em suma, o parâmetro deve ser calibrado. 

Além dos processos de mapeamento e clusterização, o VOSviewer 

representa cada palavra presente no mapa de Co-word através de um círculo com 

tamanho proporcional ao número de artigos em que ela ocorre. Isto se constitui em 

mais um dado integrado ao mapa, possibilitando aprofundar ainda mais as análises 

que tomam tal mapa como base. 

Por fim, cabe pontuar que o Método de Visualização de Semelhanças, 

utilizado pelo VOSviewer, ao representar próximas as palavras que ocorrem nos 

mesmos resumos de artigos científicos que contém o termo “Post Keynesian” e ao 

montar clusters a partir da força de associação existentes entre tais palavras 

permite identificar tanto a estrutura de temas a que esta comunidade de 

pesquisadores se dedica, como descobrir quais são os principais termos que a 

comunidade acadêmica, como um todo, utiliza para definir o pós-keynesianismo. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Para cumprir o objetivo de melhor compreender o uso da expressão “Post 

Keynesian” entre os economistas acadêmicos, considerou-se importante dividir as 

tarefas em dois passos. Em primeiro lugar, apresenta-se uma análise da ocorrência 

do termo ao longo dos anos nos periódicos de economia arrolados no JSTOR. Em 

segundo, mostra-se a análise de Co-word propriamente dita. No entanto, antes 

disso, vale tecer algumas considerações sobre a expressão em si mesma.  

King (2002, p. 10), a respeito do termo “Post Keynesian” afirma que 

existem quatro formas diferentes de escrevê-lo em inglês, são elas: Post-

Keynesian, post-Keynesian, Post Keynesian e post Keynesian. Assim, embora haja 

diferenças no uso ou não da letra maiúscula no início de cada palavra, a 

controvérsia quanto à grafia deste termo concentra-se no que diz respeito ao uso 

ou não do hífen. Segundo Lee (2009, p. 82) e Lavoie (2005, p. 373), o hífen 

costuma ser empregado pelos economistas que estiveram mais fortemente ligados 

a Cambridge, enquanto o uso do termo sem hífen é defendido por Davidson e seus 

seguidores. Este último grupo prefere a grafia sem hífen para diferenciar sua 

abordagem da economia Neo-keynesiana (Neo-Keynesian), uma vez que este 

último termo foi usado como sinônimo de “post-Keynesian/Post-keynesian” durante 

a década de 1970. No entanto, esta controvérsia perdeu importância com o passar 

do tempo e, por volta dos anos 1980, como afirma Lee (2009, p. 82), “[...] the 

controversy had run its course and either name (although the “Post Keynesian” 

spelling was used most often) became generally accepted as representing the 

broad view of what constituted Post Keynesian economics”.  

Desse modo, ao gerar os gráficos deste capítulo, tal como foi feito nos 

capítulos anteriores, foram desconsideradas as diferenças de grafia do termo, 

adotando-se “Post Keynesian” para se referir a todas elas. O VOSviewer, cabe 

pontuar, é capaz de considerar todas essas grafias como iguais para termos de 

análise de Co-word. 
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5.1. O USO DO TERMO “POST KEYNESIAN” AO LONGO DOS ANOS 

 

A análise da frequência com que o termo “Post Keynesian” foi utilizado ao 

longo dos anos nos periódicos de economia arrolados na base JSTOR consiste, no 

contexto da presente dissertação, em um passo prévio à análise de Co-word. Tal 

análise de frequência é uma característica da Informetria (ou Infometria, para 

alguns autores), termo proposto pela primeira vez na Alemanha em 1979, e que 

teve sua aceitação definitiva em 1989, com o estabelecimento da Conferência 

Internacional de Bibliometria, Cienciometria e Informetria (Vanti 2002, p. 154).  

A informetria é uma forma de obter informações a partir do estudo de bases 

de dados, que se fundamenta na combinação de técnicas de recuperação da 

informação com estudos quantitativos dos fluxos da informação (Wormell 1988, p. 

210). Nesse sentido, a análise de frequência realizada nesta seção tem por objetivo 

auxiliar na obtenção do mapa de Co-word que será apresentado na seção 5.2.  

Contudo, é interessante, ainda, seguindo a abordagem de De Vroey e 

Duarte (2014, [2012])27, apresentar tal análise de frequência cotejando os 

resultados expressos nos gráficos com a história do pós-keynesianismo narrada no 

capítulo 2, sendo esta a abordagem adotada no que se segue.  

O Gráfico 1 mostra o número de artigos em que ocorre o termo “Post 

Keynesian”28, em relação ao total de artigos publicados em revistas de economia29, 

para cada ano desde 1936 até 2012. Dito de outro modo, o gráfico mostra a 

frequência com que os economistas usaram tal termo nas revistas disponíveis na 

base. Ao observar o Gráfico 1, é possível identificar cinco períodos distintos.  

 

                                                           
27

 No referido artigo os autores apresentam um gráfico muito parecido com o Gráfico 1, mas o fazem 
para os termos “Neoclassical Synthesis” e “IS-LM”.  
28

 Cabe lembrar que nem todos os artigos que contém o termo “Post Keynesian” foram escritos por 
representantes desta corrente, muitos podem ser até mesmo uma crítica a ela. Isso, entretanto, não 
afeta a análise que segue, pois o próprio fato de ser alvo de críticas denota a importância de uma 
abordagem no meio acadêmico. 
29

 A lista de revistas que a JSTOR classifica como economics está disponível no anexo. 
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GRÁFICO 1 - JSTOR: FREQUÊNCIA DO TERMO "POST KEYNESIAN" EM % DE 
PUBLICAÇÕES EM ECONOMIA (1936-2012) 
FONTE: O AUTOR (2014) 
   

O primeiro período vai do final da II Guerra Mundial até meados da década 

de 1970. Neste período, o termo “Post Keynesian” começou a ser empregado para 

designar os avanços no campo econômico que ocorreram cronologicamente depois 

de Keynes. Durante estas décadas, o termo foi usado de forma relativamente 

estável nas publicações de economia, e, como salienta Lee (2009, p. 81-2), o 

mesmo era intercambiável com “neo-keynesian” e “neoclassical keynesianism”. 

Dois fatos ilustram bem a ausência de diferenciação entre estes termos. Um deles 

é o uso de “neo-Keynesian” por Davidson em seu livro Money and the Real World, 

em 1972, para se referir à abordagem que estava apresentando. O outro é o 

emprego de “Post Keynesian” por Paul Samuelson (1915-2009), em 1948, em seu 

famoso livro Economics. É notável perceber que esses dois economistas de 

correntes diferentes utilizavam indistintamente tais termos naquele período, um 

indício de que ainda não havia surgido uma corrente de pensamento pós-

keynesiana unida sob uma expressão que revelasse tal união. Isso embora, é 

claro, as ideias que a corrente em foco iria defender no futuro já estivessem 

presentes. 

A conferência proferida por Joan Robinson durante o encontro da AEA, em 

1971, e, especialmente, o artigo publicado por Eichner e Kregel, em 1975, marcam 
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o momento em que termo “Post Keynesian” começa a ser usado para designar um 

grupo especifico de pesquisadores - como foi visto na seção 2.2. Contudo, é 

apenas depois da fundação do JPKE, em 1978, que tal termo passa a ser usado 

mais intensivamente na literatura - e, é claro, nos periódicos pesquisados. Isso 

assinala o início do segundo período identificado no Gráfico 1. Este período, 

relativamente curto, corresponde a uma fase de rápido crescimento da corrente, 

marcando o tempo em que ela está construindo seu próprio suporte institucional 

principalmente nos Estado Unidos, tema da seção 2.3. É precisamente neste 

período que se consolida o uso do nome “Post Keynesian” para se referir à nova 

corrente de pensamento. 

O terceiro período se caracteriza por uma relativa estabilidade no número 

de ocorrências do termo “Post Keynesian” e diz respeito a toda a década de 1980. 

O fim do crescimento rápido reflete a dificuldade que a corrente enfrentou para 

ganhar terreno. Pode-se dizer que, uma vez constituída sua rede social e suas 

instituições de suporte, o pós-keynesianismo começa a se recolher em seu “gueto”, 

para usar a expressão utilizada por King (2002, p. 135). 

Após esse ínterim de estabilidade, entretanto, segue-se um quarto estágio 

em que a ocorrência vai caindo lentamente, consequência, provavelmente, da 

dificuldade de atrair novos pesquisadores para o “gueto” pós-keynesiano. Lee, no 

seu estilo caracteristicamente contundente, em 1995, justamente em meio a tal 

queda, interpreta: 

[…] there literally will be no Post Keynesian economists around to 
teach Post Keynesian economics when the present group of Post 
Keynesians eventually retires by 2020. […] Once the initial 
conditions which gave rise to a new paradigm have passed, its 
academic success depends almost completely on whether students 
are inculcated with that view. Mainstream economists know this to 
be the case, and that is why they insist that all studying economics 
only study neoclassical theory in core theory courses, and why they 
attempt to eliminate Post Keynesian optional course – if students 
read, hear and speak no evil they will become „proper‟ economists. 
[…] Post Keynesians must take the controversial steps of 
eliminating mainstream economics from their own course and of 
attempting to teach Post Keynesian economic theory on core theory 
courses. Without taking these personal steps, there will be no future 
for Post Keynesian economics and the epitaph on its tombstone will 
read: Death by Failure of the Will to Live. (Lee 1995, p. 1-2) 
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Já a queda abrupta que se observa de 2007 para 2008, se deve ao fato do 

JPKE não estar mais disponível na base JSTOR depois deste ano. Entretanto, é 

interessante notar que, mesmo sem levar em conta a principal revista da corrente, 

há um aumento considerável no número de ocorrências do termo “Post Keynesian”, 

depois da crise econômica de 2008, ou seja, no quinto período identificado no 

Gráfico 1. Tal crise guarda certa semelhança com um dos cenários previstos por 

King (2002, p. 257), em que o pós-keynesianismo tornar-se-ia a corrente dominante 

como consequência de uma nova revolução científica desencadeada por uma 

possível crise econômica mundial – como foi visto na seção 2.4. Este vaticínio, 

porém, não se materializou. O pós-keynesianismo permanece uma corrente 

marginal de pensamento econômico, embora possa ter crescido um pouco, com 

sugere o aumento na frequência com que aparece o termo “Post Keynesian” nas 

publicações científicas recentes (Lavoie 2014, [2009b], p. 19). 

Em vista desse panorama geral, antes de partir para análise de Co-word 

cabe fazer algumas perguntas para esclarecer um pouco mais as informações 

presentes no Gráfico 1. A primeira delas vem do fato de que se observa o aumento 

no número de ocorrências do termo “Post Keynesian” quando o JPKE começa a 

ser publicado, isto é, no início do segundo período, e a queda deste número no 

final do quarto período, quando tal revista não está mais disponível na base 

JSTOR. Especificamente, a pergunta é: será que este aumento é consequência 

simplesmente da inclusão desta revista na base que está sendo analisada? Para 

responder esta pergunta foi elaborado o Gráfico 2, em que é possível comparar o 

número de ocorrências do termo incluindo e excluindo o JPKE. Ao examinar este 

gráfico é fácil verificar que, embora esta revista tenha um peso grande no aumento 

do número de ocorrência do termo “Post Keynesian”, este aumento não se deve 

exclusivamente a ela. Aliás, o Gráfico 2 revela que para a variação do uso do termo 

o periódico em questão é irrelevante, ele afeta apenas o número absoluto de 

ocorrências. Embora, é claro, o número absoluto pelo qual o JPKE é responsável é 

grande, pois chega a cerca de 1% dentro de um gráfico com pico de cerca de 

2,5%. 
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GRÁFICO 2 - JSTOR: FREQUÊNCIA DO TERMO "POST KEYNESIAN" EM % DE 
PUBLICAÇÕES EM ECONOMIA COM E SEM O JPKE (1936-2012) 
FONTE: O autor (2014) 

 

Outra pergunta interessante de se fazer é: será que durante os anos 1990 

e a maior parte dos anos 2000 a queda que observamos no número de ocorrências 

do termo pode ser consequência da migração desta abordagem para outros 

campos do conhecimento, tal como sugere King (2002, p.58-9)? Ao analisar o 

Gráfico 3, que traz o percentual de ocorrência do termo “Post Keynesian” em 

Sociologia e nas Ciências Políticas, não há indicio de que isto esteja acontecendo. 

Neste ponto, como foi visto na seção 2.4, talvez Davidson (2003-4, p. 270) tenha 

razão, migrar para outras áreas do conhecimento seria admitir o fracasso da 

abordagem pós-keynesiana, algo que a maior parte dos pesquisadores desta 

corrente pode não estar disposta a fazer.    

Por fim, uma última pergunta interessante a ser levantada é: como evoluiu, 

ao longo dos anos, o suporte dado ao pós-keynesianismo por outras revistas 

heterodoxas, tais como RRPE, JEI e ROSE? O Gráfico 4 parece indicar que, 

embora haja uma grande variação no número de ocorrências do termo “Post 

Keynesian” nestas revistas, de ano para ano, existe, do inicio da década de 1980 

até o começo dos anos 2000, um aumento percentual no número de ocorrências do 
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termo. Já durante os anos 2000, tal percentual se manteve relativamente estável, 

não apresentando nem uma tendência a crescer, nem a diminuir. 

 

GRÁFICO 3 – JSTOR: FREQUÊNCIA DO TERMO “POST KEYNESIAN” EM % DE 
PUBLICAÇÕES EM OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO – SOCIOLOGIA E 
CIÊNCIAS POLÍTICAS (1936-2012) 
FONTE: O autor (2014) 
 

 
GRÁFICO 4 – JSTOR: FREQUÊNCIA DO TERMO “POST KEYNESIAN” EM % DE 
ARTIGOS PUBLICADOS POR REVISTAS HETERODOXAS - (1936 -2012) 
FONTE: O autor (2014) 
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Em síntese, o mais importante a se reter desta seção é: considerar que o 

termo “Post Keynesian” passa a ser usado para designar um grupo específico de 

economistas só é claro depois que ele começa a ser amplamente utilizado na 

literatura, o que ocorre em 1978 com a fundação do JPKE. E nisso, acontece algo 

surpreendente, pois o JPKE marca o início do uso do termo com maior frequência, 

entretanto, ele não é crucial na variação das ocorrências. Aparentemente o 

lançamento da revista não somente significou um avanço da corrente dentro das 

páginas da mesma, mas o pós-keynesianismo passa a estar presente em outras 

publicações. É um efeito interessante se o mesmo for creditado ao surgimento da 

revista. Mas, é claro, deve-se considerar que não somente foi o lançamento da 

revista o responsável pelo observado, ela deve ter sido mais propriamente um 

catalisador. 

 

5.2. O QUE É PÓS-KEYNESIANISMO DE ACORDO COM A ANÁLISE DE CO-

WORD? 

 

Antes de descrever os procedimentos realizados para obter o mapa de Co-

word (Figuras 3) que será analisado abaixo, não é demais lembrar que o 

significado de um termo, de acordo com o finitismo de significados, como foi visto 

no capítulo 3, emerge do uso que a sociedade faz dele. Desse modo, a análise de 

Co-word é utilizada aqui como um instrumento capaz de captar o significado de 

“Post Keynesian” a partir do contexto em que os economistas empregam este 

termo. Assim, torna-se premente adotar como princípio intervir o mínimo possível 

durante o processo de obtenção de tais mapas, permitindo que o significado do 

termo emerja de fato do uso que a sociedade em questão faz dele. 

Assim, o primeiro passo para a construção do mapa de Co-word foi 

importar da base JSTOR os meta-dados de todos os artigos que continham o termo 

“Post Keynesian” – considerando a ocorrência em qualquer lugar do texto. Isso foi 

feito para os periódicos que estavam classificados como “Economics”, naquela 

base. Tal procedimento resultou em uma amostra com informações sobre 5725 

artigos. 
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O segundo passo consistiu em extrair somente os resumos de toda a 

massa de textos importada. A realização deste procedimento, levada a cabo 

através do programa Bibexcel, era interessante pois nos resumos as palavras 

estão realmente dentro de um contexto literário, o que não ocorre, 

necessariamente, nos demais meta-dados disponíveis. Tal procedimento, 

entretanto, tornou os resultados obtidos na presente dissertação mais robustos, 

porém sensivelmente diferentes dos encontrados por Dachs et al (2014, [2001]). 

O terceiro passo foi gerar a Figura 1 com o programa VOSviewer. Nela é 

possível identificar quatro clusters, nas cores: vermelho, verde, azul e amarelo. Os 

três primeiro revelam, claramente, quais são os temas que preocupam os pós-

keynesianos: definição da corrente, política econômica e estudos empíricos 

(respectivamente clusters: vermelho, verde e azul). O cluster amarelo, entretanto, 

apresenta-se difícil de definir. Na verdade, mesmo o cluster de definição, o mais 

interessante para a presente dissertação, aparece misturado com o amarelo e o 

verde. Tais inconveniências devem-se ao fato de todos os resumos que contém o 

termo “Post Keynesian” terem sido utilizados na elaboração do mapa, pois como foi 

visto no capítulo 2, este termo só começa a ser empregado para designar um grupo 

especifico de economistas em meados da década de 1970 e, como mostra a seção 

5.1, uma grande expansão do seu uso só ocorre com a fundação do JPKE, em 

1978. 

Desse modo, verificou-se conveniente elaborar um novo mapa, Figura 2, 

contendo apenas os resumos dos artigos publicados de 1978 em diante. Basta 

olhar para a Figura 2 para perceber que este corte temporal fez o cluster amarelo, 

indefinido, desaparecer. Além disso, os três clusters restantes ficaram mais 

compactos e bem definidos.30  

Contudo, nessa nova figura permaneceram dois problemas, que por 

estarem no cluster de definição, precisavam ser resolvidos. O primeiro deles era 

com o termo “Post Keynesian” que, além de sozinho, aparecia associado a outros 

três termos: “economics”, “approach” e “theory”. Dado que todos eles são 

equivalentes, pois se referem em sentido amplo a corrente de pensamento

                                                           
30

 Cabe pontuar, foram levadas a cabo variações no parâmetro de resolução,  , como recomenda a 
literatura, porém não foram obtidos resultados satisfatórios, optando-se por manter o valor default 

apresentado pelo VOSviewer, ou seja,    . 



 
 

 
FIGURA 1 – MAPA DE CO-WORD PARA O TERMO “POST KEYNESIAN” – INCLUINDO TODOS OS RESUMOS QUE CONTÉM 
O TERMO ATÉ 2012. 
FONTE: O autor (2014) 



 
 
 

  
FIGURA 2 – MAPA DE CO-WORD PARA O TERMO “POST KEYNESIAN” – INCLUINDO TODOS OS RESUMOS QUE CONTÉM 
O TERMO DE 1978 A 2012. 
FONTE: O autor (2014)



 
 
 
 

 

  
FIGURA 3 – MAPA DE CO-WORD PARA O TERMO “POST KEYNESIAN” – INCLUINDO TODOS OS RESUMOS QUE CONTÉM 
O TERMO DE 1978 A 2012 – VERSÃO FINAL. 
FONTE: O autor (2014) 
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pós-keynesiana, a solução encontrada para isso foi computar todos, simplesmente, 

como “Post Keynesian”. O segundo problema se refere ao nome do economista 

“Paul Davidson”, que aparece duas vezes, uma com e outra sem o seu primeiro 

nome, ao que foi dada a mesma solução empregada no problema anterior, ambos 

passaram a figurar na análise como “Paul Davidson”. Tais mudanças deram origem 

a Figura 3, que corresponde à versão final mapa de Co-word que será analisado 

nesta seção. 

Ainda, entretanto, antes de analisar detidamente cada cluster é necessário 

levar a cabo um processo de validação da Figura 3, ou seja, confirmar se a figura 

obtida realmente revela algo sobre o pós-keynesianismo. Esse processo é comum 

nas análises de Co-word, uma vez que elas são totalmente automatizadas. Para 

isto, foram selecionadas, através de inspeção visual, dez palavras do cluster 

vermelho e cinco palavras dos demais clusters. Essa deferência para com o cluster 

vermelho deve-se ao fato dele ser o mais interessante para a presente dissertação, 

uma vez que se visa avançar na compreensão do que significa o termo “Post 

Keynesian”. Então, a partir destas palavras, voltou-se aos resumos que as 

continham e deles ao arquivo completo de meta-dados para responder duas 

perguntas: (1) quem são os autores que possuem maior número de artigos que 

apresentam tais palavras em seus resumos? E, (2) poderia o artigo que contém 

essas palavras ser considerado pós-keynesiano? As respostas a essas perguntas 

estão resumidas na Tabela 1. Chamamos esse procedimento de teste de robustez 

do mapa de Co-word. 

Cabe destacar dois pontos referentes à elaboração da Tabela 1. O primeiro 

deles é que a terceira coluna, que contém o nome dos autores, foi elaborada com o 

programa estatístico Bibexcel. Nesta coluna foram incluídos apenas os nomes dos 

autores que ficaram em primeiro lugar em termos do número de resumo que contêm 

a palavra indicada na primeira coluna, de modo que quando as palavras apresentam 

mais de um autor na terceira coluna, isso significa que estes se encontram 

empatados em primeiro lugar neste quesito, é o caso das palavras money, 

cambridge, capitalism, knowledge, growth, central bank, crisis, hypothesis e variable. 

O segundo ponto que convém destacar diz respeito à quarta coluna. Tal coluna foi 

elaborada a partir da leitura dos resumos, tendo sido considerados pós-keynesianos



TABELA 1 – TESTE DE ROBUSTEZ DO MAPA REPRESENTADO NA FIGURA 3 

 
FONTE: O autor (2014)

Cluster/palavra

Número artigos que 

contêm pelo menos uma 

vez a palavra em seus 

resumos

Autores quem possuem mais 

artigos cujos resumos contêm pelo 

menos uma vez a palavra

% de artigos que contêm 

pelo menos uma vez a 

palavra em seus resumos 

e podem ser consideradoa 

pós-keynesianos

Vermelho

money 64 Rochon, Louis-Philippe 90,63

Arestis, Philip

Wray, L. Randall

Fontana, Giuseppe

keynes 93 Davidson, Paul 91,55

institution 77 Dequech, David 77,92

post keynesian 65 Harvey, John T. 96,23

general theory 38 Davidson, Paul 94,74

history 45 Kregel, Jan 88,89

cambridge 10 Mariano, Roberto S. 80,00

Martins, Nuno Ornelas

Klein, L. R.

Lapidus, André

Park, Man-Seop

Tonnel-Martinache, Mariette

Mearman, Andrew

Palley, Thomas I.

Charles, Sébastien

Dunn, Stephen P.

Bigo, Vinca

Carter, Scott

Hollander, Samuel

King, John

Harcourt, G. C.

Harcourt, Geoff

capitalism 42 Fumagalli, Andrea 55,33

Bellofiore, Riccardo

Lucarelli, Stefano

kalecki 13 Dutt, Amitava Krishina 92,31

knowledge 30 Dolfsma, Wilfred 73,92

Lee, Frederic S.

Verde

growth 177 Wray, L. Randall 79,10

Bresser-Pereira, Luiz Carlos

monetary policy 64 Arestis, Philip 78,13

cental bank 42,00 Rochon, Louis-Philippe 83,33

Arestis, Philip

crisis 88,00 Seccareccia, Mario 79,55

Bresser-Pereira, Luiz Carlos

interest rate 72 Arestis, Philip 69,44

Azul

effect 182 Atesoglu, H. Sonmez 64,95

data 130 Attanasio, Orazio P. 54,62

period 111 Atesoglu, H. Sonmez 77,08

hypothesis 92 Green, Francis 51,52

Ludwig, Udo

Hall, John

Moosa, Imad A.

McIntosh, Steven

Masson, André

Arrondel, Luc

Akiba, Hiroya

variable 71 Lollivier, Stéfan 49,06

Koetse, Mark J.

Groot, Henri L. F. de

Shaikh, Anwar

Mosler, Warren

Moosa, Imad A.
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os resumos que: a) adotavam tal abordagem para tratar um problema, b) falavam 

sobre a história da corrente, c) tratavam da metodologia por ela empregada, ou, d) 

ao comparar outras abordagens com a pós-keynesiana, deixavam entrever que a 

julgavam superior às demais. 

Ao analisar a Tabela 1, é possível constatar dois indícios de robustez do 

mapa de Co-word apresentado na Figura 3. Um deles é o fato da maioria dos 

autores que aparecem na terceira coluna serem publicamente conhecidos como 

pós-keynesianos. Aliás, é interessante notar que em meio a estes autores aparece 

também o nome de um brasileiro, Luiz Carlos Bresser-Pereira. Outro indício de 

robustez é a alta porcentagem de artigos que são pós-keynesianos, pois eles 

representam com apenas uma exceção mais do que a metade dos artigos que 

contêm estas palavras. Embora, é importante lembrar, mesmo os artigos que não 

apresentam uma abordagem pós-keynesiana propriamente dita, ou até mesmo 

aqueles que se constituem uma crítica a esta corrente, também ajudam a aprofundar 

no entendimento do que é “Post Keynesian”. Como foi visto no capítulo 3, o 

significado de um termo emerge do uso que a comunidade acadêmica faz dele. 

Assim sendo, a partir deste ponto da presente dissertação, toma-se a Figura 3 como 

uma representação robusta do contexto em que ocorre o termo “Post Keynesian”. 

Novamente, não é demais lembrar o aspecto central dessa dissertação, o 

fato de que a Figura 3, como um todo, já constitui uma definição do que a 

comunidade acadêmica entende por “Post Keynesian”, pois ela apresenta de modo 

visual um resumo de como os economistas expressam linguístico-socialmente 

este termo. Em outras palavras, a Figura 3 em si é uma das definições possíveis do 

que é “Post Keynesian” através da ideia finitismo de significados, mais 

especificamente uma definição quantitativa do que os economistas entendem por 

“Post Keynesian”. Pode-se encarar as expressões que aparecem no mapa de Co-

word como os objetos negociados entre os economistas para ocorrerem no entorno 

da expressão “Post Keynesian”. A estatística de co-ocorrência capta como esse 

processo de negociação ocorreu ao longo do tempo, uma vez que utilizou-se um 

horizonte temporal longo e uma amostra relativamente grande de artigos. Além 

disso, o corte das expressões em clusters indica que a negociação da entrada de 
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objetos pode ser avaliada separando-os em conjuntos discretos que mostram 

subconjuntos de significados dentro do significado maior, “guarda-chuva”. Dada a 

elaboração do mapa, cabe um processo de análise que “completa” o significado 

oriundo do mesmo através da “ligação” dos objetos que foram negociados como 

pertencentes ao conjunto de co-ocorrências com a expressão “Post Keynesian”.  

Esse processo de reconstrução do significado através do mapa de Co-word 

guarda semelhanças com os processos de construção de significado que certos 

movimentos da arte moderna exigem de seus espectadores. Pegue-se, por exemplo, 

o cubismo. Na Figura 4, abaixo, o famoso “Homem com Violão”, um óleo sobre tela 

de Georges Braque de 1911-12, apenas elementos bastante dispersos dos objetos 

do título são identificáveis. Partes do corpo do homem, algumas cordas do violão e 

outros pedaços do instrumento estão entremeadas nos recortes geométricos da 

pintura. É o espectador que reconstitui o significado. Com o mapa de Co-word 

acontece algo semelhante. As palavras constituem uma definição não unívoca, 

linguístico-social, mas que está para ser enriquecida através da experiência social 

do observador. 

Aqui vale uma anotação importante. A comparação com o processo artístico 

é uma analogia, não o estabelecimento de uma equivalência. A reconstituição de 

significado na arte é muito mais livre do que na ciência. Deve-se atentar para o fato 

de que na arte, tanto o artista quanto o espectador estão pouquíssimo amarrados 

por quaisquer regras, se é que estão por alguma. Na ciência, o próprio mapa de Co-

word já foi gerado por uma série de regras estatísticas e a reconstrução da 

significação será feita por um espectador informado, não um leigo. Onde a 

significação artística e a que está no foco dessa dissertação ganham em interesse 

análogo, é no fato de que através da ressignificação via mapa de Co-word podemos 

obter um significado com as vantagens da “vaguidão” advogada como por Dow 

(2003) e Klaes (2004). 

Com isto em mente, passa-se agora à sua análise em termos de teoria 

econômica. Os comentários sobre os clusters verde e azul serão mais breves. 



 
FIGURA 4 – HOMEM COM VIOLÃO (L‟HOMME À LA GUITARE). 
FONTE: Braque (2014, [1911-1912])



71 
 

Desse ponto de vista, a primeira coisa que salta aos olhos são os três 

clusters, já nomeados acima. Tais clusters podem ser tomados como as principais 

áreas de pesquisa da corrente pós-keynesiana, sendo elas: (1) política econômica 

(cluster verde), (2) estudos empíricos (cluster azul), e (3) definição (cluster 

vermelho). Aliás, é interessante destacar: o fato de existir um cluster de definição 

denota a importância que este tema tem para os pós-keynesianos. 

O cluster verde, como é possível perceber ao representá-lo de forma 

ampliada na Figura 5, agrupa os termos utilizados pelos pós-keynesianos para tratar 

de política econômica. Ao analisá-lo, é interessante observar quais são os termos 

que estão próximos de “política fiscal” (fiscal policy) e de “política monetária” 

(monetary policy). Assim, podemos avaliar com quais conceitos as políticas fiscal e 

monetária aparecem no mesmo contexto que a expressão “Post keynesian”. Como o 

teste de robustez mostra que grande parte dos artigos é mesmo de matiz pós-

keynesiano, pensamos que os termos política fiscal e política monetária, aqui, estão 

aparecendo em um contexto pós-keynesiano. Outro ponto interessante é verificar os 

termos que aparecem próximos à palavra “crise” (crisis), uma vez que 

provavelmente estão associados a políticas anticíclicas, um tema muito caro aos 

pós-keynesianos, pois é algo que permeia do a TG do inicio ao fim. Desse modo, 

para facilitar a visualização dos termos que se encontram nas imediações de 

“politica fiscal”, “política monetária” e “crise” foram desenhadas três elipses na Figura 

5. 

No caso da política fiscal, destacada pela primeira elipse da esquerda para a 

direita, chama atenção a presença do termo “déficit” (deficit). O déficit é um 

instrumento advogado pelos pós-keynesianos como medida anticíclica, sem os 

efeitos colaterais adversos para os quais outras correntes advertiriam. É certo que 

os pós-keynesianos não defendem o déficit em si mesmo, mas sim como em uma 

combinação de orçamento operacional e de capital, imaginando que os 

investimentos feitos em déficit de orçamento de capital retornarão de alguma forma. 

Captamos o déficit junto com a expressão política monetária porque consideramos 

isso definicional para o pós-keynesianismo. Davidson procura deixar isto claro: 



 
FIGURA 5 – REPRESENTAÇÃO DO CLUSTER VERDE DA FIGURA 3 AMPLIADO. 
FONTE: O autor (2014) 
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The liquidity trap implied that monetary policy would be powerless to 
stimulate the economy if it fell into recession. These Old Keynesians, 
therefore, proclaimed  that  deficit  spending  fiscal  policy  was  the  
only  policy action available to pull an economy out of a recession. 
This faith in deficit spending as the only solution for recessions 
became the policy theme for „Keynesians‟, even though Keynes‟s 
speculative motive analysis denies the existence of a „liquidity trap‟. 
Nor was Keynes enamored with government deficits  per  se. Indeed  
Keynes  was  a  firm  believer  in  pursuing  a  „cheap money‟ policy to 
its practical limits before any  fiscal stimulus was under-taken. 
Moreover Keynes believed that government should always try to 
maintain a balanced operating budget. If fiscal deficits were required 
to stimulate  the  economy, they  should  always  be  associated  with  
capital budget spending on productive investment projects that 
hopefully permitted government to „co-operate with private initiative‟ 
(Davidson 2002c, p. 95) 
 

A questão do déficit também é importante no debate com a corrente principal 

da economia, o que é definicional porque como corrente alternativa o pós-

keynesianismo tenta marcar diferença com aquela. Alguns autores são bastante 

radicais, como Yeva Nersisyan e Randall Wray, que se perguntam até que ponto 

uma alegada “histeria” com relação ao déficit público é uma questão de mal 

entendido teórico ou simplesmente uma posição ideológica: 

 
The hysteria about government deficits comes from a flawed 
understanding of how the monetary system works. It is questionable 
how much of this is ideological and how much is really a 
misunderstanding. Sovereign governments are led to believe that 
they need to issue bonds and collect taxes to finance government 
spending, and that good policies should be judged in terms of fiscal 
austerity. Mainstream economics has guided policymakers to impose 
artificial constraints on fiscal policy and government  finances,  such  
as  issuing  bonds  in  response  to deficits, setting debt ceilings, 
forbidding the central bank to buy treasury debt directly, and allowing 
markets to set interest rates on government bonds. (Nersisyyan e 
Wray 2010, p.19) 
 

Quanto à “política monetária” (monetary policy), destacada pela segunda 

elipse da esquerda para a direita na Figura 5, chama atenção a proximidade deste 

termo com “preferência pela liquidez” (liquidity preference). Trata-se de uma 

associação feita pelos pós-keynesianos, principalmente quando se fala de política 

monetária anticíclica. Para boa parte dos deles uma crise financeira advém do 

aumento da preferência pela liquidez, gerado por uma reavaliação pessimista do 

cenário econômico (King 2002, p. 110-1). Porém, cabe mencionar, o conceito de 



74 
 

preferência pela liquidez tem uma importância mais ampla na teoria pós-keynesiana 

sendo importante para a compreensão da economia como um todo, como salienta 

Davidson: 

 
The  fundamental  question  for  any  monetary  analysis  applicable  
to  a money-using, market-oriented economy is: „Why do people 
prefer to hold money which is barren or even interest bearing or 
dividend yielding securities as a store of value rather than real 
“productive” physical goods?‟ (Davidson 2002c, p. 87) 

 

Por último, a proximidade entre os termos “crise” (crisis) e “Minsky”, 

destacada pela terceira elipse representada na Figura 4, sugere que os pós-

keynesianos utilizam este autor quando falam sobre crise. Embora o próprio Hyman 

Minsky nunca tenha desejado ser conhecido como um pós-keynesiano, muitos deles 

o acolhem como tal. King, que o aponta como pertencente a corrente, escreve: 

 
In terms of Isaiah Berlin‟s celebrated fable, Minsky was most 
definitely a hedgehog rather than a fox: “There is line among the 
fragments of the Greek poet Archilocus which says: “The fox knows 
many things, but the hedgehog knows one Big thing” (…). Minsky‟s 
big idea was the financial instability hypothesis: the proposition, in a 
nutshell, that capitalism is inherently unstable because of the way in 
which financial markets operate. For Minsky the Great Crash of 1929 
was the most important event in modern economic history. His was a 
Wall Street vision of capitalism: the critical decisions are financial, 
and crucial agents are bankers and their corporate clients, not 
millowners and factory hands or even human resource managers and 
union negotiators. The financial system is innately fragile, and this 
fact is responsible for the business cycle.” (King 2002, p. 110) 
 

O cluster azul, como é possível perceber ao representa-lo de forma ampliada 

na Figura 6, apresenta termos relacionados a trabalhos empíricos. Entretanto, não 

se encontram nele palavras particular ou exclusivamente relacionadas com a 

corrente pós-keynesiana, como ocorre no cluster verde analisado acima, em que 

termos como “preferência pela liquidez”, “déficit”, “crise”, permitiram que o 

associássemos diretamente a concepções teóricas pós-keynesianas. O cluster azul 

denota apenas a existência de uma preocupação com a empiria por parte desta 

corrente. Uma preocupação que alguns pós-keynesianos têm incentivado. Lavoie, 

ao escrever uma série de conselhos para o desenvolvimento da corrente, comenta: 



 
 

 
FIGURA 6 – REPRESENTAÇÃO DO CLUSTER AZUL DA FIGURA 3 AMPLIADO. 
FONTE: O autor (2014)



76 
 

My third advice is one that unfortunately I have not much followed 
myself: do not hesitate to use econometric tools. I see econometrics 
as a rhetorical instrument, just like good prose and sound logic are 
part of rhetoric in economics, as defined by Deirdre McCloskey (…). 
(Lavoie [2014] 2009b, p. 18) 
 

Seria interessante investigar pelo menos uma questão a respeito da empiria 

dentro do pós-keynesianismo. Como é bastante difundido, a ontologia do ser social 

esposada pela corrente defende a compreensão de um mundo não-ergódico, 

complexo, de sistemas abertos, onde dificilmente a estimativa de probabilidades 

tradicionais seria facilmente obtida. Desse modo, cabe a pergunta: como aplicar os 

métodos comuns da econometria se a constituição do mundo social sobre a qual ela 

vai operar é de uma complexidade que não a justifica? Infelizmente, por restrições 

de tempo e espaço, esse tema não será explorado nessa dissertação, mas entende-

se importante citá-lo aqui. 

Por fim, cabe analisar o cluster vermelho que, como é possível perceber ao 

representá-lo de forma ampliada na Figura 7, apresenta termos intimamente 

relacionados à definição de “Post Keynesian”. A presença de cada um desses 

termos indica sua importância para definir esta corrente de pensamento. Dentre eles 

foram destacados quatorze termos que gravitam ao redor de “Post Keynesian” e 

sobre os quais vale a pena tecer alguns comentários. Aliás, cabe lembrar, a Figura 3 

como um todo já é uma definição de “Post Keynesian”, segundo a interpretação do 

finitismo de significados que sustentamos aqui. O que segue nos próximos 

parágrafos são esclarecimentos que buscam complementar e esclarecer essa 

definição. Estes esclarecimentos estão acompanhados de citações, algo que visa 

ilustrar a pertinência destes quatorze termos estarem presente na Figura 7. 

Primeiramente, é curioso observar que o termo “política econômica” 

(economic policy) encontra-se no cluster vermelho, portanto no de definição, e não 

no cluster verde ao que foi dado exatamente este nome. Este aparente paradoxo, na 

verdade, mostra apenas uma peculiaridade da corrente pós-keynesiana.  

O termo “política econômica” é amplo no sentido de que engloba os termos 

“política fiscal” e “política monetária”. Contudo, a importância atribuída a este item 

pelos pós-keynesianos é tão grande que ele possui um cluster próprio, o cluster 

verde. Isto se deve à maneira como os pós-keynesianos veem a economia. É a ideia  



 

 
FIGURA 7 – REPRESENTAÇÃO DO CLUSTER VERMELHO DA FIGURA 3 AMPLIADO. 
FONTE: O autor (2014) 
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de que a economia é inerentemente instável que os leva a se preocuparem com 

questões de política econômica. As seguintes palavras de Arestis deixam 

transparecer isso: 

 
Left to themselves, [market economies] cannot achieve and maintain 
full-employment of resources. These economies are also marred by 
inequalities in the distribution of market power and, therefore, income 
and wealth. Unfettered market forces, rather than reducing, tend to 
exacerbate these instabilities and disparities. Forces of cumulative 
causation are very much operative (…). These instabilities are 
attributed to the behaviour of private investment as a result of volatile 
expectations and unpredictable business moods. There is, thus, 
enormous potential and need for governments to initiate, pursue and 
implement economic policies. (Arestis 1996, p. 128) 
 

Entretanto, cabe salientar, embora o termo “política econômica” seja 

importante para aprofundar o que se entende por “Post keynesian”, é interessante 

destacar que tal corrente não se reduz a um simples conjunto de políticas 

econômicas. Chick deixa isto claro nesta passagem do seu livro Macroeconomia 

após Keynes: 

 
É uma curiosa ironia que a “economia keynesiana” seja entendida 
como um certo conjunto de prescrições políticas, ainda que na Teoria 
Geral seja dado muito pouco espaço às consequências da teoria 
para a política governamental. Talvez fosse prudente não dar ênfase 
à política, pois esta deve ser reservada a circunstâncias específicas 
e a teoria abrange uma ampla esfera de circunstâncias. (Chick 1993, 
p. 349) 
 

Todavia, o conceito de “política econômica” permanece importante para definir a 

corrente pós-keynesiana, tanto que, como já foi dito acima, existe um cluster só para 

ele. 

Feitas as devidas considerações sobre “política econômica”, passa-se agora 

ao termo “Keynes”, sem dúvida um dos mais importantes presentes na Figura 7, 

pois, embora o seu uso não diferencie os pós-keynesianos dos demais keynesianos, 

atribuir um forte grau de importância a Keynes é uma condição sem a qual não se 

pode rotular alguém de pós-keynesiano. Assim, é normal e, mais do que isso, é 

esperado que Keynes fosse o economista mais importante a ser levado em 
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consideração quando se deseja definir a corrente pós-keynesiana. Não é à-toa que, 

entre os quinze termos selecionados, o nome do britânico é o que tem o maior 

número de ocorrências. Entretanto, Keynes divide este brilho, ao menos em parte, 

com “Kalecki”. O fato de aparecer o nome do economista polonês no cluster de 

definição evidencia sua importância quando se trata de definir a corrente pós-

keynesiana. Desse modo, na presente avaliação linguístico-social, os kaleckianos 

estão sim dentro da corrente pós-keynesiana. Por outro lado, é interessante notar 

que o nome de Paul Davidson também aparece neste cluster, o que demonstra que 

embora nem todos os economistas aceitem sua definição restritiva sobre quem pode 

ser considerado pós-keynesiano, os pós-keynesianos atribuem grande importância à 

sua obra.  

Outro termo que merece destaque é “General Theory”. A presença deste 

termo somada à ausência de termos como “TP” e “TM” mostra o valor atribuído a 

este livro pelos economistas e como ele está associado à definição de “Post 

Keynesian”. É fácil encontrar citações na literatura que corroborem esta ideia. Chick, 

por exemplo, no prefácio do seu livro Macroeconomia após Keynes, já citado 

anteriormente, afirma:  

 
[...] espero com este livro encorajar outros a reintroduzir a Teoria 
Geral no ensino vigente, não por haver algo de intocável em Keynes, 
mas porque eu diria (e, de fato, o faço neste livro) que a Teoria Geral  
proporciona uma compreensão muito mais fecunda da estrutura das 
interações macroeconômicas e dos métodos de analisá-las do que 
muito do que foi escrito até agora. 
A macroeconomia desenvolvida após Keynes, embora afirme 
inspirar-se na Teoria Geral, não foi, a meu ver, nem no método, nem 
em sua perspectiva ou discernimento, macroeconomia segundo o 
estilo de Keynes. O meu trabalho pretende evidenciar este fato 
chocante: a macroeconomia que sucedeu a Teoria Geral no tempo 
não a seguiu no espírito. E é deste que precisamos. (Chick 1993, p. 
VII) 
 

Para muitos pós-keynesianos a TG foi realmente um livro revolucionário. 

Carvalho argumenta que: 

 
In a famous letter sent to G. B. Shaw shortly before The General 
Theory was published, Keynes announced his new book as 
something that would revolutionize the way people thought about 
economic problems. According to Keynes, economic thought was 
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dominated by Ricardian premises, both in its orthodox version and in 
its Marxist branch, emphasizing allocative and distributive mechanism 
but ignoring the question of the determination of the level of 
employment and aggregate income. The General Theory was to 
liberate economic thought from the Ricardian yoke and to set 
economic science on a new path (…). (Carvalho 1992, p. 3) 
 

Davidson diz algo muito parecido em um de seus artigos que foi traduzido 

para o português: 

 
Na página IX do prefácio da edição alemã da Teoria Geral do 
Emprego do Juro e da Moeda, publicada por Duncher e Humbolt em 
1936, aparecem as seguintes frases: “Esta é uma das razões que 
justificam que eu chame minha teoria de uma Teoria Geral. Uma vez 
que se baseia em hipóteses menos restritivas, é também mais 
facilmente adotada para uma extensa área de circunstâncias 
diferentes”. 
Estas frases ecoam o tema insistente de Keynes de que uma teoria 
geral exigia menos axiomas restritivos. Por exemplo, Keynes (...) 
declarou que os economistas clássicos “parecem geômetras 
euclidianos em um mundo não euclidiano, os quais, descobrindo que, 
na realidade, linhas retas aparentemente paralelas com frequência 
se encontram, condenam as linhas por não se manterem retas (...) 
No entanto, na verdade, não há remédio, a não ser abandonar o 
axiomas das paralelas e construir uma geometria não euclidiana. 
Alguma coisa similar é necessária em economia hoje em dia”. 
(Davidson 1999, p. 35) 

 

O mapa, então, deve reforçar uma convicção: a TG é o grande livro do pós-

keynesianismo. Embora tenha sido dito no capítulo 3 que foi fundamental a 

redescoberta do TP para que os pós-keynesianos encontrassem na definição de 

incerteza de Keynes um argumento ontológico em oposição à economia anterior, é 

na TG que os pós-keynesianos encontram os instrumentos de análise, as 

recomendações de política, as questões de interesse e, como temos no capítulo final 

do livro, mesmo a sua filosofia social. 

À esquerda de Keynes o termo dinheiro (Money) também merece destaque 

quando se fala da definição de pós-keynesianismo. Muitos integrantes desta 

corrente tomam o aspecto monetário da teoria de Keynes como o mais importante, 

porém o que realmente singulariza a abordagem pós-keynesiana é que a maioria 

dos seus representantes considera a moeda não neutra tanto no curto como no 

longo prazo. Essa consideração é um dos pontos que deve ser incluído no rol da 
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definição do pós-keynesianismo, pois se a palavra money é importante, o postulado 

teórico mais destacado ligado à ela é o da não-neutralidade. Arestis que, como foi 

visto na Tabela 1, é um dos pós-keynesianos que mais utiliza essa palavra nos 

resumos de seus artigos, escreve o seguinte sobre a importância deste conceito na 

análise levada a cabo pelo grande economista inglês: 

 
The most important characteristic of post-Keynesian monetary and 
financial theory is that money is a link between the past and the 
present and also between the present and the future (…). The past is 
given and cannot change, whilst the future is uncertain. Uncertainty, 
which is inherent in historical time, is seen as the necessary and 
sufficient condition for the existence of money, so that money is fully 
integrated into the analysis. (Arestis, 1996, p. 119) 

 

Carvalho também faz questão de deixar clara a importância deste conceito 

para a teoria pós-keynesiana: 

 
Keynes‟s departure from orthodoxy happened because of his 
dissatisfaction with the classical treatment of money. What he called 
in The General Theory his „long struggle of escape‟ from established 
modes of thought took the form of an increasing discomfort with the 
way the classics conceived the insertion of money in the economy. 
(Carvalho 1992, p. 32) 
 

Além de “dinheiro”, outro conceito que singulariza a abordagem pós-

keynesiana é a “demanda efetiva” (effective demand). Tal conceito, relacionado ao 

fato de que habitualmente uma economia não opera em pleno emprego para os pós-

keynesianos, é um dos poucos utilizados pelos três grupos apontados por Hamouda 

e Harcourt (1988) que integram esta corrente. Embora, nem todos o entendam 

exatamente da mesma maneira. Lavoie, ao tratar das diferentes abordagens pós-

keynesianas, corrobora esta afirmação: 

 
When we go beyond the realm of criticism and discuss the positive 
contributions of each approach, we realize in fact that there exists a 
strong consensus among all approaches, particularly with respect to 

the importance of the principle of effective demand (…). (Lavoie 
2009a, p. 21) 
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Assim sendo, cabe pontuar que é extremamente relevante encontrar tal conceito no 

cluster de definição estimado nesta dissertação. 

Outro ponto a ser considerado quando se fala da definição de pós-

keynesianismo é a metodologia (methodology), como lembra Kerr (2005, p. 480), tal 

questão é um aspecto crucial na definição desta corrente de pensamento. 

Entretanto, não existe um consenso absoluto sobre qual é o método utilizado pelos 

pós-keynesianos. De acordo com King (2002, p. 196-7), existem duas abordagens 

diferentes, mas não incompatíveis, que são utilizadas pelos integrantes desta 

corrente para tratar esta questão, são elas a abordagem babilônica e o realismo 

crítico. A primeira abordagem foi desenvolvida pelo físico Richard Feynman e 

adaptada a economia por Dow. Esta abordagem, que foi a utilizada nesta 

dissertação, é mais aberta às interações do pós-keynesianismo com outras 

correntes. Já o realismo crítico, extraído dos escritos do filósofo Roy Bhaskar por 

Tony Lawson, é mais restritivo e adota-lo implicaria ter que jogar fora muitos artigos 

publicados como pós-keynesianos pelo JPKE, especialmente os relacionados a 

pesquisa empírica. King esclarece: 

 
The critical realistic refusal to accept that econometrics had anything 
more to contribute than sample-specific descriptive statistics (…) 
entailed that a lot of Post Keynesian empirical research was invalid, 
including much that had been published in the Journal of Post 
Keynesian Economics, the Cambridge Journal of Economics and 
other prominent heterodox journals (…). There were also potentially 
devastating implications for what Post Keynesians could, and could 
not, say about questions of policy.  
[…] 
To be a Post Keynesian it was not necessary (by the late 1990s) to 
be a critical realist, but some form of Babylonianism was incresigly 
required” (King 2002, p. 200, 202) 
 

Contudo, independente da ausência de um consenso entre os pós-

keynesianos, as questões metodológicas permanecem importantes para a definição 

desta corrente, tanto que a palavra “metodologia” (methodology) aparece no cluster 

de definição apresentado na Figura 7. 

Outro termo que merece um tratamento mais detido é “história” (history). Tal 

termo encontra-se também estreitamente ligado ao cerne da definição de pós-

keynesianismo. Isto porque, a ideia de tempo histórico utilizada pelos pós-
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keynesianos, ao invés de tempo lógico que predomina na corrente dominante, é um 

elemento peculiar desta abordagem. Como afirma Lavoie: 

Inspired by Joan Robinson (...), post-Keynesians often emphasize the 
difference between historical and logical time. In the case of the latter, 
economists hardly ever ask how the economy transits from one 
equilibrium position to another.  
[…] 
Historical time is quite different. Time is irreversible: once a decision 
is made and implemented, it cannot be reversed, except perhaps at a 
great cost. (Lavoie 2009a, p. 13-4) 
 

Além disso, merecem também destaque dois termos que estão próximos de 

“história” na Figura 7. “Cambridge”, que provavelmente encontra-se nesta posição 

por dois motivos, por um lado, por ser o local onde o conceito de tempo histórico foi 

integrado à abordagem pós-keynesiana por Robinson e, por outro, por estar ligado à 

própria história da corrente em si. “Corrente dominante” (mainstream) encontra-se 

ali, possivelmente, por ser a ideia de tempo histórico muito utilizada para critica-la, 

uma vez que esta apoia-se, quase completamente, no conceito de tempo lógico. 

O termo “instituição” (institution) chama a atenção por estar relativamente 

próximo de “Post Keynesian” e, embora não seja possível afirmar categoricamente 

que isto é um indício da existência de uma conexão entre a corrente institucionalista 

e a pós-keynesiana – para isso seria necessário que aparecessem outros termos 

ligados à primeira –, é possível dizer que a proximidade entre tais termos denota a 

importância que as instituições têm dentro da análise pós-keynesiana. Uma 

importância que um dia poderá trazer um pedaço da escola institucionalista para 

dentro da corrente pós-keynesiana. Sobre isto Arestis afirma: 

Third is the institutionalist tradition of Veblen (...) and others (...). It is 
process and evolution oriented and emphasises the dynamic and 
power/class structure of economic systems. These institutional and 
organizational structures provide the fundamental mechanism 
whereby resources are allocated. In Veblen‟s writings (...) the concept 
of „institutions‟ is wide one which includes and emphasises the notion 
of habitual behaviour of firms, households, exhibiting what would now 
called „bounded rationality‟. But other institutions are important, such 
as banking system which permits investment to be financed, 
corporate capitalism and trade unions, along the interventionist with 
its ability to cause political cycles. Economic policy proposal in this 
approach are designed specifically to influence the performance of 
these institutions and they focus on „social consensus‟. This tradition 
strengthens tow elements in post-Keynesian analysis. The first 
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relates to the contention that in Keynes (…) expectations are treated 
as exogenous. Although there is rich analysis of the effects of 
expectations on economic behaviour, there appears to be very little 
on the determinants of these expectations. An endogenous theory of 
expectations formation based on study of political and economic 
institutions is required (…). The second weak element that the 
institutionalist approach strengthens the under-developed nature of 
Kalecki‟s and Keynes‟s microeconomic analyses, despite attempts 
that have been made to overcome this weakness (…). (Arestis 1996, 
p. 113-4) 
 

Por fim, dois outros termos merecem menção. A presença de “Capitalismo” 

(capitalism) no cluster de definição reflete a preocupação dos pós-keynesianos em 

descrever as características de tal sistema de produção e, juntamente a isto, o 

porquê das concepções pós-keynesianas serem as mais adequadas para analisa-la. 

Já a presença do termo “macroeconomia” (macroeconomic) somada à ausência de 

termos que se referem especificamente a questões microeconômicas em toda a 

Figura 6 constitui uma forte evidencia de que a corrente de pensamento analisada 

nesta dissertação tem negligenciado este campo da análise economia, embora, 

cabe salientar existam alguns trabalhos pós-keynesianos nesta área. Como afirmam 

Dow e John Hillard (2002, p.1), na introdução do livro Post Keynesian Econometrics, 

Microeconomics and the Theory of the Firm: “Post  Keynesian  economics  is  most  

developed  at  the  macroeconomic level, yet  the  orthodox  agenda  has  brought  to  

the  fore  a  concern  with understanding macroeconomic outcomes in terms of 

individual behaviour.” 

Em síntese, no que diz respeito ao uso do termo “Post Keynesian” em 

economia a Figura 3 mostra que a corrente que o utiliza como nome se caracteriza 

por dar considerável importância à política econômica, bem como por possuir um 

considerável número de trabalhos empíricos que utilizam suas ideias. Além disso, os 

termos “politica econômica”, “Keynes”, “Kalecki”, “Paul Davidson”, “TG”, “dinheiro”, 

“demanda efetiva”, “metodologia”, “história”, “Cambridge”, “instituição”, “capitalismo” 

e “macroeconomia” tem um papel importante dentro da análise pós-keynesiana, 

servindo muitas vezes para diferenciá-la de outras abordagens, como foi visto nos 

parágrafos acima. Em outras palavras, a Figura 3 é uma representação interessante 

da acepção do termo “Post Keynesian” segundo a ideia de finitismo de significados, 

justamente porque apresenta o aglomerado de temas vagamente interligados – de 

que fala Klaes (2004, p.370) – tratados pela corrente pós-keynesiana.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Dado que o mais importante para entender o que significa um termo de 

acordo com o finitismo de significados é compreender como a sociedade o utiliza as 

conclusões a que a presente dissertação conduz podem ser divididas em duas 

partes. 

A primeira referre-se ao estudo da frequência com que o termo “Post 

Keynesian” foi empregado pelos economistas acadêmicos ao longo dos anos, 

apresentado na seção 5.1. Deste estudo se depreendeu que a expressão “Post 

Keynesian” passou a ser amplamente usada apenas após a criação do JPKE no 

final da década de 1970, marcando, acredita-se, o momento em que tal termo 

passou a ser o nome de um grupo de economistas que se reconheciam ligados 

entre si e que eram reconhecidos por outros como uma comunidade integrada de 

pesquisadores. Além disso, o estudo levado a cabo na seção 5.1 gerou evidencias 

de que a corrente Pós-keynesiana, embora continue uma corrente marginal, não 

está se dissolvendo através da incorporação de seus membros a outros campos do 

conhecimento como previam alguns estudiosos dela. Mais do que isso, parece estar 

ocorrendo mesmo um crescimento da mesma desde a grande crise econômica de 

2008.  

A segunda parte das conclusões – que é a principal já que a primeira parte, 

apresentada no parágrafo anterior, foi resultado de uma fase preliminar da análise, 

necessária para se chegar a esta segunda – diz respeito a seção 5.2 na qual é 

apresentado o mapa Co-word. Tal mapa, representado na Figura 3, pela maneira 

como foi gerado e pelo teste de verificação a que foi submetido, se constitui um 

retrato robusto da corrente pós-keynesiana, fornecendo, dessa maneira, uma ideia 

ampla do que é tal corrente. Em outras palavras, o mapa representado na Figura 3 

apresenta de modo visual uma possível definição de pós-keynesianismo, a qual 

emerge da maneira como os economistas usam o termo “Post Keynesian” 

linguístico-socialmente. Uma definição que é não unívoca, não determinista, 

socialmente determinada e que aproveita as vantagens de uma certa “vagidão”.  
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A interpretação desta definição, como foi visto, guarda certa semelhança 

com o processo de construção de significado que certos movimentos da arte 

moderna exigem de seus espectadores. Porém no caso do mapa de Co-word, ao 

contrário do que acontece na arte, o pesquisador não pede interpreta-lo livremente. 

Ele precisa fazê-lo levando em conta tanto o processo estatístico que deu origem ao 

mapa, como o que cada um dos termos que gravita em torno a “Post Keynesian” 

querem dizer, foi exatamente isto que se procurou fazer no final da seção 5.2. Cabe 

agora, à guisa de conclusão, apontar aqui os principais insights que daí se 

originaram, apresentados em forma de tópicos, como segue: 

1) Para a corrente pós-keynesiana tem grande importância os temas relativos a 

política econômica anticíclica, sejam elas monetária ou fiscal. 

2) A existência de vários trabalhos empíricos que envolvem diretamente ideias pós-

keynesianas, denota a preocupação desta corrente com este tipo de estudo. 

3) A presença dos nomes Keynes, Kalecki e Paul Davidson nos artigos que discutem 

a definição da corrente sugere que embora as opiniões de Davidson sejam 

importantes quando se fala da definição de pós-keynesianismo, Kalecki – além 

obviamente de Keynes – também encontra-se ligado a tal definição. 

4) A TG – e não o TP ou mesmo o TM – é o livro mais citado quando se deseja 

definir tal corrente de pensamento econômico. 

5) Embora não seja possível dizer exatamente como, utilizando somente a análise 

de Co-word, o tema “dinheiro” é um aspecto importante na hora de definir pós-

keynesianismo. 

6) Outro tema que embora seja fonte de discussão entre os integrantes desta 

corrente constantemente aparece quando eles escrevem sobre o que é pós-

keynesianismo é o conceito de demanda efetiva. 

7) O mesmo ocorre no que diz respeito as questões de metodologia. Apesar dos 

integrantes desta corrente recorrem a elas quando desejam definir a corrente de que 

fazem parte não existe um consenso entre eles sobre qual é a metodologia de 

análise propriamente pós-keynesiana. 

8) A perspectiva histórica utilizada pelos pós-keynesianos em suas análises – 

sobretudo se estiver ligada a ideia de tempo histórico – também é considerada um 

ponto importante quando eles desejam definir a corrente. 
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9) Embora as instituições sejam sem dúvida um tema importante para a análise pós-

keynesiana, inclusive na hora de definir a corrente, isso não necessariamente 

representa uma ligação com o institucionalismo. 

10) Por fim, cabe destacar o pós-keynesianismo é uma corrente mais preocupada 

com questões macroeconômicas do que com as de microeconomia.  
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ANEXO 

 

 

LISTA DOS PERIÓDICOS DA SEÇÃO ECONOMIA (ECONOMICS) DA BASE 
JSTOR COM O RESPECTIVO PERÍODO PARA O QUAL ESTÃO DISPONÍVEIS 
(continua) 

Nome do periódico 
Período 

disponível 

Ábaco  1986-2009 

The Accounting Historians Journal  1974-2009 

Acta Oeconomica  1966-2007 

African Economic History  1976-2009 

African Economic History Review  1974-1975 

African Review of Money Finance and Banking  1987-2009 

American Economic Journal: Applied Economics  2009-2010 

American Economic Journal: Economic Policy  2009-2010 

American Economic Journal: Macroeconomics  2009-2010 

American Economic Journal: Microeconomics  2009-2010 

The American Economic Review  1911-2010 

The Economic Bulletin  1908-1910 

American Economic Association Quarterly  1908-1910 

Publications of the American Economic Association  1886-1907 

The American Economist  1960-2008 

Journal of Omicron Chi Epsilon  1957-1959 

American Journal of Agricultural Economics  1968-2007 

Journal of Farm Economics  1919-1967 

The American Journal of Economics and Sociology  1941-2007 

Annals of Economics and Statistics / Annales d'Économie et de Statistique  1986-2011 

Annales de l'inséé  1970-1985 

Cahiers du Séminaire d'Économétrie  1951-1985 

Annals of the American Academy of Political and Social Science  1890-2009 

ASEAN Economic Bulletin  1984-2009 

The Bangladesh Development Studies  1974-2005 

The Bangladesh Economic Review  1973-1974 

British Actuarial Journal  1995-2007 

Transactions of the Faculty of Actuaries  1901-1992 

Journal of the Institute of Actuaries (1886-1994)  1886-1995 

Journal of the Institute of Actuaries and Assurance Magazine  1867-1885 

Journal of the Institute of Actuaries (1866-1867)  1866-1867 

The Assurance Magazine, and Journal of the Institute of Actuaries  1853-1866 

The Assurance Magazine  1851-1852 

Brookings Papers on Economic Activity  1970-2012 

Brookings Papers on Economic Activity. Microeconomics  1989-1998 

The Brookings Review  1982-2003 

Brookings Trade Forum  1998-2008 

Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs  2000-2009 

The Business History Review  1954-2007 

Bulletin of the Business Historical Society  1926-1953 

The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique  1968-2009 

The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue canadienne 
d'Economique et de Science politique  

1935-1967 

Contributions to Canadian Economics  1928-1934 

Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique  1968-2007 

The Canadian Journal of Economics and Political Science / Revue canadienne 
d'Economique et de Science politique  

1935-1967 
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LISTA DOS PERIÓDICOS DA SEÇÃO ECONOMIA (ECONOMICS) DA BASE 
JSTOR COM O RESPECTIVO PERÍODO PARA O QUAL ESTÃO DISPONÍVEIS 
(continuação) 
Contributions to Canadian Economics  1928-1934 

Canadian Public Policy / Analyse de Politiques  1975-2011 

Challenge  1952-2007 

Desarrollo Económico  1961-2011 

Eastern Economic Journal  1974-2007 

Eastern European Economics  1962-2007 

Econometric Theory  1985-2007 

Econometrica  1933-2010 

The Econometrics Journal  1998-2007 

Economía  2000-2011 

Economic and Political Weekly  1966-2009 

Economic Development and Cultural Change  1952-2013 

Economic Geography  1925-2007 

The Economic History Review  1927-2007 

The Economic Journal  1891-2007 

Economic Policy  1985-2007 

Economic Theory  1991-2009 

Economica  1921-2007 

Emerging Markets Finance & Trade  2002-2007 

Russian and East European Finance and Trade  1992-2002 

Soviet and Eastern European Foreign Trade  1967-1991 

The American Review of Soviet and Eastern European Foreign Trade  1965-1966 

The Energy Journal  1980-2007 

Estudios Económicos  1986-2011 

Demografía y economía  1967-1984 

The European Journal of Health Economics  2001-2009 

Health Economics in Prevention and Care  2000 

European Review of Economic History  1997-2007 

FinanzArchiv / Public Finance Analysis  1884-2007 

Giornale degli Economisti e Annali di Economia  1939-2010 

Annali di Economia  1924-1938 

Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica  1910-1938 

Giornale degli Economisti  1875-1909 

IMF Staff Papers  1999-2008 

Staff Papers - International Monetary Fund  1950-1998 

Indian Economic Review  1954-2009 

Indian Journal of Industrial Relations  1965-2009 

Industrial and Labor Relations Review  1947-2010 

Innovation Policy and the Economy  2000-2013 

International Economic Review  1960-2007 

International Journal of Health Care Finance and Economics  2001-2009 

International Journal of Political Economy  1987-2007 

International Journal of Politics  1971-1986 

Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften / Review of Economics  1995-2011 

Jahrbuch für Sozialwissenschaft  1950-1994 

Journal of Agricultural and Resource Economics  1992-2009 

Western Journal of Agricultural Economics  1977-1991 

Journal of Applied Econometrics  1986-2007 

Journal of Business & Economic Statistics  1983-2007 

The Journal of Developing Areas  1966-2008 

The Journal of Economic Education  1969-2005 

Journal of Economic Growth  1996-2009 

The Journal of Economic History  1941-2007 

Journal of Economic Integration  1992-2013 
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LISTA DOS PERIÓDICOS DA SEÇÃO ECONOMIA (ECONOMICS) DA BASE 
JSTOR COM O RESPECTIVO PERÍODO PARA O QUAL ESTÃO DISPONÍVEIS 
(continuação) 
Journal of International Economic Integration  1986-1992 

Journal of Economic Issues  1967-2007 

Journal of Economic Literature  1969-2010 

Journal of Economic Abstracts  1963-1968 

The Journal of Economic Perspectives  1987-2013 

Journal of Human Capital  2007-2013 

The Journal of Human Resources  1966-2007 

The Journal of Industrial Economics  1952-2007 

Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) / Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaft  

1986-2007 

Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft / Journal of Institutional and 
Theoretical Economics  

1844-1985 

Journal of Labor Economics  1983-2013 

Journal of Law and Economics  1958-2013 

Journal of Law, Economics, & Organization  1985-2005 

The Journal of Legal Studies  1972-2013 

Journal of Money, Credit and Banking  1969-2007 

Journal of Political Economy  1892-2013 

Journal of Population Economics  1988-2009 

Journal of Post Keynesian Economics  1978-2007 

The Journal of Risk and Insurance  1964-2009 

The Journal of Insurance  1957-1963 

The Review of Insurance Studies  1954-1956 

Journal of the American Association of University Teachers of Insurance  1937-1956 

Proceedings of the Annual Meeting (American Association of University Teachers of 
Insurance)  

1933-1935 

Journal of the Economic and Social History of the Orient  1957-2007 

Journal of the European Economic Association  2003-2008 

Journal of Transport Economics and Policy  1967-2009 

Land Economics  1948-2007 

The Journal of Land & Public Utility Economics  1925-1947 

Marketing Letters  1989-2009 

MIR: Management International Review  1990-2009 

Management International Review  1966-1989 

Management International  1961-1966 

NBER International Seminar on Macroeconomics  2004-2012 

NBER Macroeconomics Annual  1986-2013 

New Labor Forum  1997-2009 

Oxford Economic Papers  1938-2005 

The Pakistan Development Review  1961-2009 

Economic Digest  1960 

Pakistan Economic and Social Review  1971-2009 

The Punjab University Economist  1959-1970 

Public Choice  1968-2009 

Papers on Non-Market Decision Making  1966-1967 

The Quarterly Journal of Economics  1886-2007 

Quarterly Journal of Finance and Accounting  2008-2009 

Quarterly Journal of Business and Economics  1983-2007 

Nebraska Journal of Economics and Business  1962-1983 

The RAND Journal of Economics  1984-2010 

The Bell Journal of Economics  1975-1983 

The Bell Journal of Economics and Management Science  1970-1974 

Recherches Économiques de Louvain / Louvain Economic Review  1961-2007 

Bulletin de l'Institut de Recherches Économiques et Sociales  1946-1960 
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Bulletin de l'Institut de Recherches Économiques  1937-1940 

Bulletin de l‟Institut des Sciences Économiques  1929-1937 

Review (Fernand Braudel Center)  1977-2007 

Review of African Political Economy  1974-2007 

Review of Agricultural Economics  1991-2007 

North Central Journal of Agricultural Economics  1979-1990 

Illinois Agricultural Economics  1961-1978 

The Review of Economic Studies  1933-2009 

The Review of Economics and Statistics  1919-2007 

Review of International Political Economy  1994-2007 

Review of Social Economy  1942-2009 

Review of World Economics / Weltwirtschaftliches Archiv  2003-2009 

Weltwirtschaftliches Archiv  1913-2002 

Revue économique  1950-2009 

Rivista Internazionale di Scienze Sociali  1934-2007 

Rivista Internazionale di Scienze Sociali e Discipline Ausiliarie  1893-1933 

Savings and Development  1977-2009 

Finafrica Bulletin  1974-1976 

The Scandinavian Journal of Economics  1976-2007 

The Swedish Journal of Economics  1965-1975 

Ekonomisk Tidskrift  1899-1964 

Science & Society  1936-2007 

Small Business Economics  1989-2009 

Social Choice and Welfare  1984-2009 

Society and Economy  2002-2007 

Társadalom és gazdaság K zép- és Kelet-Európában   Society and Economy in 
Central and Eastern Europe  

1995-2001 

Aula  1990-1992 

Egyetemi Szemle  1979-1986 

Southern Economic Journal  1933-2009 

Supreme Court Economic Review  1982-2012 

Tax Policy and the Economy  1987-2012 

El Trimestre Económico  1934-2007 

VSWG: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte  1972-2008 

Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte  1903-1971 

Zeitschrift für Social- und Wirthschaftsgeschichte  1893-1900 

The World Bank Economic Review  1986-2005 

The World Bank Research Observer  1986-2005 
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