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A EVOLUÇÃO DO ENSINO DE ECONOMIA NO BRASIL

Luiz de Freitas Bueno(*)

1.00 - Introdução

1.10 - Objetivo do Trabalho
O presente trabalho constitui um relato de pesquisas

por

nós realizadas na legislação brasileira desde 1808(**) com o objet!
vo de procurar caracterizar marcos essenciais da estrutura do ensino de economia no Brasil.
Há algum tempo demos à publicidade a reprodução de
legislação Federal e do Estado de são Paulo relativa ao Ensino

toda
das

Ciências Econômicas entre nós.
Agora apresentamos urna descrição dos aspectos gerais e ca
racterísticos constatados na análise da legislação.

(*) Professor da Escola de Pós-Graduação em Economia do Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas.
(**) Bueno, L.F. - Coletânea da Legislação do Interêsse das Faculdades de Ciências Econômicas. Tomos I e II Boletins n9 21 e
38 da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas
da
Universidade de são Paulo. são Paulo 1961 e 1964.
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1.20 - Limitação da Análise

o tema do presente estudo comporta, pelo menos, três

as-

pectos que queremos, desde o início, destacar:
1.21 - O relato histórico de como se iniciou e se desenvolveu o ensino de economia no Brasil, através da evolução de
sua
legislação;
1.22 - O pensamento que predominou em nossos economistas
nas diferentes fases por que passou a sua formação;
1.23 - Interpretação da legislação do ensino e do pensamento dos economistas com base nos fundamentos históricos e
sociais de nossa evolução, de modo a procurar nêles, uma explicação
das diferentes fases por que passou a formação.
O presente estudo está limitado ao primeiro aspecto. Tem
como objetivo destacar algumas características da evolução do. ensi
no da economia no Brasil e de examinar certas particularidades que
nos pareceram originais.
Nesse sentido, nossa pesquisa permitiu obter explicações
para alguns fatos até curiosos com relação, por exemplo, à origem
dos, primeiros atuários brasileiros e à instituição, pela primeira
vez, do diploma de contador.
Quanto ao pensamento que predominou em nossos economistas, nas diferentes fases por que passou o ensino de economia, ju!
gamos que o excelente trabalho do eminente professor Luiz Nogueira
de Paula, "Síntese da Evolução do Pensamento Econômico no
Brasil", constitui um relato preciso da matéria.
Nossa posição, de maneira nenhuma, deve ser interpretada
como admitindo a primeira questão, a mais importante. Do ponto de
visto teórico, é no estudo de nossa evolução histórica que deverí~
mos encontrar as bases das estruturações que foram dadas, em diferentes épocas, ao ensino de economia entre nós.

-

3 -

Em certo sentido, no Brasil, ainda, não tem sido, a Universidade, isto é, a pesquisa e o ensino,quem fornece as bases para o desenvolvimento material.

~ste,

em geral, tem sido promovi-

do, em grande parte, através de desenvolvimentos tecnológicos obt!
dos por outras nações, tendo sido, assim, mínima a participação da
criação científica nacional, na promoçao de nosso desenvolvimento.
Apesar disso, acreditamos que, pelo menos no que diz

re~

peito a algumas das fases da sua evoluçã~no ensino de economia existem raízes econômicas e sociais (nacionais ou não) ,nas

quais

as diferentes estruturas da formação do economista se inspiraram.
A pesquisa dessas relações, no entanto, deixamos para os
especialistas no conhecimento de nossa evolução econômica e social.
Haverá algum conhecedor de nossa evolução histórica e s~
cial que se dedique à história de nossa educação econômica, ou algum conhecedor da história de nossa educação que se dedique à economia, reunindo os dois aspectos essenciais que a análise da questão comporta.

1.30 - Marco Inicial e Desdobramentos

o

marco inicial do calendário da evolução do ensino

da

economia no Brasil é o ano de 1808, quando se deu a criação da pr!
meira Cadeira de Economia.

A ele, pelo menos, dois outros eventos

importantes estão relacionados:
I - a vinda da família real portuguêsa para o Rio de Janeiro;
II - a abertura dos portos brasileiros ao comércio mundial.
A vinda da família real exigia o desenvolvimento do ensi
no em vários ramos, de modo a propiciar a formação daqueles

que

iriam com ela conviver, formação essa que além de já se ter inicia
do em Coimbra e aí continuar sendo feita, poderia e deveria se ini
ciar, também, na séde da própria Côrte.

A abertura dos portos,

- 4 por sua vez, viria, com o desenvolvimento do Comércio Exterior, exi
gir um maior número de pessoas com formação adequada.

A criação da

primeira Cadeira de Economia seria, por conseguinte, a primeira

o-

portunidade da transmissão de conhecimentos de teoria econômica

·no

País.
José da Silva Lisboa, mais tarde Visconde de Cairú, foi o
professor da primeira aula de Economia.

Nascido na Bahia,

em Lisboa, lente proprietário dessa aula, foi o primeiro

educado
professor

de economia no Brasil.

o

seu livro, publicado em Lisboa, na Imprensa Régia,

1804, através do exame de seu conteúdo, permite constatar a

exten-

sao e a profundidade do conhecimento da teoria econômica que
çou a ser divulgado em nossa Terra.
três partes.

em
come-

Este livro contém praticamente

A primeira, cuida àa Importância da Economia e

seus

princípios, dos Sistemas de Economia e Diferença entre a Teoria Eco
nômica dos Autores Francêses e da de Adam Smith.

A segunda é dedi-

cada à análise e à crítica das idéias de Adam Smith.

A terceira, ~

presenta uma Exação Filosófica e Ortodoxia política das

Doutrinas

de Adam Smi th •
Por conseguinte, escrito 28 anos após o aparecimento

da

obra fundamental de Adam Smith, "A Riqueza das Nações", já incorporava em seu texto uma exposição de suas principais idéias e uma reprodução das análises dos seus críticos de então'.
Conquanto Cairú tenha sido o primeiro professor de Economia entre nós, ele não foi o nosso primeiro economista.

Conforme

salienta, ainda, Nogueira Paula(l) , o primeiro economista brasileiro foi D. José Joaquim da Cunha Azevedo Coutinho, nascido em Campos,
em 1742; autor do "Ensaio Econômico sobre o Comércio de Portugal

e

Suas Colônias", e fundador do Seminário de Olinda em 1800.

(1) - Nog~eira de Paula, L. - "Síntese da Evolução do Pensamento Economico do Brasil". - Serviço de Estatística da Previdência
do Trabalho. - Rio de Janeiro, 1942.
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Após a criação da Aula de Economia, em 1808, o ensino

de

economia se desenvolveu via três setores de ensino superior:
1.31 - Aulas de Comércio (previstas em 1809)
1.32 - Faculdades de Direito (1827)
1.33 - Escolas Militares (1810)
A evolução das aulas de Comércio deu origem, através

do

Ensino Comercial, às Faculdades de Economia de hoje, e a evolução da
Academia Militar, às Escolas de Engenharia, Agronomia, Arquitetura e
Militares.
Muito embora iniciemos o nosso trabalho abordando o ensino
da Economia nas Escolas de Direito e Engenharia, dedicaremos mais atenção ao ministrado pelas Aulas de Comércio.
Realmente, foi o ensino das Aulas de Comércio que

motivou

a criação do Ensino Comercial em 1905 e, dentro dele, o Curso Superi
or de Comércio, cuja evolução conduziu aos Cursos atuais das Faculdades de Ciências Econômicas e de Administração.

1.40 - Ensino de Economia nas Escolas de Direito

o primeiro Curso Jurídico c+iado no Brasil, o foi em 1825,
na Côrte do Rio de Janeiro, não 10gr~ndo, porém, funcionar.

Realmen

te, as duas primeiras Escolas de Direito do Brasil foram as de

são

Paulo e Olinda, criadas pela Lei de 11 de agosto de 1!27.

o

primeiro regulamento aplicado a essas Escolas foi o ela-

borado pelo Visconde de Cachoeira, o qual, ao que parece, destinava-se às Escolas da Côrte de 1825.
Ao serem instalados os Cu+sos de são Paulo e Olinda, incluí
ram o estudo de Economia política no 59 ano.

Para o ensino desta dis

ciplina foi aprovado, pelo ImpériO, o Compêndio elaborado por Pedro '
Autran da Mata e Albuquerque, que deveria servir ao curso de Olinda.
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Durante sua evolução, o Curso de Direito incluiu na formaçao de seus bachareis, as seguintes disciplinas, de interêsse para a
formação em Economia:
1.41 - Economia política
1.42 - Ciências das Finanças
1.43 - Direito Administrativo e Ciências da Administração,
disciplinas essas que se mantiveram sem ampliações ou redução duran
te praticamente toda a evolução do Curso Jurídico entre nós.

o exame da evolução dos Cursos Jurídicos não acusa, corno '
os de Engenharia, grandes transformações e desdobramentos. Realmente, o Curso de Direito sempre foi, desde a criação, o Curso de Direi
to. Já o Curso de Engenharia, conforme veremos, nasceu do Curso Militar, dentro dele sofreu evoluções até 1873, quando surgiu a primei
ra Escola Politécnica.
Dentro do Curso da Escola Politécnica se desenvolveram
e
depois se desmembraram, corno cursos autônomos, as Escolas de Agronomia e as de Arquitetura e Urbanismo.
Em todas essas Escolas (Engenharia, Arquitetura, Urbanismo
e Agronomia), o ensino de Economia se desenvolveu mais ou menos
de
maneira uniforme, incluindo Economia política, Administração e Estatística.
Aspectos particulares dessa evolução, principalmente referentes às Escolas Politécnicas do Rio de Janeiro (criada em 1873) e
de são Paulo (criada em 1892), tem relação com o ensino das Faculdades de Ciências Econô~cas de hoje e serao considerados em separado.
Uma última referência no que se refere ainda ao ensino de
Economia nas Escolas de 'Direi to deve ser feita, com relação aos prfmeiros livros textos de EconOmia, escritos por professores desta dis
ciplina, naquelas Faculdades. Assim, tem-se, por exemplo:
I - Professores de Olinda
a) Pedro Autran da Mata e Albuquerque - 1884 - "Elemen
tos de Economia política".

- 7 b) Lourenço Trigo de Louretr;o - "Elementos de Economia
política", publicado em Recife em 1854.
c) Aprígio Justiniano da Silva Guimarães - "Estudos de
Economia política".

Obra póstuma, publicada

em

1902.
11 - Professores de são Paulo
a) José Luiz de Almeida Nogueira - "Curso Didático

de

Economia Política", publicado em são Paulo, em 1913.

1.50 - Ensino de Economia nas Escolas de Engenharia
O ensino de Engenharia se iniciou no Brasil, tendo como maE
co inicial a Academia Real Militar, criada pela Carta Régia de 4
dezembro de 1810.

de

Esta primeira Escola tinha como objetivo formar o-

ficiais de Artilharia e de Engenharia e, ainda, oficiais da Classe de
Engenheiros Geógrafos e Topógrafos, para dirigir minas, caminhos, pOE
tos, canais, pontes e calçadas.
Após 21 anos de sua instalação, a Academia Real Militar sofreu sua primeira reforma em 1832, reforma esta promulgada pelo
to de 9 de março, mas que foi tornada sem efeito pelo Decreto
vo de 22 de outubro de 1833.

A reforma de 1833, separa a

Decr~

Execut~

Acade~ia

de

Marinha, incorporada pela Lei de 15 de novembro de 1832 e dá Estatutos provisórios à Academia Militar da Côrte.
A grande reforma da Academia Real Militar é introduzida pelo Decreto n9 2.116, de março de 1858.

Através dela, deu-se um desdo

bramento em tres escolas:
I - Escola Central
11 - Escola Militar e de Aplicação
111 - Escola Militar Preparatória da Província de são Pedro
do Rio Grande do Sul.
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Dentro de sua estrutura, cabia à Escola Central, como estabelecimento de ensino militar, formar engenheiros militares, engenhe!
ros geógrafos e bacharéis em Matemática e Ciências Físicas e Naturais.
Nesta estrutura cabe assinalar o ensino do Curso de Bacharel em Física e Matemática, das disciplinas de Cálculo das Probabilidades e Calculo das Diferenças Finitas.
Em 1873, a Escola Central passou por uma reforma através da
qual foi separado o ensino de engenharia civil do ensino de engenharia militar. ~ então criada a Escola Politécnica do Rio de Janeiro,
que passa a ministra~dentro de seu Curso de Engenharia Civil, o ensi
no de Economia.
1.51 - A Escola Politécnica do Rio de Janeiro

A Escola Politécnica do Rio de Janeiro foi, criada como des
dobramento da Escola Central, em 1873. Ministrava, na época, os seguintes Cursos:
I - Ciências Físicas e Naturais
11 -

Ciências Físicas e Matemáticas

111 - Engenheiros Geógrafos, Civis e de Minas

IV - Artes e l-1anufaturas
Dois fatos merecem referência especial. O primeiro diz res
peito à inclusão de uma Cadeira de Economia política, Direito Adminis
trativo e Estatística, no Curso de Engenharia Civil e, o segundo,
a
introdução de estudos de aplicações à tábua de mortalidade, aos problemas mais complicados de juros compostos, ~s amortizações pelo siste
ma Price, aos cálculos das Sociedades denominadas Tontin,1s'. e aos seguros de vida, no seu Curso de Matemática. Esta especificação equiv~
le à introdução de uma disciplina de Matemática Financeira e AtuariaI, no Curso de Engenharia Civil.

..

Sendo a Escola Politécnica do Rio de Janeiro uma escola que
cuidava também da formação de Bacharéis em Ciências Físicas e Matemáticas, a inclusão do equivalente à uma disciplina de Matemática Finan

- 9 ceira e Atuarial, deve ter despertado o interêsse da aplicação da Matemática às operações de seguros de vida, fato que justifica plename~
te terem sido os primeiros Atuários do Brasil, engenheiros formados •
pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Durante algum tempo constituiam a maioria dos atuários admitidos por concurso pelo Ministério
do Trabalho.
Dentro de sua evolução, a Escola POlitécnica do Rio de Janeiro sofreu inúmeras alterações de Currículo. Dessas alterações merecem referência:
A reforma de 1890, que desdobra a Cadeira de Economia Política, Direito Administrativo e Estatística, em duas:
a) - Economia política e Finanças
b) - Estatística, Direito Constitucional e Administrativo.
A reforma de 1901, que altera a segunda Cadeira enUmêrada,
dando-lhe a seguinte estrutura: Direito ConstituCional, Direito Administrativo, Contabilidade, Estatística e suas aplicações à Engénh~
ria.
A reforma de 1911,

que extingue

à

diseiplina dê Contabili-

dade.
A reforma de 1930, quereestrutura as duas Cadeiras, dando·
-lhe a seguinte forma:
a) - Estatístioa, Economia política e Finanças
b) - Organização e Tráfego das Indústrias, Contabilidade pú
blica, Industrial, Direito Administrativo
A reforma de 1931, que altera novamente a estrutura dessas
duas Cadeiras, dando-lhes a seguinte forma:
a) - Estatística, Economia política, Finanças
b) - Organização das Indústrias, Contabilidade PÚblica, Industrial, Direito Administrativo, Legislação.

- 10 Esta estrutura de ensino de Economia na Escola Politécnica
do Rio de Janeiro perdurou até sua integração na Universidade do Brasil, em 1931.
Finalmente, uma última referência cabe assinalar quanto
ensino de Economia na Escola Politécnica do Rio de Janeiro.

Ela

ao
diz

respeito à criação de seu Curso de Engenharia Econômica em 1957, compreendendo o estudo das seguintes disciplinas:
I - Teoria Geral:

Matemática Financeira, Econometria, Teo-

ria dos Mercados, Teoria da Produção, Macroeconomia
II - Teoria e Prática das Empresas:

Estrutura e Fundação de

Empresas, Organização de Empresas, Administração de Empresas, Planejamento Industrial.
III - Problemas Brasileiros:

Economia da Energia, Economia'

dos Transportes, Programação Econômica, Conferências.

1.52 - A Escola Politécnica de são Paulo
A Escola Politécnica de são Paulo foi criada pela Lei

n9

26, de 11 de maio de 1892, e incluia, em seu primeiro currículo, o en
sino de higiene e economia industrial. Sua reforma de 1893, passou a
incluir o ensino de Economi'a POlítica, Direito Administrativo e Estatística.
Desde sua instalação, a.Escola POlitécnica de são Paulo ministrou, com ligeiras alterações, o ensino de Economia Política,
reito Administrativo, Estatística e Contabilidade.

~Di~

Nos seus primei-

ros anos, ministrava os Cursos de Contador, Engenheiro Industrial
Engenheiro Agrônomo, Agrimensor e Engenheiro Mecânico.

e

Posteriormen-

te, foi introduzido o Curso de Arquitetos, que originou, mais tarde,
a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Dentro do Curso de Engenheiro Agrônomo cheQ9u a
-se a disciplina de Economia Rural.

m±nistrar~

Em sua reforma de 1959, a Escola Politécnica, já integrada
na Universidade de são Paulo, instituiu a opção produção, no seu Curso de Engenharia Mecânica.

Tal curso, além das disciplinas

normais

- 11 obrigatórias, passou a incluir, entre outras disciplinas específicas,
as seg~intes: Processos de Manufatura, Métodos de Engenharia de Produção, Finanças, Contabilidade dos Custos, Medida de Trabalho, Planejamento e Controle da produção, Controle da Qualidade, Projeto do Pro
duto, Arranjo Físico e Movimentação dos Materiais, Higiene e Segurança Industrial, Manutenção do Equipamento e Administração do Pessoal.
Em sua essência, o Curso de Engenharia da Produção visa fo~
necer a formação tecnológica necessária à compreensão e à administração da produção.
1.53 - O Primeiro Curso de Contador
A reforma da Escola Politécnica de são Paulo, de 1894, introduziu para os nossos objetivos inovação notável. Trata-se da instituição do Diploma de Contador. Realmente, segundo disposições
de
seu Regulamento baixado pelo Decreto n9 270, de 20 de novembro
de
1894, os alunos aprovados em todas as disciplinas de seu curso preliminar, com duração de um ano letivo, recebiam o Diploma de Contador.
Consultando-se, por outro lado, o seu Regulamento, baixado
pelo Decreto n9 485, de 30 de setembro de 1897, verifica-se que a Escola Politécnica de são Paulo ministrava dois cursos fundamentais, i~
to é, o preliminar e o geral, e seus Cursos Especiais estavam grupados em duas divisões. Os cursos da Primeira Divisão compreendiam os
de engenheiros civis, arquitetos, industriais e agrônomos. Os cursos
da Segunda Divisão compreendiam os de mecânicos, condutores de trabalhos, agrimensores, maquinistas e contadores.
O Curso de Contador da Escola Politécnica, 1897, compreendia
as disciplinas do Curso Preliminar, com duração de um ano, e que eram
as seguintes:
la. Cadeira - Matemática Elementar (revisão e complementos);
Trigonometria.
2a. Cadeira - Física experimental (barologia, acústica e óti
cal ;
Noções de Ciências Naturais.
la. Aula

- Contabilidade e Escrituração Mercantil.

2a. Aula

- Desenho à mão livre e geométrico elementar.
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o Curso de Contador foi extinto em 1918, pelo Decreto
2.931, de 12 de junho.
compreendia o estudo de:

n9
Na época de sua extinção, o Curso de Contador

la. Cadeira - Artmética e Âlgebra (revisão e complementos).
2a. Cadeira - Geometria Plana e no Espaço (revisão e compl~
mentos); Trigonometria Retilínea e Esférica.
3a. Cadeira - Física Experimental (barologia, acústica e ótica); Noções de Biologia (botânica e zoologia) •
la. Aula - Escrituração Mercantil e Contabilidade.
2a. Aula - Desenho à mão livre e geométrico elementar.
1.54 - Comentários sobre o ensino de economia nas Escolas
de engenharia
A fim de poder bem exercer a sua profissão, o engenheiro '
sempre requereu em sua formação, conforme sua especialização profissional, uma regular dose de formação de economia, contabilidade e de
administração.
O desenvolvimento industrial veio, porém, requerer, por um
lado, um especialista nos problemas de produção em seu aspecto tecn~
lógico, o que justificou a criação do curso de engenheiro de produçao. Por outro lado, a complexidade dos problemas micro e macroeconômico veio exigir um profissional de economia, com forte dose
de
formação em métodos quantitativos.
A inflexibilidade dos currículos da escola de economia,
que sempre predominou em nosso ensino superior, até o aparecimento'
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, levou à inúmeras
improvisações. Entre elas, cabe especial referência ao Curso de Engenharia Econômica, cujo objetivo central é a formação de um Economista em que a formação quantificada seja predonimante.
A realidade o impõe: ou os economistas quantificam a sua
formação de modo a poderem atender aos reclamos dos problemas reais
ou sairão de curso de engenharia econômica os profissionais que e-

- 13 xercerao grande parte das atividades que competem aos economistas.
Professores vários passaram pela Cátedra de Economia da Esoo
la Politécnica do Rio de Janeiro e publicaram textos dessa disciplina,
destinados aos seus alunos.

Entre eles, queremos assinalar:
a) - Vieira Souto - Economia política
vol. 1 (Introdução e Produção)
Rio de Janeiro, 1916.
b) Aarão Leal de Carvalho Reis - Curso de Economia política - vol. 1 Rio de Janeiro, 1918.
c) J. F. Kafuri - Economia Matemática
Apêndice ao Livro de Economia

de

Porto Carreiro.

1.60 - Ensino de Economia nas Aulas de Comércio

As aulas de Comércio que existiram durante o período do Império foram previstas em 1809, pelo Alvará de 15 de julho, como

uma

das justificativas para a criação de rendas próprias para o Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, com os seguintes

I

termos:

"

já para o estabelecimento de Aulas de Comércio, em que se vão doutrinar aqueles

dos

meus vassalos, que quizerem entrar nesta profissão, instruídos nos conhecimentos próprios
dela •.• "
As Aulas de Comércio mantidas e inspeccionadas pela Real
Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação funcionaram, pro
vavelmente, entre 1810 e 1830.

Delas, praticamente, não chegamos

conhecer os Estatutos que existiram, visto que o Decreto de 2 de

a
ago~

to de 1831, estabelecendo uma Aula de Comércio na Cidade de Maranhão,
a eles se refere, nos seguintes termos:

- 14 sendo os respectivos estudos regulados
los estatutos existentes a este respeito."

"

p~

Efetivamente, nao nos foi possível, até agora, obter os Estatutos de uma Aula de Comércio mantida pela Junta. Unicamente, viemos a conhecer o relato referente a estas Aulas, no que diz respeito
à estrutura de seu ensino, através de Primitivo Moacir (A Instrução e
o Império, vol. 1, págs. 487/497) em reproduções que apresenta de Relatórios diversos do Ministro do Império.
Pela leitura de tais reproduções, podemos assinalar que:
1.60.1 - por volta de 1833, o Governo resolveu alterar a es
trutura do ensino da Aula de Comércio da Corte, cujo curso era
de
tres anos, ministrado por um só lente e um substituto.
1.60.2 - a Aula de Comércio, funcionando debaixo da direçao e inspeção do Tribunal da Real Junta de Comércio, Agricultura, N~
vegaçao e Fábricas, funcionava mal e ministrava um curso de dois anos,
sendo que as disciplinas do primeiro ano eram as seguintes:
I - Princípios de Aritmética, Geometria e Âlgebra
11 - Contabilidade e Escrituração Mercantil
111 - Elementos de Geometria
A maioria das referências encontradas nos Relatórios do Ministro do Império, relativas às aulas de Comércio dizem respeito mais
a seus aspectos administrativos do que à estrutura do ensino por elas
ministradas.
1.61 - Aulas de Comércio da Côrte e Instituto Comercial
Rio de Janeiro

do

Informações sobre a estrutura do ensino das Aulas de Comércio passam a existir a partir da criação em 1846, relativamente à Aulas de Comércio da Côrte.

- 15 -

A sua criação, o ensino nela ministrado tinha

aproximadame~

te a seguinte estrutura:
Primeiro Ano
1 - Aritmética e ~lgebra
2 - Geografia Geral e do Brasil
3 - Matemática Comercial e Financeira
Segundo Ano
1 - História do Comércio.

Comércio Marítimo e Terres-

tre.
2 - Direito Comercial
3 - Operações Bancárias
4 - Escrituração Mercantil
A primeira reforma por que passou a Aula de Comércio da Côr
te do Rio de Janeiro deu-se em 1856, reforma esta que a transformou'
no

Instituto Comercial do Rio de Janeiro.

O ensino do Instituto Co-

mercial era assim distribuído:
Primeiro Ano
1 - Contabilidade e Escrituração Mercantil
2 - Geografia e Estatística Comercial
Segundo Ano
1 - Direito Mercantil
2 - Economia política com Aplicação Especial ao Comercio e à Indústria
O Instituto Comercial sofreu uma reforma em 1861, sendo
seu novo plano de estudos o seguinte:

o

- 16 Curso Preparatório
1 - Gramática Nacional, Caligrafia e Desenho Linear
2 - Frances
3 - Inglês
4 - Alemão
Curso Profissional
1 - Aritmética, Algebra e Geometria
2 - Escrituração Mercantil e Legislação de Fazenda
l-Geografia e Estatística Comercial
4 - Direito Comercial e Economia política
A terceira reforma por que passou o Instituto Comercial se
deu em 1863 e seu plano de estudo passou a ser:
Primeiro Ano
1 - Francês
2 - Inglês
3 - Aritmética e Algebra
Segundo Ano
1 - Francês
2 - Inqlês

3 - Aritmética e Algebra
4 - Geografia e Estatística Comercial
Terceiro Ano
1 - Alemão
2 - Geografia e Estatística Comercial
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Direito Comercial. Legislação Alfandegária e
Consular

4 - Escrituração Mercantil
Quarto Ano
1 - Alemão
2 - Direito Comercial e Legislação Alfandegária e
Consular
3 - Escrituração Mercantil

o Instituto Comercial do Rio de Janeiro sofreu, ainda,

uma

última reforma em 1880, mas esta reforma nenhuma alteração substancial introduziu em seu plano de estudos.
A partir de 1880, nenhuma alteração encontramos no ensino'
do Instituto Comercial, até o fim do Império e início da RepÚblica.

1.70 - Ensino de Economia no Ensino Comercial
Do fim do Império até o início do presente século, nada

e-

xiste na legislação federal relativamente ao ensino das Aulas de Comércio. ~ nossa crença que as referidas aulas tenham desaparecido.
Apesar da falta de uma legislação, duas Escolas de Comércio
foram instaladas:

ambas em 1902:

a Academia de Comércio do Rio

de

Janeiro e a Escola Prática de Comércio de são Paulo, às quais se

li-

gam, respectivamente, os nomes dos eminentes educadores:

Cândido Men

des de Almeida e Horacio Berlinck.
Somente no início do presente século, precisamente no
de 1905, é que a legislação

retoma~

o ensino de Economia dentro

ano
do

que consideramos Ensino Comercial.
Em 1905, é promulgado o Decreto-Legislativo n9 1.339, de

9
de janeiro, que constitui o marco inicial do Ensino Comercial no Brasil e dentro do qual se desenvolve~ até 1945, o ensino de Economia em
nível Superior.

- 18 Por este Decreto, até que fosse emitida uma legislação esp~
cífica, a Academia de Comércio do Rio de Janeiro passa a constituir
o padrão oficial do Ensino Comercial no Brasil. Â ela é que foram ~
quiparadas, entre outras, as seguintes escolas: Escola 'Prática
de
Comércio de são Paulo, em 1905; em 1923: Academia de Ciências ComeE
ciais de Alagoas, Liceu Coração de Jesus de são Paulo, Instituto CoMercial r·1ineiro, Instituto Lafaiete, Liceu Nossa Senhora Auxiliadora
de Campinas.
1.71 - A Academina de Comércio do Rio de Janeiro
A iniciativa da criação da J'l.cademia de Comércio do Rio { ~de
Janeiro, em 1902, deve-se a Cândido ~endes de Almeida que contou,
com a colaboração de algumas eminentes personalidades. Entre elas:
José da Silva Costa, Luiz Rafael Vieira Souto, Afonso de Delso, Fernando Mendes de Almeida, Carlos de Laet, Nerval de Gouvêa, Pedro Car
valho de Moraes, José Freire Parreiras Horta, Francisco Manoel
das
Chagas Dória, Antônio Felício dos Santos, José Pires Brandão, Carlos
Conrado Niemeyer, Joaquim Leite Fonseca, Pedro Cavalcanti de AlbuqueE
que Maranhão e José Sabóia Viriato de Medeiros.
Para a manutenção da Academia foi então fundada a Sociedade
Brasileira de Instrução, presidida inicialmente por Carlos Conrado '
Niemeyer. A instalação se deu a 2 de julho de 1902, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde funcionou durante alguns anos, antes
de se transferir para o Próprio Nacional, onde funciona até hoje.
Em 1909, a Academia de Comércio instala a sua Faculdade de
Ciências políticas e Econômicas que, em 1922, diploma sua primeira'
turma de Graduados em Ciências Econômicas e Comerciais.
1.72 - A Escola de Comércio de são Paulo
A Escola Prática de Comércio de são Paulo foi fundada em 2
de junho de 1902 e instalada em prédio provisório cedido pelo Conde
de Prates.
A fundação da Escola Prática de Comércio de são Paulo se de
ve, entre outros a: Veiga Filho, Horácio Berlinck, Conde de Pratep,
Senador Lacerda Franco, Senador Rodolfo Miranda, Asdrubal do Nacime~
to, Conde Siciliano, Hipólito da Silva, Banco do Comércio e Industria,
Banco de são Paulo.
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o

Curso Superior de Comércio, cuja evolução deu origem à a-

tual Faculdade de Ciências Econômicas de são Paulo, iniciou-se

em

1908.

em

Este Curso foi interrompido a partir de 1914 e ressurgiu

1932, já com base no Decreto n9 20.158, isto é, como Curso Superior
de Administração e Finanças.

I

1.73 - Escola de Comércio de Pôrto Alegre
A Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do

Rio

Grande do Sul, surgiu como evolução do Curso Superior iniciado

nos

termos da Legislação em 1905, seguindo a Academia de Comércio do

Rio

de Janeiro e a Escola Prática de Comércio de são Paulo, pela

Escola

de Comércio de Pôrto Alegre.
Destacam-se entre os fundadores da Escola de

Co~ércio

de

Pôrto Alegre as seguintes personalidades: Manoel André Rocha, Leonardo Macedônia Franco e Souza, Alcides de Freitas, Valentino Monte, Cas
tro Casado, Pacheco Prates e Timoteo Pereira da Rosa.
A primeira turma do Curso Superior colou seu grau em

l~

de

dezembro de 1911 e era composta de treze alunos.

1.80 - Ensino Superior de Comércio
Já em 1905, os estabelecimentos de Ensino Comercial minisT
travam dois cursos: o geral e o superior.

O Curso geral, em sua evo-

lução, transformou-senos (fursos de Perito Contador e, com a reforma
introduzida pela Lei Organica de 1943, nos Cursos Técnicos de Comércio de nível médio; o curso superior deu origem ao Curso Superior

de

Administração e Finanças e estes, às atuais Faculdades de Ciências Econômicas, Administrativas, Contábeis e Atuárias.
Como Curso Superior de Comércio, ou de Administração e

Fi-

nanças, muito embora estruturado dentro do Ensino Comercial,· o Curso
Superior instituído pela Academia de Comércio do Rio de Janeiro é

o

marco inicial das atuais Faculdades de Economia, Administração, Conta
bilidade e Atuária.

A sua criação, em 1905, o Curso Superior de Comércio
endia o ensino de:

compr~

-
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1 - Geografia Comercial e Estatística
2 - História do Comércio e da Indústria
3 - Tecnologia Industrial e Mercantil
4 - Direito Comercial e Marítimo
5 - Economia política
6 - Ciência das Finanças
7 - Contabilidade Pública
8 - Direito Internacional e Diplomacia
9 - História dos Tratados e Correspondência Diplomática
10 - Alemão, Italiano e Espanhol
11 - Matemática Superior
12 - Contabilidade Mercantil comparada e Banco Modelo

A primeira regulamentação do Curso Superior de Comércio deu
-se em 1926 e introduziu a seguinte seriação de disciplinas:
Primeiro Ano
1 - Alemão, Italiano ou Espanhol
2 - Matemáticas Aplicadas às Operações Comerciais
3 - Geografia Humana; Geografia Comercial
4 - Tecnologia Industrial e Mercantil
5 - Contabilidade Administrativa, Agrícola e Industrial
Segundo Ano
1 - Alemão, Italiano ou Espanhol
2 - Obrigações do Direito Civil, Direito Comercial e Ma
rítimo
3 - Economia política; Ciência das Finanças
4 - História do Comércio, da Agricultura e da Indústria
5 - Direito Constitucional e Administrativo, Ciência da
Administração

- 21 Terceiro Ano
1 - Alemão, Italiano ou Espanhol
2 - Contabilidade Mercantil Comparada e Banco

~odelo

3 - Direito Internacional, Diplomacia, História

dos

tratados, Correspondência Consular e Diplomática
4 - Direito Industrial e Legislação Operária
5 - Psicologia Aplicada ao Comércio, Noções de Artes
Decorati vas
1.81 - Curso Superior de Administração e Finanças
O Curso Superior de Comércio foi substituído, em 1931, pelo
Curso Superior de Administração e Finanças através do Decreto
20.158, de 30 de junho.

A estrutura adotada foi a seguinte:

Primeiro Ano
1 - Contabilidade de Transportes
2 - Matemática Financeira
3 - Geografia Econômica
4 - Direito Constitucional e Civil
5 - Economia política
Segundo Ano
1 - Cont"abilidade PÚblica
2 - Finanças e Economia Bancária
3 - Direito Internacional Comercial
4 - Ciência da Administração
5 - Legislação Consular
6 - Psicologia, Lógica e ~tica

n9

-

,2~

-

Terceiro Ano
1 - Direito

~dministrativo

2 - política Comercial e Regime Aduaneiro Comparado
3 - História Econômica da América e Fontes da Riqueza
Nacional
4 - Direito Industrial e Operário
5 - Direito Internacional, Diplomacia, História dos Tra
tados, Correspondência Consular e Diplomática
6 - Sociologia
1.82 - Abertura ao Curso Secundário
Marco importante na conceituação do Curso Superior de Administração e Finanças constitui o Decreto Lei n9 3.053, de 13 de fevereiro de 1941.
Através dessa legislação este Curso, aberto somente aos egressos dos Cursos Comerciais, passa a permitir o ingresso, também, '
dos egressos do curso secundário.
Com esta providência, o Curso Superior de Administração
Finanças consagra-se, realmente, como Curso de nível superior.

e

1.83 - Desaparecimento
Com a estrutura inicial, o Curso Superior de Administração
e Finanças funcionou até 1945, quando foram criados, em sua substitui
ção e integrados nas Faculdades de Ciências Econômicas, os Cursos de
Economia e de Contabilidade e Atuária, dentro da Legislação do Ensino
Superior do Brasil, fora, portanto, do Ensino Comercial.
~

de se acentuar que, ao ser reformado o Ensino Comercial,
em 1943, a Exposição de Motivos do Excelentíssimo Senhor Ministro de
Educação que acompanhou o Decreto-Lei n9 6.141, de 28 de dezembro de
1943, já afirmava em certo t'recho:

- 23 "Sendo o ensino Comercial considerado como de segundo grau na sua estrutura, não se incluiu a matéria relativa ao estudo, no mais elevado grau,
das ciências econômicas e administrativas.

I

Essa

matéria terá lugar adequado na legislação do ensi
no superior, cujo projeto de reforma se acha

em

fase de adiantado estudo".

2.00 - Ensino de Economia nas Faculdades de Ciências Econômicas
2.10 - Introdução

o

ensino de Ciências Econômicas, como ensino autônomo,

foi

introduzido, conforme dissemos, pelo Decreto-Lei n9 7.988, de 22

de

setembro de 1945.

de

Ele foi enquadrado no ensino das Faculdades

Ciências Econômicas, categoria então criada e que se iniciou mantendo
os Cursos de:
a) Bacharel em Ciências Econômicas
b} Bacharel em Ciências Contábeis

e

Atuárias

Posteriormente, a Lei n9 1.401, de 31 de julho de 1951, per
mitiu a separaçao dos Cursos de Contabilidade e Atuária, em Cursos in
dependentes.
Segundo as disposições desses dois diplomas legais, os refe
ridos cursos compreendiam o ensino das seguintes disciplinas:
CURSO DE CI~NCIAS ECONÔMICAS
1 - Complementos de Matemática
2 - Economia Política
3 - Valor e Formação de Preços

(I)

4 - Contabilidade Geral
5 - Instituições de Direito PÚblico
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6 - Estrutura das Organizações Econômicas
7 - Valor e Formação de Preços

(lI)

8 - Moeda e Crédito
9 - Geografia Econômica
10 - Estrutura e Análise de Balanços
11 - Instituições de Direito Privado
12 - Repartição da Renda Social
13 - Comércio Internacional e Câmbios
14 - Estatística Metodologica
15 - História Econômica

16
17

-

Ciências das Finanças
Ciência da Administração

18 - Evolução da Conjuntura Econômica
19 - política Financeira
20 - História das Doutrinas Econômicas

21 - Estudo Comparado dos Sistemas Econômicos
22 - Estatística Econômica
23 - Princípios de Sociologia, aplicados à Economia

CURSO DE CI~NCIAS CONTÂBEIS
1 - Ciência da Administração
2 - Economia Política
3 - Contabilidade Geral
4 - Análise Matemática
5 - Instituições de Direito Público
6 - Organização e Contabilidade Industrial e Agrícola
7 - Instituições de Direito Civil e Comercial
8 - Organização e Contabilidade Bancária

- 25 9 - Finanças das Emprêsas - Técnica Comercial
10 - Legislação Tributária e Fiscal
11 - Revisões e Perícia Contábil
12 - Prática do Processo Civil e Comercial
13 - Instituições de Direito Social
14 - Contabilidade Geral e Aplicada
15 - Estatística Geral e Aplicada
CURSO DE

CI~NCIAS

ATUARIAS

1 - Ciências da Administração
2 - Economia pOlítica
3 - Estatística Geral e Aplicada
4 - Contabilidade Geral
5 - Análise Matemática
6 - Estatística Matemática e Demográfica
7 - Matemática Financeira

8 - Instituições de Direito Público
9 - Matemática Atuarial
10 - Instituições de Direito Civil e Comercial
11 - Organização e Contabilidade Bancária
12 - Legislação Tributária e Fiscal
13 - Organização e Contabilidade de Seguros

2.20 - Dificuldades
Pode-se dizer que desde a promulgação do Decreto-Lei n9 7988,
iniciou-se um movimento em quase todo o país, visando a reforma
Faculdades de Ciências Econômicas.

das
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fácil compreender comparando-se a estrutura do curso de
1931 (Curso Superior de Administração e Finanças) com os cursos instuidos em 1945 (Economia, Contabilidade e Atuária): a reforma foi to
tal, na forma e no conteúdo.
fundamental, devemos dizer que as Escolas existentes
nao tinham capacidade de absorver os novos Cursos.
De

Essa falta de capacidade residia, principalmente no corpo
docente cuja maioria não podia ter formação para compreender os novos cursos.
Como consequência, a primeira reaçao, principalmente
do
professorado, foi pleitear-se a reforma dos novos Cursos, recém ins
tituidos.
Resultaram vários projetos da reforma curricular discutidos dentro de Escolas e entre Escolas de Economia em funcionamento.
2.30 - O Broblema da Reforma
O problema da necessidade de uma reforma do ensino de Economia, amplamente discutido no perIodo 1946/1962, se apresentou nao
somente como uma revisão dos planos de estudos do curso de Economia,
~aSi, inclusive, do curso de Ciências Contábeis e Atuárias e, ainda,
com a possibilidade da criação de novos cursos dentro dos objetivos
das Faculdades de Ciências Econômicas.
As crIticas que inicialmente se faziam e que perduraram du
rante todo o tempo em que o assunto reforma do ensino de Economia
foi discutido, eram no sentido de que:
1. quanto ao curso de Economia, os seus ensinamentos
nao
correspondiam ao que o mercado de trabalho estava a exigir de um eco
nomistai
2. quanto ao curso de contabilidade e de Atuária, que era
único, sua estrutura estava a exigir matemática demais para um conta
dor e de menos para um atuário.
Para uma melhor compreensao desses problemas devemos, inicialmente, proceder a uma análise de um lado, do conteúdo do
curso
por áreas de concentração e de outro, das relações entre a titulação
e a habilitação profissional.

- 27 2.31 - Estrutura do Ensino
Difícil dizermos quanto à adequação ou nao da estrutura do
ensino de Econom~a, Contabilidade e Atuária implantado com a legisl~
ção de 1945.
Tendo em vista urna caracterização dessa estrutura podemos
adotar o critério já referido de classificar as disciplinas constantes dos currículos de acordo com suas áreas.
Assim, para o Curso de Ciências Econômicas, temos a segui~
te classificação:

ÂREAS DE ENSINO
Economia

DISCIPLINAS

%

11

47

Métodos Quantitativos

3

13

Ciências Sociais

3

13

Direito

2

9

Contabilidade

2

9

Administração

2

9

23

100

TOTAL

No nosso entender, julgamos que a distribuição das áreas de
ensino com que se apresentava a estrutura de 1945, não diferia
tancialmente do que seria ideal. (*)

subs-

Acreditamos que as possíveis fa-

lhas da mesma, com relação à formação e que possam ter distanciado
das requeridas pelo mercado de trabalho, decorreram principalmente:

(*) A informação é indicativa, eis que a distribuição da carga horária das disciplinas é que daria a indicação correta.
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1. da falta de integração no ensino das disciplinas de Economiai
2. do ensino de métodos quantitativos sem a sua utilização
como ferramental no tratamento dos problemas econômicos.
A falta de integração no ensino das disciplinas era o resul
tado de uma partição muito detalhada dos capItulos da ciência econômi
ca, cada qual sob a orientação de um professor com orientação particu
lar, orientações estas que não convergiam para um tratamento uniforme
e quantificado dos problemas econômicos.
A falta de utilização do instrumental quantitativo no trato
dos problemas econômicos era o resultado de os docentes terem sido re
crutados, em geral, entre profissionais com formação em cursos de Ciências Sociais e de Direito, onde a formação, entre nós, é por excelência não quantificada.
...
Não se deve esquecer que o mercado de trabalho estava,
a
época, e ainda hoje está, a demandar um profissional com formação
quantificada e que enquanto a formação do economista nao se dirigir I
para essa orientação, o engenheiro economista continua a ser uma imp~
sição da realidade.
Quanto ao Curso de Ciências Contábeis e Atuariais, a distri
buição das disciplinas por área era a seguinte:

ÂRE~.s

DE ENSINO

DISCIPLINAS

%

Contabilidade

6

29

Atuária

2

10

Métodos Quantitativos

3

14

Direito

5

23

Administração

2

10

Economia

3

14

21

100

Ciências Sociais

TOTAL
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No caso do Curso de Ciências Contábeis e Atuariais, observ~
-se que nao ocorre o mesmo que no Curso de Economia. Naquele, a distribuição por áreas de formação está mais ou menos distorcida, confor
me dissemos, por falta de disciplinas fins e por excesso de disciplinas meios. A formação estruturada no Curso não era adequada nem
à
formação de contadores e nem à formação de atuários.
Impurnha-se, no nosso entender, não só o desdobramento
dos
dois cursos corno, ainda, urna reestruturação geral em cada um deles.
Nesse sentido, foi promulgada Lei n9 1.401, de 1951, permitindo o desdobramento dos dois cursos em dois cursos distintos.
A partir daí, a distribuição percentual das áreas de concen
tração passou a ser a segui"nte:

Cursos de
A-REA DE ENSINO
Contabilidade

Contabilidade
33,4

Atuária
Métodos Quantitativos

Atuária
23,1
15,3

13,3

23,1

Direito

33,3

23,1

Economia

6,7

7,7

Diversas

13,3

7,7

100,0

100,0

Ciências Sociais

TOTAL

Um exame dessa distribuição das áreas de formação nos dois
cursos demonstra permanecerem, ainda, certas falhas, entre elas:
a) a deficiência de contabilidade no curso de Contabilidade
e de Atuária no curso de Atuária.

-

~

-

b} excesso de Direito nos Cursos de Atuária e de Contabilidade.
2.32 - Diploma e Habilitação Profissional

Aspecto interessante do ensino de Economia em sua evolução
diz respeito às relações entre os diplomas outorgados e à habilitação
profissional dos titulados. Assim, devemos destacar os seguintes diplomas legais:
A legislação promulgada em 1905 e que previu
a} De 1905
um Curso Superior dentro do Ensino Comercial, não fazia referência es
pecial ao título do habilitado nesse Curso, mas previa atribuições
profissionais para os graduados. Assim é que estabelecia, entre essas atribuições,funções de Agentes Consulares, Funcionários do Itamaratí, Atuários de Companhias de Seguros e Chefes de Cob~abilidade de
grandes empresas.
b} De 1926

A legislação de 1926, que institui, podemos
dizer, o primeiro regulamento para o ensino comercial, não faz referência às atribuições profissionais dos graduados no Curso Superior
de Comércio mas, pela primeira vez, estabelece o grau dos formados'
no Curso Superior. Outorga-lhes o título de Graduado em Ciências Eco
nômicas.
c} De 1931
A legislação de 1931, ou seja o Decreto
n9
20.158, pela primeira vez, institui o título de Bacharel em Ciências
Econômicas, para os graduados no Curso Superior de Administração
e
Finanças. Estabelece o referido diploma legal corno prerrogativas pr~
fissionais dos titulados as seguintes: preferência para nomeação para
cargos pÚblicos, regalias nos concursos para professores do Ensino Co
mercial, Adidos Comerciais, Cônsules.
d} De 1945 a 1951

A legislação de 1945 a 1951, ao integrar o ensino de economia, contabilidade e atuária, no nosso sistema
de ensino superior, consagra, de vez, o título, ao instituir os títulos de bacharel em:
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Ciências Econômicas

II

Ciências Contábeis

III

Ciências Atuariais

No que se refere à atribuição profissional, o Contador, des
de a promulgação do Decreto n9 20.158, em 1931, já tinha consagrado'
na legislação as suas prerrogativas profissionais.
a Lei n9 1.411, de 13

de

agosto de 1951 e o Decreto n9 31.794, de 17 de novembro de 1952,

re-

No que se refere ao Economista,

I

solveram, de vez, o problema de sua atividade profissional.
Quanto ao Atuário, este graduado teve sua atividade profissional consagrada recentemente, através do Decreto-Lei n9 806, de

4

de setembro de 1969, regulamentado pelo Decreto n9 66.408, de 3

de

abril de 1970.
Por mais superficial que seja o exame da legislação anterior
a 1945, percebe-se, desde logo, haver urna preocupação em:
1.

Dar o título de Economista aos formados nos Cursos

Sup~

riores de Comércio (legislação de 1926 e de 1931);
2.

Estabelecer uma ligação entre a formação dos Cursos Su-

periores de Comércio e a Carreira Diplomática.
No que diz respeito às relações entre a titulação e a form~
çao do profissional é importante destacar que desde a sua implantação,
acreditamos,€, com a devida vênia, não haver relação entre a

forma-

ção profissional requerida pelo economista e a formação realizada,
quer no Curso Superior de Comércio, quer no Curso Superior de Adminis
tração e Finanças.
Uma prova dessa nossa crença, a encontramos nos seguintes '
fatos:
1.

A maioria dos profissionais formados, quer pelo

Curso

Superior de ComérCiO, quer pelo Curso Superior de Administração e Finanças, exerceram e exercem sua atividade profissional mais na esfera
da administração e da contabilidade do que na profissão de economista.
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2. A formação que Se preteildéudar aos bacharéis no Curso
Superior de Comércio e Superior de Adffiinistração e Finanças, conforme
ainda veremos, era mais nos setores de Contabilidade e de Direito

do

que no de Economia.
3.

O exercício de atividades profissionais típicas do Eco-

nomista, por um grande número de profissionais formados em outras Escolas Superiores, tais como, por egressos das Escolas de

Engenharia,

de Direito e de Ciências Sociais e políticas.
profi~

Acreditamos que, assim que o mercado de trabalho das

soes liberais iniciou a procura de profissionais de economia, pelo fa
to de os portadores de tal título

profissional

não terem tido

em

seu curso uma formação adequada, absorveu profissionais de outras pr~
fissões, principalmente bacharéis em pireito e Engenharia, os quais'
passaram a ocupar-se, também, das tarefas típicas da profissão do eco
nomista.
Razões dessa desvinculação entre o título e a habilitação '
profissional podem ser encontradas estudando-se a natureza da

forma-

ção dada, quer pelo Curso Superior de Comércio, quer pelo Curso Superior de Administração e Finanças.
Esta natureza pode, com certa aproximação, ser caracterizada pela participação das diferentes áreas de ensino na formação

do

economista.

da

Tal caracterização pode ser feita através da medida

relação entre o número de disciplinas de cada área de ensinoleototal
de disciplinas de que se compõe o currículo.
Tal critério pode não fornecer uma indicação exata do

que

se pretende caracterizar, eis que ela pode ser, em boa parte, alterada através do número de aulas por semana de cada disciplina.

No

tanto, pelas informações que se têm, o número de aulas por semana

ende

cada disciplina não varia muito entre as disciplinas, nem tampouco en
tre as Escolas e, desta forma, o critério fornece uma medida aceitável da participação de cada área de ensino na formação do economista.
Procedendo à essa classificação para as estruturas de ensino decorrentes das
tes resultados:

legisl~ções

de 1905, 1926 e 1931, ternos os seguin-
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ÂREAS DE ENSINO

1905

1926

1931

Economia

15,4

6,7

17,6

7,7

6,7

5,9

Ciências Sociais

15,4

20,0

23,5

Direito

15,4

26,6

35,3

Língua Estrangeira

23,0

20,0

Contabilidade

15,4

13,3

11,8

7,7

6,7

5,0

100,0

ÍOO,O

100,0

Métodos Quantitativos

Diversas
TOTAL

Um breve exame desses dados já é su~iciente para concluir •
que o tipo de formação fornecido pelos dois cursos considerados não •
poderia levar à formação de um profission.al no campo da Economia •
Realmente, ao lado da habilitação profi.ssional, pão existia
nenhuma relação também da titulação _com o tipo da forração fornecida
pelo curso.

2.40 - Desenvolvimento do Problema da Re-forma
Quanto ao Curso de Economia, muita luta, principalmente de
opinião pÚblica, foi desenvolvida até que surgisse, em 1957,na Câmara
Federal, o Projeto de Lei n9 2.739, de autoria do Deputado Carvalho •
Neto, propondo a reforma do ensino das Faculdades de Ciências Econômi
caso
Tal projeto deu lugar a um veemente debate que conduziu ao
aparecimento de inúmerOs sUbstitutivos, todos considerando o problema
no seu ângulo mais geral! isto é, considerando a possibilidade da cri
açao de novos cursos, além dos já tradicionais de Economia, Contabili
dade e Atuária.
Antes do aparecimento do projeto Carvalho Neto, o problema
da reforma se apresentava como uma questão de quais disciplinas dev~
riam ser incluídas no Curso de Ciências Econômicas, qual a sequência

-
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-

das mesmas e qual a duração do Curso.
Ao lado disso, o mercado de trabalho impunha a formação pr~
fissional de administração e a Fundação Getúlio Vargas, através
de
uma unidade de ensino no Rio de Janeiro, cuidava da formação do homem
de administração pÚblica e instalava em são Paulo, com forte
amparo
da empresa privada, uma unidade de formação do profissional de administração de empresas.
Depois do aparecimento do Projeto Carvalho Neto, maior discussao ainda, tendo em vista criticar não somente o conteúdo que o mes
mo apresentava para o Curso de Economia mas, e principalmente,
pela
necessidade de uma reforma do ensino das Faculdades de Ciências Econô
micas incluir, também, como seu objetivo, a formação de administradores.
Ao realizar-se a Primeira Conferência Nacional de Faculdades
de Ciências Econômicas, em 1959, o Professor Ruy Aguiar da Silva Leme,
então Diretor da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da
Universidade de são Paulo, apresentou uma visão mais ampla da reforma,
inclusive no sentido da criação de novos cursos.
Fatos reais como a necessidade de homens com formação especi
fica tanto para a administração pÚblica, como para a administração de
empresas eram propositadamente omitidos, eis que, os economistas defen
diam, para si, a prerrogativa profissional de administradores.
Do debate realizado nessa Primeira Conferência, surgiu uma
visão bastante ampla da reforma, através da qual se tornava possível
a integração numa Faculdade de Ciências Econômicas de Cursos de Econo
mia, Contabilidade, Atuária, ,Sociologia e política, Administração Pública e Administração de Empresas.
Propostas inclusive quanto à estrutura desses vários cursos
chegaram a ser apreciadas.
Entre os substitutivos que se apresentaram ao projeto Carva
lho Neto, merecem destaque:
a) o da Primeira Conferência Nacional das Faculdades de Ci
ências Econômicas
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Octávio

Gouvêa de Bulhões, pery Pinto Diniz da Silva, Ivon Leite de Magalhães
Pinto, Alvaro Porto Moitinho e Manoel Orlando Ferreira.
Ambos os substitutivos previam uma reforma geral do ensino
das Faculdades de Ciências Econômicas, prevendo, inclusive, a criaçao de novos cursos.

2.50 - Peformas Particulares
Enquanto a discussão se travava, aproveitando o princípio
que a autonomia universitária lhes conferia, três Universidades procederam a uma reforma parcial dos currículos dos cursos das Faculdades de Economia.

Tais Universidades foram:

I - Universidade de Minas Gerais
11 - Universidade de são Paulo
111 - Universidade do Rio Grande do Sul
A solução adotada pela Faculdade de Ciências Econômicas da
Universidade de r·tinas Gerais constituiu-se, fundamentalmente, na cria
ção de dois grupos de cursos com uma base de formação em comum.
O primeiro desses grupos, após um ano de estudos
previa ópções para os cursOs de:
1.

Economia

2.

Contabilidade

3.

Administração de Empresas

e~ c9m~

todos com duração de quatro anos.
O segundo grupo de cursos, após um ano de estudos em comum,
previa opçoes para os cursos de:
4.

Sociologia e política

5.

Administração PÚblica
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A solução dada pela Universidade de Minas Gerais para a reforma de sua Faculdade de Ciências Econômicas, atendia, a nosso enten
der, um dos problemas da reforma: o problema da criação de novos cursos que a realidade estava a impôr, isto é, de Administração de Empre
sas e Administração PÚblica. Mas o problema não menos essencial
da
participação das diferentes áreas de ensino em cada curso permanecia,
eis que, dependia da alteração da legislação federal, no que se referia às disciplinas de cada um dos cursos.
A solução dada pela Universidade de são Paulo foi mais radi
cal, com a introdução do ensino de um grande número de disciplinas no
vas, além das exigidas pela legislação federal.
Quanto à estrutura dos cursos, a reforma da Faculdade
de
Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de são Paulo, '
estruturou-os em:
a) um curso fundamental comum, com duração de um a dois
anos;
b) cursos de graduação em economia e em contabilidade;
c) curso de atuária, com pós-graduação para os graduados no
curso de contabilidade;
d) urna gama muito grande de cursos de pós-graduação.
A gama de cursos de pós-graduação compreendia:
1. Administração de Empresas, com opções em: Produção,
Pessoal, Mercados e Finanças;
2.

Administração PÚblica;

3. Economia, com opçoes em:
blica, Economia das Empresas;
4.

Métodos Quantitativos;

5.

Contabilidade.

Teoria Econômica, Economia pú

2.60 - Comissão Para Reforma da Legislação
Antes da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, os curri
culos dos Cursos de formação profissional eram instituidos através de
Lei Federal.

-

~7

-

A primeira tentativa no sentido da promulgação de uma lei
dispondo sobre uma nova estrutura no ensino de Economia, foi o proj~
to do Deputado Carvalho Netto e em sua defesa, o eminente professor'
Nogueira de Paula procedeu verdadeira cruzada.
A esse projeto alguns substitutivos foram apresentados
amplamente debatidos.

e

o assunto reforma assumiu tal proporção que o Ministério '
da Educação e Cultura constituiu, em abril de 1961, Comissão Especial, integrada pelos Senhores Professores Lafayette Belfort Garcia, '
Guilherme Canedo de Magalhães e Joaquim Racy Netto, com a incumbência especial de "propor a reforma da legislação que regula o ensino
de ciências econômicas, objetivando atualizar e melhorar o currículo
e considerando ainda, se possível, as peculiaridades regionais e
a
crescente necessidade de especialização nesse exercício profissional".
O trabalho da Comissão Especial, a nosso ver, a melhor proposta dentre as inúmeras que se apresentaram até a época, para a reforma~ do
ensino das faculdades de Ciências Econômicas,r' introduz inovaçoes.
Assim é que:
1. Institui o ensino das Faculdades de Ciências Econômicas
através de cursos de: graduação; pós-graduação; especialização, aperfeiçoamento e éxtensão.
2. Fixa em cinco anos a duração do curso de graduação e em
um ano a pós-graduação que, segundo a exposição de motivos, deverá
ser a nível de Mestrado.
3. Prevê um curso básico constituião de disciplinas báSicas, estruturais e de opção para as formações em Economia de Empresas,
Economia PÚblica, Administração de Empresas, e em Administração Pública.
4. Na exposição de motivos apresenta, ainda, o conteúdo roi
nimo das disciplinas de cada um dos cursos de graduação previstos.
5.
trais.

Admite um currículo constituido de disciplinas semes-
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Segundo a proposta da comissão, sao:
I)

Disciplinas Básicas
1. Matemática para Economia
2. Matemática Financeira
3. Estatística Geral
4. Contabilidade Geral
5. História Econômica Geral e do Brasil
6. Geografia Econômicas Geral e do Brasil
7. Introdução à Economia
8. Introdução à Administração
9. Direito PÚblico e Ciência política
10. Direito Privado Aplicado à Economia
11. Psicologia Geral
12. Sociologia

lI) Disciplinas Estruturais
1. Estatística Econômica
2. Desenvolvimento e Conjuntura Econômica
3. Sistemas Econômicos
4. Valor e Formação de Preços
5. Moeda e Crédito
6. Estrutura e Análise de Balanços
7. Contabilidade Social e Repartição da Renda
8. Comércio Internacional e Câmbios
9. Administração PÚblica

10. Administração de Empresas
11. Finanças PÚblicas
12. Finanças das Empresas
13. Economia Brasileira

-
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111) opção Economia de Empresas
1. Economia da Produção

2. Economia do Trabalho
3. Estudo Econômico dos Mercados

4. Pesquisa Estatística do Mercado
5. Contabilidade de Custo

6. Di rei to Soci al

7. Econometria
IV) opção Economia PÚblica
1. História das Doutrinas Econômicas
2. Programação do Desenvolvimento Econômico
3. Projetos Econômicos
4. política Econômica
5. Demografia
6. Econometria
V) opção Administração de Empresas
1. política dos Negócios
2. Administração da Produção
3. Administração de Pessoal e Relações Humanas
4.

~écnica

Comercial e dos Negócios

5. Legislação Tributária e Fiscal
6. Direito Social

-
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VI) opção Administração PÚblica
1. Organização da Administração PÚblica
2. Administração de Pessoal e Relações Humanas
3. Administração de Haterial
4. Planejamento e

~etm;

Governamentais

5. política Financeira
6. Contabilidade PÚblica
7. Direito Constitucional
8. Direito Administrativo
O período político conturbado por que passou o País em segui
da nâo permitiu que a sugestão da Comissão Especial pudesse vir a ser
apreciada pelo Legislativo.
Dessa forma, enquanto se discutia o problema da reformulação
curricular como reforma da Leique definiu os currículos dos Cursos das
Faculdades de Ciências Econômicas, foi promulgada a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, transferindo o problema de currículo para a competência do Conselho Federal de Educação.

2.70 - Alguns Comentários

O problema da reforma do ensino das Faculdades de Ciências
Econômicas merece algumas considerações. ~ntre elas:
2.71 - A transformação por que passou o ensino de Economia

com a promulgação do Decreto-Lei n9 7.988, de 22 de setembro de 1945,
foi muito violenta.
2.72 - O ensino de Economia, como estruturado no Decreto n9
20.158, de 30 de junho de 1931, muito embora permitisse a outorga do

grau de Bacharel em Ciências Econômicas, não era propriamente de Economia.
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2.73 - A maior parte dos egressos do Curso Superior de Admi
nistração e Finanças exercia atividades profissionais nos campos
de
Organização, Administração e Contabilidade.
2.74 - A atividade profissional no campo da Economia era exercida por um má~or número de Bacharéis em Direit~ • Gradüados ~illEs
colas de Engenharia.
2.75 - O próprio Corpo Docente dos Cursos Superiores
de
Administração e Finanças, não possuia, em sua maioria, formação acadê
mica adequada para enfrentar o Curso de Ciências Econômicas implantado pelo Decreto-Lei n9 7.988/45.
2.76 - A primeira saida, a mais simples, foi advogar a reforma do ensino, taxando-o de mal estruturado, corno meio de atender
pr~ncipa1mente aos estudantes a reclamar urna formação mais condi zent€ com a atividade profissional.
2.77 - A reunião dos Cursos de Economia, Contabilidade, Atuária e Administração, tão pregada co~o forma de melhorar o ensino,
não nos parece tenha sido uma solução adequada. Servia mais para, ,
mantendo um curso comum e cursos diferenciados, alguns lotados e outros vazios, manter a Faculdade em si.
2.78 - A experiência do período 1945/1962 serviu para urna
melhor preparação das Escolas e principalmente do Corpo Docente para
enfrentarem reforma decorrente da Lei de Diretrizes e Bases.
2.79 - Finalmente, foi só posteriormente a 1945 que a atividade profissional do Economista se definiu e que se criou um rnerca
do de trabalho próprio.

- 4! 3.00 - O Ensino das Faculdades de Economia Após a Lei de Di

retrizes e Bases
3.10 - Reforma das Faculdades de Economia

A tão almejada reforma, pela qual as Faculdades de Economia
lutaram qUasé dez anos, somente pôde ser conseguida com o advento da
Lei n9 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que fixou as Diretrizes e Ba
ses da Educação Nacional.
Os currículos dos Cursos Profissionais, antes motivo de Lei,
passam, agora, para a competência do Conselho Federal de Educação.
Segundo dispositivo da referida lei os currículos mínimos e
a duração dos cursos que habilitem à obtenção de diploma capaz de assegurar privilégios para o exercício ~pDOfiHSão liberal serao fixados
pelo Conselho Federal de Educação.
Conforme se observa progrediu-se muito em materia de estrutura curricular. Os currículos, sujeitos à rígidez de uma Lei, via'
de regra elaborada ao nível político, e difíceis de sofrerem alteraçao, possam para a competência de um órgão técnico e não estão sujeitos ao mesmo grau de permanência que os fixados através de lei.
3.20 - O Ensino das Faculdades de Economia

Na elaboração dos novos currículos uma tradição ainda
foi
mantida: a de que constitui objetivo das Faculdades de Ciências Econô
micas os cursos de Economia, Contabilidade e Atuária. A razão no nos
so entender tem raízes históricas advindas do fator desses três cursos terem evoluido, entre nós, nas antigas Escolas de Comércio.
Conforme salientamos no capítulo segundo, ao se proceder a
reforma do Ensino Comercial, através do Decreto-Lei n9 6.141, de
28
de dezembro de 1943, o estudo das Ciências Econômicas e Administrativas, antes objeto do Ensino Comercia~ passa a integrar o Ensino Superior.
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ao ensino das ciêcias econômicas e administrativas em nível de ensino
superior, através do Decreto-Lei nQ 7.958, de 22 de dezembro.
Comparando-se as legislações correspondentes a 1931, 1943 e
1945, tem-se:
3.21 - Na legislação de 1931 (Decreto nQ 20.158) o ensino •
comercial compreende os seguintes cursos:
a) Propedêutico
gundo grau.

- destinado a uma formação em nível de se-

b) Técnico!.~ - destinado à formação do secretário, guarda-I!
vros, administrador-vendedor, atuário e do perito-contador.
c) Superior de Administração e Finanças, para a fo~mação do
Bacharel em Ciências Econômicas com os previlégios assim definidos:
I

-

preferência para os cargos pÚblicos

regalias especiais nos concursos para o provimento
cargos de professores do ensino comercial
II -

dos

exclusividade no preenchimento dos cargos de adidos comerciais e cônsules para os diplomados pelo curso superior de adminis
tração e finanças
III -

d) curso elementar de Auxiliar de Comércio com direito a um
certificado de conclusão.
3.22 - Na legislação de 1943 (Decreto-Lei nQ 6.141 Lei
Orgânica do Ensino Comercial) - o ensino comercial é classificado como "ensino de segundo grau destinado à preparação de candidatos
ao
exercício de determinadas funções especificas do Comércio e de
funções administrativas gerais no serviço pÚblico e nas empresas partic~
lares" •
Passam a ser os seguintes os cursos do ensino Comercial:
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a) Curso Comercial Básico - corno curso único do primeiro ci
cIo do ensino comercial, destinado à formação de auxiliares de escritório.
b) Cursos de Formação para preparação de profissionais de '
Nível Técnico -err. Comér.ciô e Propaganda, Aõmi.n:is..traçáo, Con'tabilidaa~.
Esta~fstic~~ Secretàriado.
c) Cursos de Continuação.
d) Cursos de Aperfeiçoamento
3.23 - A Legislação de 1945, (Decreto-Lei n9 7.988) consa-

gra, então, o ensino de ciências econômicas, contábeis e atuariais co
mo ramo de ensino superior.
acordo com a legislação agora vigente (Decreto-Lei
n9
7.988 e Lei n9 1.401) são do objeto das Faculdades de Ciências Econômicas os cursos superiores de:
De

I

-

Ciências Econômicas

11 - Ciências Contábeis
111 - Ciências Atuariais
Por conseguinte, as legislações de 1945 e 1951 ao atender o
preconizado na exposição de motivo do Decreto-Lei n9 6141 que anunci~
va o enquadramento do ensino de ciências econômicas e administrativas
na legislação do ensino superior, desdobrou-o em três cursos distintos: economia, contabilidade e atuária.
Quanto ao ensino de administração, já estruturado no seu ní
mereceu
vel médio na Lei Orgânica do Ensino Comercial, em 1943, só
tratamento específico na área do ensino superior, após a Lei de Diretrizes e Bases, através da fixação de seu Currículo MÍnimo pelo Conse
lho Federal de Educação em 1966.
Essas as principais razões que nos parecem justificar, corno
sendo da competência das Faculdades de Ciências Econômicas, o ensino
em nível superior de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Ciências Atuariais.

-
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Quanto ao ensino de ciências da administração, aprovado

po~

teriormente, vem sendo administrado, quer integrado nas Faculdades de
Ciências. Econômicas, quer em Escolas específicas de Administração.
3.30 - Os Currículos

Os currículos mínimos correspondentes aos cursos de Economia, Contabilidade e de Atuária foram fixados pelo Conselho Federal '
de Educação através da aprovação do Parecer n9 397/62 do Conselheiro
Faria

Góes e para entrarem em vigor a partir do ano letivo de 1963.
As matérias integrantes do currículo foram divididas

em

dois grupos: as de formação básica e as de formação profissional.
A duração dos cursos foi prevista para quatro anos.
tindo-se maior duração quando o curso funcionar à noite, com

Admimenor

carga horária.
O currículo mínimo aprovado nao enumera todas as matérias
que podem ser ensinadas num curso de formação.
cu 10 mínimo constituem um nucleo.

As matérias do currí

Segundo as palavras do paracer a-

provado, "às escolas caberá integrá-le com as matérias que julgar ne
cessárias, em caráter compulsório ou eletivo, bem como desdobrá-las
sequndo suas possibilidades financeiras e de professores e as conveniências e interêsses profissionais e culturais do meio e dos
A distribuição das matérias pelas séries dos cursos
feita de acordo com as experiências das Escolas.

alunos~

será

Das matérias do cur

rículo mínimo, algumas poderão ser reservadas para os cursos de pósgraduação.

3.31 - Curso de Economia

Ciclo Básico
1. Introdução à Economia
2. Matemática
3. Contabilidade
4. Estatística

-
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5. História Econômica Geral e Formação

Econômica do Brasil
6. Geografia Econômica
7. Instituições de Direito

...

8. Introdução a Administração

9. Sociologia

Ciclo de Formação Profissional

1. Análise Macro-Econômica
2. Contabilidade Nacional
3. Economia Internacional
4. Moeda e Bancos
5. História do Pensamento Econômico
6. Análise Micro-Econômica
7. Finanças PÚblicas
8. política e Programação Econômica

3.32 - Curso de Contador

Ciclo Básico
1. Matemática
2. Estatística
3. Direito
4. Economia
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1. Contabilidade Geral
2. Contabilidade Comercial
3. Contabilidade de Custos

4. Auditoria e Análise de Balanços
5. Técnica Comercial

6. Administração
7. Direito Tributário

3.33 - Curso de Atuário
Ciclo Básico
1. Matemática
2. Estatística
3. Processamento de Dados
4. Economia
Ciclo de Formação Profissional
1. Matemática Atuarial

2. Teoria Matemática dos Seguros Privados
3. Teoria Matemática dos Seguros Sociais

4. Demografia
5. Contabilidade de Seguros

6. Direito Social e Legislação de Seguros

7. Administração

- 48 3.40 - O Currículo dos Cursos de Administração

Muito embora o curso superior de Comércio tenha integrado a
legislação do ensino comercial desde 1905 e sua consagração tenha se
dado em 1931 com a instituição do Curso Superior de Administração
e
Finanças, o ensino de Administração em nível superior sequer teve iní
cio dentro do ensino comercial brasileiro.
Acreditamos que as primeiras tentativas foram feitas à margem da legislação com a instalação da Escola de Administração e Negócios de são Paulo e as iniciativas da Fundação Getúlio Vargas que deram origem à Escola Brasileira de Administração PÚblica e à Escola de
Administração de Empresas de são Paulo.
O currículo mínimo dos Cursos de Administração sómente foi
instituido em 1966 através da aprovação pelo Conselho Federal de Educaç'ão do parecer n9 307 do Conselheiro Dumerval Trigueiro.
Segundo esse parecer:
3.41 - A duração do curso é de quatro anos.
3.42 - Os cursos de Administração PÚblica e Privada tem uma

constituição quase totalmente em comum, diferenciando-se apenas ao in
cluir as matérias Direito Administrativo no Curso de Administração pú
blica e Administração da Produção e Administração de Vendas no Curso
de Administração de Empresas.
3.43 - Os alunos de ambos as opçoes estão obrigados a um es

tágio supervisionado,de duração de seis meses.

é
permitida a completação de cursos de administração por parte dos graduados em Economia, Engenharia, Ciências Sociais, Contabilidade e Atu
ária. Esses profissionais deverão, para obter graduação em Administração, cursar as matérias do Curso de Administração que não tenham'
figurado em seu curso anterior.
3.44 - Tendo em vista atender aos reclamos do mercado,
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3.45 - O Currículo
I - Matérias
Matemática
Estatística
Contabilidade
Teoria Econômica
Economia Brasileira
Psicologia (aplicada à Administração)
Sociologia (aplicada à Administração)
Instituições de Direito PÚblico e de Direito
Privado (incluindo noções de ~tica da Administração)
Legislação Social
Legislação Tributária
Teoria Geral da Administração
Administração Financeira e Orçamento
Administração de Pessoal
Administração de Material

II - Ao elenco dessas matérias se incorporará obrigatoriamente o Direito Administrativo, ou a Administração de produção e a Administração'de

Ven-

das, segundo a opção do aluno.
III - Estágio supervisionado de seis meses, junto
orgão do serviço pÚblico ou à empresa privada.

a
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Uma primeira análise dos currículos indicados pode ser feita através da caracterização das áreas de concentração das matérias
neles contidas.

I

Assim temos:

Números de Matérias dos Currículos
Econ.

Conto

ECONOMIA

9

2

CONTABILIDADE

1

4

Areas de Concentração

Ad.P.

Ad.E.

1

2

2

1

1

1

Atuar.

3

ATUÂRIA
ADMINIST RAÇÃO

1

1

1

4

6

METOOOS QUANTITATIVOS

2

2

4

2

2

DIREITO

1

2

1

4

3

2

2

15

16

CI~NCIAS

SOCIAIS

TOTAL DE

MAT~RIAS

3
17

11

11

Evidentemente que tais informações são meramente indicativas
eis que dizem respeito somente às matérias de cada área de concentraçao.
Segundo o Parecer n9 397/62 com relação aos Cursos de Econo
mia, Contabilidade e Atuária e o Parecer n9 307/66 com relação

aos

cursos Qe Administração PUblica e de Administração de Empresa~ as Escolas têm a liberdade de dosar o ensino das matérias integrantes
Currículo

do

~~nimo.

Essa dosagem de ensino pode dizer respeito tanto ao número
de disciplinas curriculares que à cada matéria deve corresponder como
quanto ao número de semestres do curso em que a disciplina fôr ensin~
da, como, ainda, quanto ao número de horas de aula por semana que
horário consagrar para cada disciplina.

o

- 51 Dessa forma se o número de disciplinas do currículo não

é

exagerado com relação à duração do curso, os currículos vigentes ate~
dem ao duplo espírito de permitir que as Escolas ao organizarem o seu
currículo próprio atendam ao espírito consagrado no Parecer n9 397/62,
segundo o qual o currículo mínimo é um núcleo de matérias ao qual
Escolas ao organizarem o seu currículo

as

próprio deverão completá-lo a

través da incorporação de outras matérias, compulsóriàs ou eletivas,
ou do desdobramento das matérias indicadas, de maneira a bem atender
às conveniências e interesses profissionais e culturais do meio e dos
alunos.
Evidente que essa completação do currículo mínimo por parte
de cada Escola, ao compor o seu currículo próprio, está condicionada

...

as possibilidades financeiras e principalmente do corpo docente da Es
cola.
Pessoalmente, acreditamos que o principal problema com
lutam as Escolas de Economia é o da falta de professor.

que

Nesse senti-

do é de se louvar o esforço que vem sendo feito na implantação de Cen
tros Regionais de pós-Graduação em alguns Estados da Federação.
Tais Centros podem reunir uma excelente equipe de ensino

~

pesquisa através da qual será possível um trabalho construtivo na fOE
mação de professor.

Este se completará através dos Cursos de Hestra-

do e Doutorado localizados no país e no exterior.
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