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ABSTRACT
O reconhecimento legal da existência da profissão de economista, no Brasil, é relativamente
recente. Apenas em 1931, por meio de decreto do Governo Federal, foi instituído o curso superior
de Administração e Finanças, que concedia o título de bacharel em Economia. No entanto, o estudo
da Ciência Econômica e o debate dos problemas econômicos se fez desde cedo no País. Nesta
comunicação pretendemos identificar os diversos caminhos que conduziram à definição da
profissão de economista, com especial atenção para o período 1931-1945, durante o qual foram
estabelecidas as normas sobre formação universitária dessa profissão e no qual a própria
profissão parece adquirir sua identidade.

As origens do pensamento econômico e da profissão de economista no Brasil Independente
(sem ignorar a importância de alguns antecedentes, como Azeredo Coutinho) podem ser
simbolizadas por José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu. Sua presença é visível, de certo modo,
nas três matrizes que conduzem à progressiva definição da profissão de economista no Brasil.
Primeiro, por ser um divulgador do pensamento econômico no Brasil, ao ter publicado pela
Imprensa Régia, em 1804, seu livro Princípios de Economia Política; segundo, por ser o
“inspirador” da Abertura dos Portos brasileiros, decretada por D.João ao chegar ao Brasil em 1808.
Medida inevitável naquele momento, ela era justificada teoricamente por Cairu, que aparece,
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portanto, como um dos primeiros formuladores de uma política econômica brasileira. Finalmente,
por decreto de 23 de fevereiro de 1808, D.João criou, no Rio de Janeiro, uma cadeira de Ciência
Econômica cuja “propriedade e regência” foram atribuídas a Cairu. Não há referências sobre a
efetiva implementação dessa cadeira, assim como das Aulas de Comércio previstas no alvará de
D.João de 15 de julho de 1809, as quais deviam “doutrinar aqueles dos meus vassalos que quiserem
entrar nesta útil profissão, instruídos nos conhecimentos próprios delas”(Bueno, 1964: 4-5).
Acreditamos, portanto, que o longo processo de definição da profissão de economista
encontra três matrizes fundamentais: o pensamento econômico de caráter principalmente teórico,
que foi cultivado nas Faculdades de Direito (e com menor intensidade nas de Engenharia) desde seu
estabelecimento no Século XIX; o debate sobre política econômica, sempre intenso entre os homens
públicos brasileiros, pois estimulado pelas recorrentes crises econômicas e financeiras; e o ensino
comercial, voltado às questões práticas da gestão das empresas mas que também englobava o estudo
da Economia Política1. No entanto, essas três matrizes apresentaram reduzida interação entre si até
1930. Poderíamos dizer que havia três tipos reconhecidos como economistas: o professor de
Economia Política, o homem público envolvido com problemas de política econômica e, em alguma
medida, o gestor de empresas (embora este fosse ainda mais contador ou guarda-livros do que
economista).
O currículo das Faculdades de Direito estabelecidas em 1827 em São Paulo e Olinda (depois
transferida para Recife) incluía a disciplina Economia Política em seu quinto ano, criando uma
tradição mantida até os dias atuais. Os cursos jurídicos foram, portanto, o primeiro espaço
acadêmico em que a Ciência Econômica foi estudada sistematicamente (e o único até 1863).
Embora a lei que instituiu os cursos jurídicos fizesse referência a autores variados como Smith, Say,
Ricardo, Malthus, Storch, Sismondi e Godwin (Hugon, 1957: 8), pode-se dizer que o ensino de
Economia Política nas duas Faculdades de Direito ao longo do Século XIX refletiu o predomínio da
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escola liberal, pela influência de autores ingleses e franceses. Em Pernambuco, observou-se a
influência de James Mill e, mais tarde, de seu filho John Stuart Mill. Já em São Paulo, a influência
inicial foi de J.B.Say, sendo mais tarde introduzida a obra de um economista inglês menos
conhecido - Mac Leod. Paul Hugon entende que a influência de MacLeod poderia ser justificada por
ele próprio ser um jurista (e sua obra incluir elementos jurídicos) e também por sua particular
preocupação com o papel do crédito e dos bancos (Hugon, 1957: 19). Estas breves indicações
bastam para delinear o escopo do ensino de Economia Política nas Faculdades de Direito (as quais
se multiplicam com a República): trata-se essencialmente de um estudo teórico, diríamos quase
doutrinário, inspirado nos autores ingleses e franceses e que apenas abre algum espaço para os
problemas específicos da economia brasileira quando trata da questão cambial (Gremaud, 1997:
Cap.1).
O segundo foco do estudo de Economia Política no âmbito acadêmico foi o das escolas de
engenharia. No período imperial, este se resume à Escola Politécnica do Rio de Janeiro, criada em
1873 mas cuja origem remota está na Academia Real Militar de 1810. Em 1858, a Academia foi
desmembrada em três instituições, uma das quais a Escola Central que, em 1864, passou a incluir
em seu currículo a cadeira de Economia Política, a qual foi transferida para a Escola Politécnica no
ano de 1873, quando da separação do ensino de engenharia militar do de engenharia “civil”. Na
Escola Politécnica do Rio de Janeiro (e mais tarde na de São Paulo) predominou o ensino de
economia mais voltado a questões práticas, refletindo o predomínio de catedráticos formados em
engenharia. No conjunto, pode-se dizer que o ensino universitário de Economia Política no Brasil
durante o Império e também na Primeira República buscou reproduzir o pensamento europeu
dominante, com pequenas variações em função do interesse pessoal de cada catedrático e com
pequeno espaço para a reflexão dos problemas específicos da economia brasileira.

3

Esta reflexão se fez de modo mais constante na esfera propriamente política quando
estiveram em foco os grandes problemas econômicos nacionais. Submetida recorrentemente a crises
de diferentes formas (do balanço de pagamentos, da dívida externa, crises monetárias etc), a
economia brasileira exigia constante reflexão dos homens públicos na busca de “soluções” para
essas crises. Dada a natureza das crises e a visão dominante à época (tanto no Segundo Império
quanto na Primeira República), os debates sobre política econômica concentraram-se na questão
monetária (e cambial). Se na Inglaterra, esse debate contrapôs a Escola Monetária à Escola
Bancária, no Brasil ele foi rotulado como a polêmica entre “metalistas” e “papelistas”, em geral
associada à oposição entre unidade e pluralidade de emissão. Debates parlamentares, panfletos e
livros contém inúmeras contribuições ao tema, cujos principais autores são bastante conhecidos:
Souza Franco, Torres Homem, Amaro Cavalcanti, Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, Pandiá
Calógeras, Ramalho Ortigão, Inglez de Souza, Pires do Rio, Serzedello Correia, Joaquim Murtinho,
Vieira Souto e o inglês John Wileman são alguns dos que participaram desses intensos debates
sobre a política econômica entendida essencialmente como política monetária. È inegável que esses
debates constituem uma matriz importante para a formação do pensamento econômico brasileiro,
embora não tivessem assumido aspecto formal no âmbito acadêmico.
A terceira matriz da profissão de economista que consideramos relevante situa-se no ensino
comercial. Não se tem notícia precisa sobre as Aulas de Comércio instituídas por D.João que,
aparentemente, não chegaram a funcionar regularmente. Em 1846, um decreto fixou o regulamento
das Aulas de Comércio da cidade do Rio de Janeiro: tratava-se de um curso de dois anos em que
podiam ser admitidos, por meio de exame, os maiores de 14 anos. Os exames finais versavam sobre
matemática, geografia, economia política, direito comercial, prática das principais atos e operações
comerciais e “arte de arrumação de livros”. Tratava-se, portanto, de um curso voltado à gestão dos
negócios que, à época, eram principalmente comerciais. Em 1856, as Aulas de Comércio cederam
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lugar ao Instituto Comercial do Rio de Janeiro que se consolidou como núcleo do ensino comercial
no Brasil, sendo substituído em 1905 pela Academia de Comércio do Rio de Janeiro (Bueno, 1964:
31-67; Castro, 1991b: 14). Embora lentamente, o ensino comercial expandiu-se no fim do Império e
na Primeira República. Embora voltado à formação de contadores e atuários, estes cursos de
comércio mantiveram a disciplina Economia Política em seu currículo.
Por decreto de 1926, o governo federal autorizou a instalação do curso superior de Ciências
Econômicas e Comerciais, que dava o título de graduado, e não de bacharel, legalizando o curso
existente na Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, curso superior
instalado na Academia de Comércio (Castro, 1991b: 18). A criação do curso de Administração e
Finanças em 1931, o qual passou a conceder o título de bacharel em Economia, faz parte de
legislação referente à Organização do Ensino Comercial. Portanto, o reconhecimento legal da
profissão de economista iniciou-se como um desdobramento do ensino comercial como observamos
a seguir.
O curso superior de Ciências Econômicas (chamado Administração e Finanças) foi criado
pelo Decreto-Lei n° 20.158, de 30 de junho de 1931. O ensino comercial, do interior do qual surgiu
o curso de Economia, formava contadores e atuários e, segundo a intenção da lei, era destinado a ser
o principal provedor de inúmeras funções técnicas, especialmente cargos do funcionalismo público,
atividade bancária, de seguros, consular e diplomática. O decreto de 1931 definiu a criação de um
curso com duração de três anos que concedia o diploma de bacharel em Ciências Econômicas.
O curso de Economia compreendia as disciplinas: Matemática Financeira, Geografia
Econômica, Economia Política, Finanças e Economia Bancária, História Econômica da América e
Fontes de Riqueza Nacional, Direito Constitucional e Civil, Direito Internacional Comercial, Direito
Administrativo, Direito Industrial e Operário, Direito Público Internacional, Política Comercial e
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Regime Aduaneiro Comparado, Legislação Consular, Ciência da Administração, Contabilidade de
Transportes, Contabilidade Pública, Psicologia, Lógica e Ética, e Sociologia.
No currículo de 1931 observa-se uma predominância de disciplinas de Direito, o que se
explica seja pela origem do ensino de Economia, ligada também aos cursos de Direito, seja pela
demanda específica dos cargos públicos e privados ligados ao que era considerado o campo de
Economia. Para cursar Administração e Finanças era preciso ter concluído o curso de PeritoContador (depois Contador) ou de Atuária. São poucas as disciplinas relacionadas à Contabilidade,
o que pode indicar que a reforma de 1931 procurava uma direção para a Economia diferenciando-a
de Contabilidade. Em 1931 havia no país 83 escolas de ensino comercial com cerca de 12.500
alunos; em 1943 eram 304 escolas com cerca de 70 mil alunos. Até 1945, havia em São Paulo três
escolas que ofereciam o curso superior de Economia, com cerca de 500 bacharéis formados.
Em 1945, uma alteração na legislação criou, com status universitário, os cursos de Ciências
Econômicas e de Ciências Contábeis e Atuariais, por meio do Decreto-Lei 7.988 (22/12/1945),
extinguindo-se o curso superior de Administração e Finanças e o curso de Atuário. O curso de
Ciências Econômicas passou a ter a duração de quatro anos e as seguintes disciplinas:
Complementos de Matemática, Economia Política, Valor e Formação de Preços I e II, Contabilidade
Geral, Instituições de Direito Público, Estrutura das Organizações Econômicas, Moeda e Crédito,
Geografia Econômica, Estrutura e Análise de Balanços, Instituições de Direito Privado, Repartição
da Renda Nacional, Comércio Internacional e Câmbios, Estatística Metodológica, História
Econômica, Ciência das Finanças, Ciência da Administração, Evolução da Conjuntura Econômica,
Política Financeira, História das Doutrinas Econômicas, Estudo Comparado dos Sistemas
Econômicos, Estatística Econômica, Princípios de Sociologia Aplicados à Economia2.
O novo currículo mostra uma tentativa de definição mais ajustada do campo da Economia,
desvinculando-o do campo da Contabilidade e do Direito. Segundo a exposição de motivos do
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ministro da Educação e Saúde (que precede a expedição do Decreto-Lei n° 7.988 de 22-9-1945)
quando da promulgação da lei, o curso de Ciências Econômicas de 1945 se diferenciava do de 1931
por dois motivos: o currículo torna-se mais amplo, de quatro anos, tendo como base uma preparação
secundária completa, clássica, científica ou segundo ciclo de ensino comercial e, em segundo lugar,
“deixa de ter natureza genérica. Em vez de reunir disciplinas de estudos econômicos, jurídicos,
administrativos, numa composição complexa, o novo curso propõe-se especialmente à formação do
economista, ministrando para isso completos e altos estudos de ciências econômicas”.
A diferenciação operada no currículo e no campo do que se considerava Economia foi parte
de um processo de reformas e diferenciações realizadas no interior da estrutura do ensino comercial.
A lei de 1945, da mesma forma que a lei de 1931, era parte deste processo que apresenta mais
continuidades do que rupturas. A criação da Faculdade de Economia e Administração da
Universidade de São Paulo em 1946 é mais um marco neste processo iniciado em 19313. Não existe
uma oposição entre 1945 (ou 1946) e a estrutura anterior, mas sim um momento de diferenciação
entre Economia e Contabilidade e entre Economia e Direito, destacando-se a Economia do que era
considerado o ensino comercial, e este processo pode ser entendido sob três diferentes óticas: do
ponto de vista do campo intelectual, do status profissional e do mercado de trabalho.
O processo de definição da Economia como grau universitário e sua diferenciação em
relação à contabilidade, entre as leis de 1931 e 1945, atendeu à demanda por técnicos para trabalhar
em órgãos de planejamento criados entre 1930 e 1945, durante o governo de Getúlio Vargas, e à
consolidação de uma incipiente concepção de planejamento e de políticas econômicas cuja
necessidade foi acentuada em torno da planificação econômica que seria necessária durante e após a
2a Guerra Mundial. A proximidade do Estado-Novo com o ideário do corporativismo e uma visão
de sociedade como um “organismo”, composto primordialmente de corporações profissionais que
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contribuiriam para a produção da riqueza nacional e para a harmonia social, levou a um processo de
valorização das profissões durante o governo Vargas.
Ao comentar a transformação dos cursos de Economia para grau universitário, em 1945,
Maria Rita Loureiro sugere a existência de uma dicotomia entre os economistas de São Paulo e os
do Rio de Janeiro: estes, mais diretamente ligados aos organismos estatais e à política econômica,
teriam atividades mais próprias do economista (embora muitos fossem engenheiros como Eugênio
Gudin e advogados como Octavio Gouvea de Bulhões); já os economistas de São Paulo estariam
mais próximos da atividade comercial e contábil pois seu campo de atuação era principalmente
junto à empresa privada (Loureiro, 1977: Cap.1). O processo de diferenciação do campo do
economista foi provavelmente mais lento em São Paulo do que no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro, a criação de uma Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas estava
prevista desde 1931 e entre as propostas em debate estava a do ministro da Educação, Gustavo
Capanema, que previa um currículo mínimo de três anos ao final dos quais o estudante optaria entre
Ciências Políticas ou Econômicas; para ele a escola visava formar funcionários para o serviço
público e “técnicos para a administração de estabelecimentos de ordem econômica”. Outra proposta,
de Valdemar Falcão, defendia um currículo unificado que formasse quadros para a direção tanto
política como econômica e administrativa (ele participou de uma comissão com Luís Betim Paes
Leme e Cândido Mendes de Almeida). A Faculdade Nacional de Política e Economia foi criada
formalmente em 1937 mas não chegou a iniciar atividades. Havia também propostas de integrar os
estudos de Economia ao de Ciências Sociais, como o fez Artur Ramos em 1938 ao propor um
Instituto de Ciências Sociais na Universidade do Brasil.
Outro projeto, apresentado por Gudin, Bulhões4 e Maurice Byé, de 1941, enfatizava a
matemática e a teoria econômica, além de geografia econômica, história econômica, finanças,
estudos comparativos de sistemas econômicos e sociologia. O projeto aprovado em 1945, com a
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Faculdade Nacional de Ciências Econômicas, excluiu a criação de um curso de Administração e
seguiu a orientação de Gudin: “em vez de reunir disciplinas de estudos econômicos, jurídicos,
administrativos, numa composição complexa, o novo curso propõe-se à formação do economista,
ministrando para isto completos e altos estudos das ciências econômicas” (Schwartzman et alli,
1984: 219 a 225).
O debate em torno da criação do curso universitário de Economia permite perceber dois
segmentos sociais: um, de camadas mais baixas, oriundas de escolas de comércio e que pretendia
ascender socialmente por meio da titulação universitária e outro, das camadas sociais mais altas, e
que a partir da prática profissional em altos postos do Estado ou de grandes empresas privadas,
pretendia formar elites dirigentes em questões econômicas. Na primeira metade dos anos 40, o
debate sobre o ensino de Economia e a definição da profissão catalisou muitos esforços. No
Primeiro Congresso Brasileiro de Economia, foram apresentadas sete “teses” específicas sobre o
tema, uma das quais por Paul Hugon, que defendia a criação de uma Faculdade de Economia
Política que ensinasse Ciência Econômica strictu sensu e não política econômica5.
Evidentemente, nos órgãos federais, sediados no Rio de Janeiro, ligados à gestão da política
econômica e ao planejamento havia muito mais espaço para atividades que hoje seriam
caracterizadas como ligadas à macroeconomia; por outro lado, é preciso lembrar que a formação
prévia como contador (ou atuário) era condição para o ingresso no curso de Administração e
Finanças. Desse modo, ao se formarem, muitos bacharéis em Ciências Econômicas já tinham uma
situação consolidada na área contábil, o que poderia reforçar a associação entre a atividade
profissional de economistas e contadores (tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro).
A maior parte dos sócios fundadores que integraram a primeira diretoria da Ordem dos
Economistas de São Paulo, por exemplo, era bastante jovem, contando vinte e poucos anos.
Provavelmente haviam concluído o curso comercial e seguido naturalmente em direção ao de
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Administração e Finanças. Mas encontramos também alguns bacharéis na casa dos trinta anos que,
em geral, já tinham uma posição definida na profissão de contabilista. Talvez este fato explique o
vínculo que se estabeleceu, de início, entre a Ordem dos Economistas e o Instituto Paulista de
Contabilidade, que cedeu duas salas no Prédio Martinelli para a Ordem logo após sua fundação.
Alguns sócios e dirigentes da Ordem também faziam parte do Instituto Paulista de Contabilidade: é
o caso, por exemplo, de Frederico Hermann Júnior, Américo Oswaldo Campiglia, Paulino Batista
Conti, Ferdinando Rubano. Hermann e Conti já eram associados do Instituto em 1922, pertencendo,
portanto, a uma geração mais antiga entre os bacharéis de 1934. Mas o vínculo verifica-se também
entre os bacharéis mais jovens: Francisco de Benedictis, Jorge Abdalla e Milton Improta (que em
1934 não deviam contar mais de 24 anos), também eram membros do Instituto Paulista de
Contabilidade à época.
A Ordem dos Economistas de São Paulo, provavelmente a primeira entidade sindical de
economistas no país, foi fundada em 1935 pelos 34 economistas formados da primeira turma de
Ciências Econômicas da Álvares Penteado, que demonstraram desde logo que pretendiam o
reconhecimento legal, profissional e social da nova profissão, que não era reconhecida como uma
atividade especializada e distinta de outras da mesma esfera de atuação6. Os membros da Comissão
Provisória da Ordem dos Economistas de São Paulo estiveram na Câmara dos Deputados e com o
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, o qual se prontificou a acolher o pedido de
sindicalização dos economistas como “classe liberal”. No retorno a São Paulo, foi enviada ao
Departamento Estadual do Trabalho a documentação necessária para o pedido de sindicalização,
que recebeu parecer favorável do Chefe da Seção de Fiscalização Sindical, Dr. Vasco de Andrade.
Com base nesse parecer, o Ministro do Trabalho, Agamenon Magalhães, deferiu o pedido de
“reconhecimento da Ordem dos Economistas de São Paulo, como órgão sindical de profissão
liberal, e por consequência, reconhecia oficialmente a profissão de economista”.7

10

A demanda pela diferenciação entre Contabilidade e Economia, tornada curso superior, do
ponto de vista dos economistas, pode ser entendida como processo de distinção do campo
intelectual e como reserva de mercado de trabalho, especialmente na administração pública mas
também em empresas privadas, e como tentativa de elevação do status social por aqueles que
ocupavam cargos considerados de “economista” (mesmo em funções que exigiam conhecimentos
contábeis) e que queriam outro reconhecimento social e outro nível de status, superior ao que o
diploma de contador permitia, equiparando os economistas a médicos, advogados e engenheiros.
Em 1941, o contador e economista Milton Improta, professor da FCESP e fundador da
Ordem dos Economistas, explicitou a questão do status do diploma de economista, referindo-se à lei
de 1931: “... no Brasil, constituía norma tradicional, tabú familiar, aspiração máxima da mocidade,
obter um pergaminho nas Faculdades de Direito e de Medicina ou na Escola de Engenharia. Fora
dessa trilogia não se encontravam a pomposidade e o conceito prestigioso do título acadêmico.
Aquele que não possuísse um desses títulos não poderia, em regra, ingressar nas altas rodas sociais,
na esfera política, na alta administração pública, no corpo diplomático e consular”8.
Em 1934, quando se formou a primeira turma de economistas, talvez não se pudesse definir
um perfil único para o economista pois, afinal, a profissão, do ponto de vista legal, acabava de ser
criada e reconhecida. Desse modo, uma questão que frequentemente se encontra nesses anos diz
respeito à caracterização profissional do economista: afinal o que fazia um economista nos anos 30?
No parecer do Chefe da Seção de Fiscalização Sindical do Departamento Estadual do
Trabalho, Dr. Vasco de Andrade, havia um esboço do que seria a atividade profissional do
economista em São Paulo: “Na terminologia profissional, ou seja, a designadora de atividades
lícitas, com fins econômicos de qualquer função ou mister (Decreto 24.694, art. 1º), a denominação
de “economista” aparece como uma inovação. Até aqui caracterizava o sabedor de ciências
econômicas, o intelectual que se especializava em questões de Economia pública. Passa a indicar
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agora uma profissão, cujos representantes são titulados por escolas e faculdades, que funcionam
segundo lei especial. Não vejo inconveniente na novidade, tanto mais que o termo “ecônomo”, por
nós lembrado, foi repelido pelos referidos profissionais, que o julgaram demasiado restrito, não
existindo na língua outro qualquer que o substituísse, sem o caráter puramente intelectual
emprestado à palavra economista (...) verifica-se que os associados da Ordem vêm exercendo uma
atividade perfeitamente definida: a de consultores econômicos de importantes firmas comerciais e
industriais desta praça”.9
Atentando mais aos aspectos legais - o diploma de bacharel em Ciências Econômicas e o
caráter “liberal” da profissão - a fim de examinar a possibilidade de sindicalização, o autor do
parecer não examinava mais de perto a atividade profissional do economista, identificada aqui
genericamente como de consultor empresarial. Djacir Menezes apresentava outra visão do
economista ao responder ao comentário “Mais Doutores para o Brasil” feito a respeito da fundação
da Faculdade de Ciências Econômicas no Ceará. Dizia ele que: “São as exigências da vida
econômica e social da atualidade que estão solicitando técnicos especializados nos problemas de
administração e finanças. Os problemas de governo são antes de tudo problemas de ciências. O
desenvolvimento social e econômico suscita uma série de desajustamentos a reclamarem renovações
incessantes nos aparelhamentos de governo e de controle das energias sociais. E o problema exige
estudo, jamais palpite ou intuição.”10
Lafayette Belfort Garcia, conselheiro do Instituto da Ordem dos Economistas do Rio de
Janeiro, afirmava: “A função do `economista de carreira`, titular de um diploma oficial expedido
por instituições superiores de ensino econômico-comercial, é a de administrador das atividades
econômicas particulares e públicas do país. (...) Compete ao economista organizar, administrar,
orientar e reformar as atividades econômicas, procurando no desempenho desse mister o máximo de
eficiência, quer no setor da produção, quer no setor da distribuição; naquele visa um acréscimo de
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bem-estar por uma redução de preços, um aumento quantitativo e uma melhora qualitativa; e neste a
coordenação dos elementos necessários a garantir um funcionamento constante da produção”.11
Podemos observar a presença de economistas paulistas em cargos da administração pública
que já demandavam habilidades que iam além da estrita técnica contábil: Frederico Hermann Júnior
foi Diretor do Departamento de Fazenda da Prefeitura Municipal de São Paulo nos anos 30, e mais
tarde Secretário das Finanças do município; Milton Improta foi chefe da Divisão de Arrecadação da
Prefeitura do Município de São Paulo, assumindo mais tarde a Secretaria da Finanças (tendo sido
ainda Prefeito interino de São Paulo); Mário Beni era secretário do Conselho de Expansão
Econômica do Estado de São Paulo. Sem dúvida, a esfera pública, pela crescente complexidade que
adquire nos anos trinta, exigia profissionais com conhecimentos específicos de economia, muitas
vezes em associação com o conhecimento contábil, jurídico etc. Portanto, embora se possa dizer que
havia razoável clareza quanto à especificidade do trabalho do economista, na prática, as funções
exercidas na esfera pública e privada ainda não se apresentavam suficientemente especializadas para
fazer tal distinção.
Definia-se, assim, o campo de atuação dos economistas, como era visto à época: tratava-se
fundamentalmente da gestão dos negócios públicos e privados, em seus múltiplos aspectos
administrativos e financeiros. Ou seja, o economista, como profissional liberal, funcionário público
ou de empresa privada, dedicava-se à administração destas atividades. É inegável, no entanto, que já
se visualizava um outro papel para o economista, o de definir os rumos da política econômica. O
economista e contador Frederico Hermann Júnior afirmava que: “O ciclo dos estudos técnicos não
pode ser considerado completo sem a especialização em assuntos econômicos, financeiros e
administrativos. Neste setor o Brasil ensaia os primeiros passos. Urge que se coloque no pedestal
que lhe é devido o ensino econômico destinado a forjar consciências capazes de conduzirem a
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Economia nacional, amparada no entrosamento harmônico dos interesses estatais e privados, aos
páramos que assegurem ao país o respeito devido a quem trabalha pelo progresso geral”.12
Estas breves indicações mostram que já havia percepção clara da especificidade da atuação
profissional do economista, dirigida, na esfera pública e privada, à gestão administrativa e
financeira e também à definição dos rumos da política econômica nacional (e talvez à própria
política de desenvolvimento). É claro, no entanto, que as funções profissionais, à época, nem
sempre estão perfeitamente delineadas. Por um lado, cabe notar que as preocupações dos
contabilistas não deviam se limitar à área estritamente contábil: compulsando alguns números da
Revista Paulista de Contabilidade (publicada pelo Instituto Paulista de Contabilidade) do ano de
1932 encontramos artigos típicos de periódicos de Economia: de José Álvares Rubião, “Aspectos da
Economia Nacional e o Relatório Niemeyer” e “Os Bancos Emissores e as Crises”; de Francisco
Isoldi, “Efeitos econômicos e sociais da grande indústria moderna”; de Marques da Cruz, “Escorço
histórico das doutrinas econômicas”. Estes exemplos poderiam ser multiplicados ao observarmos
outros números da revista, embora, é claro, ali predominassem artigos sobre problemas e técnicas
contábeis. De qualquer modo, a frequência de artigos sobre temas econômicos, mostra que a
preocupação dos contabilistas não se limitava ao campo estrito de sua atividade profissional.
Com a finalidade de legitimar a atuação do economista perante a sociedade, a Ordem dos
Economistas desenvolveu intensa atividade de difusão em São Paulo e no interior do Estado. Em
1935, para promover a “educação econômica” de nosso povo, apoiou a Primeira Semana de
Educação Econômica, realizada pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas de
São Paulo. Esse mesmo objetivo foi reiterado em 1939 quando, em convênio com outras entidades
de economistas, do Rio de Janeiro e da Bahia, consolidou-se a idéia de realizar anualmente a
Semana do Economista. Os economistas enfatizavam que possuíam um conhecimento que era ao
mesmo tempo técnico e social, adaptado às especificidades da realidade brasileira.
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Em 1939, em um passo mais arrojado para uma entidade de uma profissão nova13 e ainda
bastante desconhecida, a Ordem dos Economistas lançou a Revista de Ciências Econômicas que
talvez fosse, naquele momento, a única revista brasileira científica especializada em Economia. O
número 1, de maio-junho de 1939, teve a apresentação de Horácio Berlinck, para quem o campo da
ciência econômica abrange “particularmente a organização estatística e coletiva da indústria
econômica, as propriedades gerais dos fenômenos econômicos, deduzidos dos fenômenos sociais, e,
finalmente, o progresso econômico”. A divulgação do trabalho dos economistas também se fez por
outros meios. Em 1937 publicou-se uma coletânea com o título de Economia Aziendal: tendo na
capa o nome da Ordem dos Economistas de São Paulo, o livro contava com artigos de Frederico
Herrmann Junior, Francisco de Benedictis, Antenor da Silva Negrini, Paulino Baptista Conti, José
da Costa Boucinhas, Milton Improta e Américo Oswaldo Campiglia. Os artigos se situavam numa
área de transição entre a Contabilidade e a Economia, sendo nítida a intenção, denunciada pelo
título da obra, de aproximá-la da última.
A exemplo do que ocorria com outras entidades sindicais de profissionais liberais, como
médicos, engenheiros e advogados, também os economistas procuravam definir seus símbolos e
seus patronos intelectuais. Em julho de 1943, o economista João Luiz Carvalho, diretor gerente de
O Radical, do Rio de Janeiro, visitou a sede do Sindicato dos Economistas de São Paulo 14 e sugeriu
que Mauá fosse escolhido patrono do Sindicato. Em dezembro de 1943 decidiu-se inaugurar o
retrato do Barão na sede. Em 1944 seria decidido inaugurar um retrato de José da Silva Lisboa, o
Visconde de Cairu na sede social. Em 1944, a sede do Sindicato contava com quatro retratos em
suas dependências. Além de Mauá e Cairú, havia o do presidente Getúlio Vargas - inaugurado em
1942 - e um retrato a óleo de Adam Smith, que havia sido inaugurado em 1940, por ocasião da
passagem dos 150 anos de falecimento do economista inglês.
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Em 1945, no entanto, ainda era preciso defender o campo e a profissão de uma grande
incompreensão. Em artigo de 1945, J.C. Boucinhas, secretário do Sindicato, cita artigo de Reinaldo
Gonçalves, publicado em fevereiro na RCE, em que este diz: “o que muita gente não compreende
ainda é a profissão autônoma do economista. Falar em economista profissional é algo aberrante e
até ridículo. A crença na desnecessidade do economista profissional é tão generalizada que até
mesmo as grandes empresas e inúmeros empresários poderosos perguntam para que serve tal
profissão (...) Que há uma percepção errônea acerca da Economia e da administração e um
desconhecimento quase completo mesmo por parte dos órgãos governamentais da existência de
cursos de formação de administradores e economistas são afirmações que não admitem dúvidas”.
Citando A.C. Pigou, da Universidade de Cambridge, Boucinhas diz que “quando um economista
utiliza uma técnica formal, mesmo que seja algo tão inocente como o cálculo diferencial elementar,
o homem da rua, em vez de ter respeito, como o faz quando um físico emprega uma fórmula que
não entende, afirma, sem maior exame, que o economista é premeditada e aleivosamente
obscuro”15.
Certamente, em poucos anos, após o fim da guerra, esta situação mudaria, pelo menos no
que diz respeito à compreensão do campo de atuação do economista. Já em 1946 discutia-se a
criação de carreira de economista na administração pública estadual. O conhecimento econômico
enquanto informação técnica transformou-se em recurso político e passou a ser objeto de disputas
pelo poder. Especialmente no Rio de Janeiro, os economistas se tornaram hegemônicos entre os
técnicos em um processo que se inicia nos anos 30 e se consolida nos anos 50, com as agências
federais de economia e planejamento (Loureiro, 1997). Na década de 50, os economistas são
chamados a definir um projeto de planejamento nacional, assumindo um poder inédito no cenário
político nacional, processo que incluiu crescentemente também os economistas de São Paulo.
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2. O PENSAMENTO ECONÔMICO BRASILEIRO NOS ANOS TRINTA E QUARENTA

Teria a criação dos cursos de Administração e Finanças, em 1931, e de Ciências
Econômicas, em 1945, induzido uma nova dinâmica ao pensamento econômico brasileiro? Em
outras palavras, qual o impacto que a formação de economistas na universidade brasileira teve sobre
o saber econômico?
É inegável que o nível do debate econômico no Brasil até 1930 não acompanhava de perto a
fronteira do conhecimento. Como vimos, as cadeiras de Economia Política das faculdades de direito
e de engenharia basicamente reproduziam autores ingleses e franceses do Século XIX. O debate
econômico mais geral se fixava sobre as questões monetárias e cambiais. Faltava, portanto, um
espaço para a reflexão acadêmica e para uma elaboração mais cuidadosa das questões de política
econômica. A criação das faculdades de ciências econômicas, a partir de 1931, parece ter aberto
esse espaço em que, progressivamente, se teve tanto a atualização e reflexão teórica quanto o debate
mais elaborado sobre os temas de política econômica. É certo que não devemos exagerar esse
impacto: porém os indícios disponíveis sobre o avanço da ciência econômica no Brasil entre 1930 e
1950 são bastante significativos para podermos argumentar nessa direção.
Paralelamente à criação dos cursos de Administração e Finanças (embora não
necessariamente decorrente dela), observou-se o estabelecimento de diversas entidades
representativas dos economistas ou dedicadas aos estudos econômicos: Sociedade Brasileira de
Economia Política do Rio de Janeiro (que teve Eugênio Gudin como um de seus fundadores),
Sociedade de Estudos Econômicos de São Paulo (fundada por Abelardo Vergueiro César, dirigente
da Bolsa de Valores de São Paulo), Ordem dos Economistas de São Paulo, Instituto da Ordem dos
Economistas do Rio de Janeiro, Ordem dos Economistas de Pernambuco, Instituto de Economia e
Finanças da Bahia, Instituto de Ciências Econômicas de Porto Alegre e Instituto dos Economistas de
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Pelotas. Embora algumas dessas entidades tivessem caráter profissional (ou mesmo sindical), havia
em torno delas o debate das grandes questões econômicas nacionais. Nessas décadas, diversas
revistas de economia são publicadas: O Economista (do Rio de Janeiro, fundada em 1919 e que
tinha como diretor, nos anos quarenta, Gileno Dé Carli); Economia (de São Paulo, de 1939, dirigida
por Luís Amaral), Observador Econômico e Financeiro (do Rio de Janeiro, fundada em 1936, sob a
direção de Valentim Bouças), Revista de Ciências Econômicas (de 1939, publicada pela Ordem dos
Economistas de São Paulo), Revista de Economia e Finanças (do Instituto de Economia e Finanças
da Bahia), Revista do Instituto de Ciências Econômicas de Porto Alegre, Digesto Econômico (de
1945, publicada sob o patrocínio da Associação Comercial de São Paulo) e as revistas da Fundação
Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Conjuntura Econômica e Revista Brasileira de Economia. São
também dessa época algumas revistas de órgãos governamentais: Revista de Finanças Públicas
(Ministério da Fazenda, 1941), Revista do Serviço Público (DASP, 1937) e Revista Brasileira de
Estatística (IBGE, 1940). Algumas destas tinham caráter mais informativo e noticioso, outras um
perfil mais acadêmico. Trata-se, sem dúvida, de um respeitável rol de publicações especializadas em
economia que, em sua maior parte, surgiu nos anos trinta e quarenta.
A Revista de Ciências Econômicas, da Ordem dos Economistas de São Paulo, com caráter
principalmente acadêmico, tinha entre seus colaboradores constantes os professores das Faculdades
de Ciências Econômicas de São Paulo (da Fundação Álvares Penteado) e da Faculdade de Ciências
Econômicas e Administrativas do Rio de Janeiro. Esta faculdade, fundada em 1939, antes de ser
incorporada pela Universidade do Brasil, em 1946, foi cogitada como embrião de uma Universidade
Mauá, patrocinada pela Associação Comercial do Rio de Janeiro (Castro, 1991a). Entre os paulistas,
havia presença frequente de professores e economistas como Frederico Herrmann Jr, Tito Prates da
Fonseca, Milton Improta, Ferdinando Rubano, Aroldo de Azevedo, J.Papaterra Limongi, José da
Costa Boucinhas. Menção especial merece o professor de Matemática Financeira da Faculdade de
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São Paulo, Aúthos Pagano, tanto pela frequência como pelo caráter de suas contribuições. Seus
artigos, marcados pela formulação matemática dos argumentos, demonstram conhecimento dos
economistas clássicos e marginalistas/neo-clássicos (como Adam Smith, Malthus, Ricardo, Walras,
Pareto, Cournot, Fisher, Marshall, Bohm-Bawerk, Wicksell). Neles também há referência a autores
contemporâneos (como George Stigler); em particular, surpreende que, em artigos publicados na
Revista Paulista de Contabilidade, Pagano discutisse, com base em formulação matemática, as
teorias do ciclo econômico de M. Kalecki e de R. Frisch (Pagano, 1940a, 1940b).
Entre os professores do Rio de Janeiro registram-se colaborações de Luiz Nogueira de Paula,
Eugênio Gudin, Iberê Gilson, Daniel de Carvalho e, com maior frequência, de Reinaldo de Souza
Gonçalves (que tratava principalmente de temas teóricos e metodológicos da economia). A Revista
de Ciências Econômicas também publicou, nos anos 40, artigos de economistas e homens públicos
não necessariamente vinculados às Faculdades de Economia, mas que tinham crescente presença no
debate dos problemas econômicos brasileiros: Giorgio Mortara, Valentim Bouças, Djacir Menezes
(da Faculdade de Ciências Econômicas do Ceará), Paul Hugon (professor de Economia Política da
Faculdade de Filosofia da USP), Augusto Alexandre Machado (professor da Faculdade de
Economia da Bahia), J.F. Normano (economista norte-americano conhecido por seu livro sobre a
evolução econômica do Brasil), Heraldo Barbuy, Francisco Truda (diretor do Banco do Brasil),
Alexandre Kafka (à época professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e futuro
representante do Brasil no FMI), José Garrido Torres (economista formado nos EUA e funcionário
do Ministério do Trabalho e de outros órgãos governamentais), Abelardo Vergueiro César, Richard
Lewinshon (economista austríaco que esteve vinculado à Fundação Getúlio Vargas), Heitor Ferreira
Lima (assessor de Roberto Simonsen e conhecido por seus trabalhos sobre a indústria e a história
econômica do Brasil), Artur de Souza Costa (Ministro da Fazenda de Getúlio Vargas), Roberto
Simonsen, entre outros. Há ainda a reprodução de uma declaração de Keynes prevendo o fim do
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padrão-ouro (em 1944) e uma breve nota sobre sua morte (em 1946), embora a Teoria Geral de
Keynes não tivesse sido objeto de apreciação especial na revista.
Luiz Nogueira de Paula, em sua Sintese da Evolução do Pensamento Econômico no Brasil
(conferência proferida em 1940 no Uruguai) arrolava obras de economistas brasileiros que julgava
relevantes. Na classificação de “escritores realistas” incluía Oliveira Viana (Populações
Meridionais do Brasil), Roberto Simonsen (História Econômica do Brasil) e Afonso Arinos
(Síntese da História Econômica do Brasil), aos quais poderíamos acrescentar Caio Prado
Jr.(História Econômica do Brasil), Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil) e Gilberto Freire
(Casa Grande e Senzala). Entre os autores doutrinários de tratados e compêndios Octacílio Novaes,
professor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro (Curso de Economia Política), J. Papaterra
Limongi (Economia Política e Finanças) e Djacir Menezes (Economia Política); nos anos quarenta
novos títulos poderiam ser incluídos nesta categoria, como o de Alde Sampaio, professor da
Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas do Rio de Janeiro (Lições de Economia
Circulatória e de Economia Repartitiva) e o de Eugênio Gudin (Princípios de Economia
Monetária). Na categoria de monografias, arrolava Jorge Kafuri, da Escola Politécnica do Rio de
Janeiro (Estudo dos Fenômenos Monetários), Alexandre Machado (Bancos e Operações
Bancárias), Amoroso Lima (Introdução à Economia Moderna), Eugênio Gudin (Estrutura
Monetária e Bancária), Reinaldo Gonçalves (Teoria Quantitativa da Moeda) e Alde Sampaio
(Emissões de Papel Moeda) (Paula, 1942: 50-51).
Estas indicações nos levam a afirmar que, a partir de 1930, há uma significativa mudança no
caráter da Ciência Econômica no Brasil: até então, as obras de economia de autores brasileiros
alinhavam-se em duas vertentes: uma, a de caráter didático desenvolvida principalmente pelos
catedráticos das Faculdades de Direito e, quase sempre, seguindo a obra de um ou dois economistas
europeus, sendo reduzida a originalidade e a atualidade desses compêndios. A outra vertente referia-
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se aos problemas de política econômica, centrados nas questões monetárias e cambiais, num debate
feito na esfera política, longe do ambiente acadêmico e sem maior interação com este.
Depois de 1930, paralelamente a, mas também como resultado da instalação das Faculdades
de Ciências Econômicas, há substancial incremento da reflexão sobre os temas econômicos: no
âmbito acadêmico, tanto em relação à teoria, quanto a certas esferas da economia aplicada (como
questões monetárias, bancárias e de finanças públicas) e aos métodos quantitativos (lembrando que
vários professores, como Octacílio Novaes, Jorge Kafuri e Aúthos Pagano tinham acentuada
tendência para a matemática e para a estatística). Essa mesma reflexão também está presente em
várias esferas da sociedade: podemos lembrar as contribuições de Roberto Simonsen que, antes de
ser professor da Escola de Sociologia e Política, era importante industrial e cuja polêmica com
Eugênio Gudin a respeito do planejamento tornou-se clássica; ou ainda de Caio Prado Jr., de
Octavio Gouveia de Bulhões (funcionário federal e também professor de Economia no Rio de
Janeiro) e de tantos outros.
Parece certo, portanto, que as velhas matrizes do pensamento econômico e da profissão de
economista no Brasil começam a confluir nos anos 30 e 40: no plano acadêmico, as cadeiras de
Economia Política das faculdades de direito e de engenharia tendem a perder relevo diante do
surgimento das faculdades de economia, pois a partir de então esse será o local preferido para a
reflexão teórica; as polêmicas sobre política econômica, embora conduzidas fora do ambiente
acadêmico, buscarão crescentemente a legitimidade que o saber especializado pode dar a opiniões
específicas sobre determinados temas; e o ensino comercial, que não deixou de existir, soube, ao
menos em parte, assumir seu novo caráter e responsabilidade nas faculdades de economia que gerou
(ao lado de outras instituições já criadas no espírito da legislação de 1945). Preparava-se, assim, o
caminho para a crescente identificação da atividade do economista com o conhecimento derivado da
ciência econômica, afastando-se de sua velha origem profissional (como contador). Trata-se de um
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longo percurso, talvez ainda não concluído, mas que mostra a importância desses primeiros passos
encetados ao longo de mais de um século.
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