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Prefácio

Um prefácio para nossa história oral

A ideia do projeto de história oral do Departamento de 
Contabilidade e Atuária surgiu como uma ação de evidência 
ao papel relevante do contador e de nosso aluno na sociedade 
além de sua integração com o ambiente de trabalho. Ao longo do 
tempo, esse lugar de evidência foi se firmando e, nesse sentido, 
o Departamento se tornou uma referência para o estudo da 
Contabilidade no Brasil. 

De alguma forma, percebemos que só tínhamos alguns 
rudimentos da nossa história e um projeto que pudesse construir 
uma história do Departamento nos ajudaria a entender melhor 
a sua trajetória e, consequentemente, a evolução da instituição 
e a vida de pessoas ligadas à Contabilidade no Brasil. Isso 
porque acreditamos que quem não conhece e nem tem algo a se 
orgulhar do passado não conseguirá ser um vencedor no futuro. 
E, evidentemente, um futuro brilhante é o que queremos para o 
Departamento, seus professores e seus alunos.

As boas ideias sempre se deparam com uma questão prática: 
como fazer? A possibilidade de contato com os professores de 
História Oral, José Carlos e Suzana, provocou um grande estímulo a 
pensar em um projeto de reconstituição dessa fragmentada história. 
Afinal de contas, entender o que aconteceu na trajetória sempre foi 
algo que mexeu com as pessoas, e um livro tratando da evolução, 
mencionando atividades das pessoas, era algo que poderia tornar o 
conhecimento dessa história mais democrática e acessível. 

O método demandava identificação de professores 
do Departamento que estivessem dispostos a participar de 
entrevistas gravadas em vídeo, para que depois de transcritas, 
a equipe do Núcleo de Estudos em História Oral construísse o 
enredo, sendo utilizado um sistema de indicação.



Ao propor o projeto tivemos uma adesão imediata e muito 
entusiasmada de todos. Alguns professores, mesmo morando 
longe, dirigiram horas para vir a São Paulo e participar da 
entrevista. Outros trocaram horários na agenda para compatibilizar 
as datas das entrevistas. Outros até se prepararam, estudando a 
própria história, como se fossem passar por um vestibular! Foi 
muito interessante ver o semblante de alguns dos colaboradores 
ao lembrarem de alguma peculiaridade ou algo pitoresco.

O livro ficou pronto e muitos são os agradecimentos pela 
participação e apoio:

• à FIPECAFI por ter financiado o projeto. O apoio imediato 
do Professor Iran Lima foi muito relevante nesse sentido;

• aos professores Ariovaldo dos Santos e Nelson Carvalho 
por ajudarem a viabilizar o encerramento do projeto no que se 
refere a editoração e impressão do livro;

• aos professores que deram os depoimentos e permitiram o 
desenvolvimento do projeto: Alecseo Kravec, Alkindar Toledo Ramos, 
Armando Catelli, Antônio Delfim Netto, Edson Castilho, Eliseu 
Martins, Gilberto Martins, Iran Siqueira Lima, Lázaro Plácido Lisboa, 
Masayuki Nakagawa, Reinaldo Guerreiro e Sérgio de Iudícibus. 

• a todos os professores do Departamento de Contabilidade 
da FEA/USP, citados ou não no livro, pois muitos contribuíram 
para o desenvolvimento e o sucesso do mesmo. O nosso trabalho 
foi só contar a história que todos eles fizeram acontecer.

• aos professores e pesquisadores do Núcleo de Estudos 
em História Oral, José Carlos Sebe Meihy e Suzana Ribeiro, 
pelo profissionalismo e interesse com que desenvolveram os 
trabalhos.

Bom, agora esperamos que leiam o livro, consultem 
o site e vejam os filmes. Afinal de contas, o Departamento de 
Contabilidade e Atuária da FEA/USP continua se desenvolvendo 
em números e palavras. A História continua!

Fábio Frezatti e Ariovaldo dos Santos
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Capítulo 1

Antes do começo: uma pré-história do Departamento

Para se falar do início da história do Departamento de 
Contabilidade e Atuária é preciso dizer que os anos de 
1940, precedente a sua fundação, eram tempos muito 

diferentes. Outro século! Entretanto, algumas semelhanças podem 
ser detectadas. A movimentação da economia e o crescimento do 
Brasil marcavam a modernização e o desenvolvimento de um 
mercado interno, algo novo na história do país. 

Os anos de 1940 foram marcados por grandes mudanças, 
polvilhadas de fortes permanências no cenário brasileiro. A 
II Guerra, principalmente seu fim, iniciou um novo tempo 
político-administrativo. O país passava de uma economia 
agroexportadora, de população rural, para uma convivência com 
as indústrias, e com novos e desenvolvidos centros urbanos.  

As mudanças aconteciam rapidamente, e, assim, as 
instituições se adaptavam a elas. A população brasileira vivia 
certa mobilidade social, o que mudava as cores do quadro 
social do país. Ampliavam-se as camadas médias da população 
brasileira em decorrência da industrialização. 

A cidade de São Paulo passa a ser o maior expoente latino-
americano da industrialização. A sociedade paulistana, enriquecida 
com o comércio do café, desenvolveu a infraestrutura urbana e 
implementou os serviços de utilidade pública, que exigiam atividades 
de administração pública e privada. Surgiram novas profissões.

Os setores público e privado demandavam profissionais 
especializados e aptos a enfrentar os desafios econômicos. É 
verdade que muitas dessas mudanças, sentidas mais fortemente 
na década de 1940, foram elaboradas anteriormente. No 
entanto, é em decorrência de todo esse processo que surge 
a necessidade de oficializar, em 1945, o ensino em nível 
superior de Economia e Administração, e criar, em 1946, a 

Faculdade de Economia e Administração da Universidade 
de São Paulo.
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A história dos cursos de Contabilidade no Brasil não 
começa nos anos 40, é muito mais antiga e complexa. De acordo 
com a narrativa do professor Eliseu Martins:

Segundo uma pesquisa recente, realizada pelo Álvaro 
Ricardino, que participei como colaborador, o primeiro 
curso de Contabilidade que existiu em São Paulo foi no 
século XIX, em 1880 e 1890. Foi na Escola Politécnica, 
não existia nem a USP. A USP é de 1934. [...] E eles 
criaram uma disciplina de Contabilidade que dava 
o registro profissional a quem fizesse a disciplina, 
segundo decreto do governador.

Há de se dizer que desde 1905 existia e fazia-se presente o modelo 
oficial das Escolas de Comércio, o qual seguia uma tradição das aulas 
de comércio criadas no Brasil ainda durante o império português, em 
1809, campo esse que se torna mais claro com a reformulação ocorrida 
em 1845. As Aulas de Comércio da Corte transformaram-se, em 1856, 
em Instituto Comercial do Rio de Janeiro, marcando a delimitação 
clara de seis áreas de estudos: Contabilidade, Escrituração Mercantil, 
Geografia, Estatística Comercial, Direito Mercantil e Economia 
Política. Tal reformulação espelhou a grande mudança econômica 
vivida nos anos de 1850, marcada pelo fim do tráfico de escravos, 
uniformização do sistema monetário, criação do código comercial, do 
segundo Banco do Brasil, da lei bancária de 1853, dentre muitas outras 
inovações. Assim, vê-se que o ocorrido nas instituições de ensino nas 
áreas de ciências aplicadas é reflexo de seu contexto histórico.

Nesse período imperial foram importantes as iniciativas de 
criação de cursos de Administração Pública1.  

Dessa forma as estruturas se mantiveram, com pequenas 
mudanças, por cerca de 50 anos. Com a virada do século, são 
criadas novas instituições de ensino e o ensino de Contabilidade 
ganha novos cenários.

 1A esse respeito destaca-se: SILVA, B. Gênese do ensino da Administração Pública no 
Brasil. Escola brasileira de Administração Pública Caderno de Administração Pública, 
Rio de Janeiro, n. 49. TREVISAN, G. D. M. As atividades profissionais dos Bacharéis 
em Administração graduados pela Universidade de São Paulo de 1964 a 1974. Disser-
tação (Mestrado) - FEA/USP São Paulo, 1977.
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No começo do século XX, 1912, foi criada a Escola de 
Comércio Álvares Penteado, que existe até hoje no 
centro da cidade, e que passou a formar então o curso 
de Contabilidade do nível médio. (Eliseu Martins)

Em 1923, cerca de doze escolas em oito estados brasileiros 
emitiam diplomas equiparados aos da Academia de Comércio do Rio 
de Janeiro, dentre elas a Faculdade de Ciências Econômicas de São 
Paulo (Álvares Penteado, de 1908), citada por alguns dos colaboradores 
dessa pesquisa. Em 1931 ocorreu a reforma do ensino comercial, 
que estabeleceu uma divisão no curso médio profissionalizante: o 
propedêutico e o técnico (com especializações).

Para não transformar esta narrativa em uma cronologia, 
deve-se apenas dizer que em 1934, com o objetivo de “promover a 
alta cultura econômica e comercial e fornecer preparação científica 
para as profissões e ofícios de direção, atinente à atividade 
econômica e comercial” (CANABRAVA, p.29, apud CAMPOS, 
p.454/55) criou-se na Universidade de São Paulo o Instituto de 
Ciências Econômicas e Comerciais, o qual nunca foi institulado. 

Apenas em 1945, um processo deu impulso à instalação 
da Faculdade de Ciências Econômicas e Comerciais. Nome 
modificado em sua fundação, 1946, para Faculdade de Ciências 
Econômicas e Administrativas (FCEA).

De maneira descontraída e brincalhona, o professor Eliseu Martins 
lembra de ter ouvido seus antigos mestres contarem  uma história sobre 
a aprovação do ensino de Contabilidade em nível superior:

Foi criada uma comissão para defender o projeto da 
criação do curso de Contabilidade em nível superior, 
isso em 1945. [...] O professor Improta junto com mais 
alguns profissionais, de nomes muito conhecidos, 
foram ao ministro, procurando convence-lo. O ministro 
resistia, dizendo:
— Olha curso superior é esse de Atuária, que vou levar 
para o presidente assinar. Porque Atuária é Estatística, 
é Ciência!... 
O professor Improta que era uma pessoa com uma 
presença de espírito fantástica, disse ao ministro:
— Contabilidade e Atuária são irmãs gêmeas, ambas 

Suzana Ribeiro
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mexem com Estatística, com Matemática, com contas, 
com números, etc. Aliás, o curso devia se chamar 
Contabilidade e Atuária. 
O ministro meio sem jeito e em tom desafiador, 
respondeu:
— Vou fazer o despacho e passar para o presidente. 
Você é capaz de arrumar esse texto?
— Me arruma uma máquina de escrever! - respondeu 
Improta, sem titubear.
Pegou a máquina de escrever, reescreveu a mensagem 
do próprio ministro, reelaborando o decreto e criando 
o curso de Contabilidade e Atuária em nível superior. 
Foi assim que o curso foi reconhecido pelo ministro.

Sendo assim, algum tempo depois, a faculdade que havia 
sido criada por meio do decreto-lei federal 7.988 de 22/09/1945 
incorpora o curso de Contabilidade em sua estrutura, de 
modo a se tornar a primeira instituição a manter um curso de 
Contabilidade em nível superior. 

Entretanto, a FEA não foi a única a organizar seu curso de 
Contabilidade e Atuária. Como contou Masayuki Nakagawa, 
reproduzindo uma conversa com seu professor de economia. Na 
época, a Fundação Álvares Penteado também se firmou neste campo:

Não tinha a FEA ainda, eu fui para a Álvares Penteado 
que era a escola mais famosa de contabilidade da época. 
Na verdade, não tinha contabilidade, tinha o curso de 
guarda-livros. Mas antes, fiz o preparatório um ano, 
prestei o exame vestibular e entrei em economia. Estudei 
dois anos e pouco, [...] e num certo momento perguntei: 
— Professor, aqui na economia, quero aprender a 
fazer balanço. A empresa quer que eu faça balanço, 
que seja contador.
— Meu caro, você está no curso errado, isso é curso 
de Ciências Contábeis e nós não temos ainda. Mas foi 
aprovada uma lei e a Álvares Penteado vai montar o 
primeiro curso de Ciências Contábeis do Brasil.
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A respeito da organização do curso e fundação da FEA/
USP, o Professor Emérito Sérgio de Iudícibus lembrou:

Em 1946, foi criada a faculdade com dois cursos: o 
primeiro Contábeis e Atuária e o segundo Economia. 
Administração é a mais nova da classe. Embora hoje, 
talvez, a mais procurada.

O curso existente na época era denominado “Curso de 
Ciências Econômicas e Administrativas” e apresentava em sua 
grade curricular uma ênfase maior na formação do economista. O 
curso de Administração passou a ser gestado apenas nos anos 1960, 
quando, em 1964, foi criado o Departamento de Administração. Com 
isso, a Faculdade passou a ter cinco cursos de bacharelado. Ciências 
Atuariais, Administração de Empresas e Administração Pública 
passaram a ser cursos independentes. Os cursos de Economia e 
Contabilidade foram redimensionados, com diminuição do número 
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Cerimônia de entrega do título de professor emérito a Sergio de Iudícibus, 2004
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de disciplinas e as matrículas passaram a ser feitas por séries, 
rompendo com a anterior matrícula por disciplina que respeitava 
um sistema de pré-requisitos, chamado de “sequência lógica”.

O Professor Eliseu Martins lembrou dessa época:

Quando entrei, em 1964, é que estava se desmembrando 
o curso de Contabilidade e o curso de Atuária. E foi aí 
que se criou o curso de Administração na faculdade, 
na década de 60, quando ela foi criada. Apesar de 
ter o nome de Faculdade de Ciências Econômicas e 
Administrativas, o administrativo era só Contabilidade 
e Atuária, e só depois foram criados outros cursos. Só em 
1963, ocorreu a divisão. E dos dois cursos que existiam, 
passaram a ser cinco. O de Contabilidade, dividido em 
dois, e mais o de Administração, que se dividiu em: 
administração de empresas e administração pública. 
Então quando eu e meus colegas passamos do primeiro 
e do segundo ano nós tínhamos cinco opções! Ficavam 
pouquíssimos alunos por turma!

A denominação da faculdade foi mantida até 1969, quando 
foi alterada para Faculdade de Economia e Administração (FEA). 
Só em 1990 é que a Faculdade incorporou em seu nome o curso 
de Contabilidade, porém permanecendo com a mesma sigla. 
Sobre isso, o Professor Alecseo Kravec faz seu comentário: 

O nome da Faculdade não agregava o nome do 
Departamento de Contabilidade e Atuária. Foi uma 
luta. Isso porque é um curso onde o número de alunos 
sempre foi mais exíguo. Os cursos de Administração de 
Empresas e de Economia sempre preponderavam. O 
curso de Atuária não existia mais, não era ministrado. 
À medida que o curso de Contabilidade foi tomando 
corpo, o Departamento começou a ser convidado 
a participar mais ativamente da administração da 
faculdade, conhecida como FEA. Não foi fácil pedir 
para se acrescentar o nome da Contabilidade. Tanto é que 
quando foi colocado na placa o nome da Contabilidade, 
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foi uma festa. Para não deixar ninguém de fora, e 
incluir o curso de Atuária, só faltava agora a sigla virar 
FEACA, não é? Mas ia parecer um palavrão.

É importante ressaltar que o surgimento das “Ciências 
Contábeis e Atuariais” compôs um quadro de renovação no 
sistema do ensino superior. E como todo processo inicial, 
demandou de seus docentes um grande envolvimento com o 
trabalho de implementação e de formação de seus quadros.

Havia uma dedicação muito grande. A Escola era 
pequenininha, em tempo integral, tinha aula de manhã 
e de tarde. O curso noturno veio depois. Foi uma Escola 
criada numa enorme luta. Hoje, é muito simples dizer que 
os professores eram todos autodidatas. Mas, na época, 
os alunos queriam deles mais do que podiam oferecer. A 
Escola foi criada durante um período de grande disputa 
entre alunos e professores, com greves e confusões de 
toda natureza. (Antônio Delfim Netto)

De qualquer forma, teoria e pesquisa, nessas áreas em específico, 
foram compreendidas como propulsoras do desenvolvimento 
econômico, comprometido com o entendimento e desenvolvimento 
da economia brasileira em geral. Essa formação, representada pela 
criação da FCEA, caracterizava a formação do profissional sob o 
ponto de vista científico, técnico e empresarial.

Primeira turma de formandos da FCEA, 1950
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Capítulo 2

Nascimento e crescimento de uma Escola

A história do crescimento do Departamento de 
Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia e 
Administração da Universidade de São Paulo, assim 

como outras histórias, compreende um espaço temporal e um conjunto 
de referências e experiências narradas. É por meio de documentos e 
fragmentos do passado que os historiadores buscam montar um quadro 
mais geral. Os fragmentos aqui selecionados foram trazidos por meio 
da fala de alguns dos protagonistas dessa história. Os professores com 
os quais esse projeto teve a honra de entrar em contato para gravar 
entrevistas foram generosos ao narrarem suas vidas. 

Sendo assim, esta é uma história baseada em fontes orais, nas 
quais as narrativas foram constituídas segundo os procedimentos 
de história oral. A descrição que ora se apresenta é a costura 
de várias falas que remetem a uma memória coletiva dessa 
instituição. Seguindo uma organização cronológica, passaremos 
por momentos lembrados como importantes por esses homens 
que, pelo fato de terem vivido, agora podem contar essa história.

Os primeiros tempos do curso

Em 1953, a Faculdade era muito pequena, a turma que 
entrou no vestibular não chegava a cinquenta alunos. 
Estou me referindo a toda da faculdade! Naquele 
tempo tinha dois cursos: Ciências Econômicas e 
Ciências Contábeis e Atuariais. Matriculei-me no curso 
de Ciências Contábeis e Atuariais, escolha já feita no 
vestibular. (Alkindar de Toledo Ramos)

Para falar dos primeiros tempos do curso, é importante 
destacar que a graduação em Contabilidade e Atuária era uma só. 
O curso era conjunto e permitia dupla habilitação, respeitando as 
especificidades de sua aprovação legal, como foi lembrado de forma 
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descontraída pelo professor Eliseu Martins no capítulo anterior.
Como pôde ser visto na apresentação dos colaboradores, 

muitos dos mestres entrevistados possuem essa dupla habilitação 
e é sobre isso que nos fala o professor Alecseo Kravec:

Prestei o vestibular na Universidade de São Paulo, em 1955, 
e ingressei na Faculdade de Economia e Administração 
para as áreas do curso de Economia, Ciências Contábeis 
e Atuariais. O curso de Ciências Contábeis e Atuariais era 
um curso único que dava direito a dois diplomas.

O curso de Ciências Contábeis e o de Ciências Atuariais 
mantiveram em sua grade curricular disciplinas comuns durante 
os três primeiros anos, sendo o último ano de formação destinado 
a disciplinas específicas de cada carreira. 

A escolha por essas carreiras não era algo disseminado. As 
turmas, por vários anos, foram bem pequenas. 

“Houve mesmo até severas críticas, de políticos e de algumas 
autoridades, ao enorme dispêndio financeiro para manutenção da 
faculdade, em relação ao pequeno número de profissionais que 
se formavam. Chegou-se até a sugerir a extinção destes cursos, 
em virtude do alto custo por aluno que os concluía. Certamente, 
estas críticas não levavam em conta o papel social que deve 
desempenhar uma universidade oficial.” (BONINI e MARTINS, 
IN: CANABRAVA, 1984, p.61).

Na verdade, havia um aspecto peculiar em nossa 
faculdade, naquela época: muito poucos alunos. O 
Governo começou a fazer cálculo do custo per capta 
de cada aluno e chegou a cifras elevadas. Quando o 
Jânio Quadros me recebeu disse logo de cara:
— Ah, você é o chefe dos alunos que custam por ano 
um dinheirão ao governo!
Por isso existia tanta uma má vontade do governo 
para com esses alunos: a faculdade custava muito e 
formava pouca gente. (Alkindar de Toledo Ramos)

A primeira turma de Ciências Contábeis e Atuariais teve cinco 
alunos. O reduzido número de estudantes alavancou a decisão 
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de criar o curso noturno, o que ocorreu em 1950. Entretanto, essa 
política não resultou no esperado. As turmas permaneceram muito 
pequenas. O Professor Alkindar de Toledo Ramos contou:

Eu me formei em 1956. Era uma formatura de apenas 
13 alunos.

As formaturas uniam os estudantes de toda a faculdade. 
Anos mais tarde esse número cresceu um pouco, o que pode ser 
verificado na fala do Professor Sérgio de Iudícibus:

A nossa formatura foi em 1961, a maior turma de 
contábeis: dez alunos! As turmas eram muito pequenas.

Sobre sua formatura, momento marcante da experiência 
universitária, o professor Iudícibus completa: 

Cerimônia de Criação dos Cursos noturnos, 1950
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Não posso esquecer que o nosso paraninfo foi o grande 
Celso Furtado. A cerimônia foi no Teatro Municipal. 
As cerimônias de formatura, no meu tempo, eram 
muito formais, muito bonitas.

O professor Armando Catelli também lembrou sua 
formatura, relacionando-a com o pequeno número de alunos:

Depois de quatro anos, conseguimos nos formar quatro 
economistas e dois contadores. Teve um ano que 
cheguei a assistir aula sozinho, era o único da classe!

Além da novidade representada pelo curso, outra leitura 
ajudava a diminuir o número de discentes. De modo geral, havia 
o entendimento de que esse era um curso semelhante ao de 
técnico em Contabilidade, ministrado pelas tradicionais Escolas 
de Comércio. Isto é justificável, pois as atribuições profissionais 
e a competência legal eram praticamente as mesmas para o 
bacharel e para o técnico.

Dessa forma, muitos dos discentes formados no curso 
técnico acabavam por optar pelo curso de Economia, pois assim 
poderiam ampliar sua área de atuação no mercado de trabalho. 
Sendo assim, havia grande identidade dos economistas com 
os contadores e técnicos em Contabilidade. Alguns nomes 
de destaque como Antonio Delfim Netto e Carlos Antônio 
Rocca seguiram esse caminho. Essa tendência explica a dúvida 
externada pelo Professor Alecseo Kravec:

Ao passar no vestibular fiquei indeciso: “Faço Economia 
ou faço Ciências Contábeis”?  Porque eu entendi que 
quem já havia feito um curso técnico de Contabilidade 
teria o suficiente. Como trabalhava no Departamento de 
Contabilidade da empresa, fui consultar um contador e 
ele então me fez algumas perguntas. Eu não esqueço que 
foi ele quem sugeriu o curso de Ciências Contábeis. 

Na continuidade dessa fala, o professor Alecseo Kravec 
conduz para uma outra reflexão motivada pela escolha do curso:
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O curso de Economia era ainda desconhecido. Se prestava 
mais para quem ia para a política. Em contrapartida, o 
curso de Ciências Contábeis era voltado para o mercado de 
trabalho. Lembro que ele perguntou: 
        — Você vem de uma família bem abastada?
        — Não.
        — Então, sugiro que faça o curso de Ciências Contábeis

A escolha do curso

Entretanto, muitos dos que iniciaram a faculdade fizeram o curso 
justamente por conta de terem uma iniciação em Contabilidade 
resultante do curso técnico, como narrou o Professor Armando Catelli:

Comecei fazendo o curso de técnico de Contabilidade 
e depois, na seqüência, tive a oportunidade de fazer a 
faculdade aqui na própria USP. A iniciativa de fazer o 
curso técnico de Contabilidade veio naturalmente.

Ou ainda, como contou de forma sucinta o professor 
Alecseo Kravec:

Fiz o curso técnico de Contabilidade, já estava 
encaminhado.

Da mesma maneira, o Professor Lázaro Plácido Lisboa 
lembra que o técnico em Contabilidade foi o primeiro curso feito 
por ele, quando veio do campo e chegou a São Paulo.

Com 18 anos vim para São Paulo trabalhar no banco, 
morava em uma pensão e o dinheiro era escasso. Vivia 
no limite. Não podia comprar um doce de cinqüenta 
centavos. Então, fiz um curso já na área de Contabilidade, 
focado para ser um operador contábil, com aquelas 
máquinas que faziam Contabilidade. Com esse curso, 
foi possível conseguir um emprego melhor. Minha vida 
a partir daí melhorou, passei a ganhar um pouco melhor 
e depois apareceu a oportunidade de ir para outra 
empresa. E aí sim, deu uma melhorada mesmo.
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E descreve como era o curso

O curso de Contabilidade que abriu as portas para mim foi 
um curso de curta duração e muito prático. Eu trabalhava 
de dia, então fazia à noite. Chegava lá, sentava, e eles me 
davam uma operação. “Aconteceu a operação tal: como 
é que se contabiliza isso?”. “Na máquina agora.” “Como 
é que faz isso”? Débito, crédito. “E o histórico como é 
que é”?  Foi assim, um aprendizado bem técnico.

De modo geral, pode-se dizer que a opção ou a escolha 
por Contabilidade foi mediada por dois fatores principais: o 
envolvimento anterior com a Contabilidade, proporcionado pela 
formação técnica, e a necessidade de muitos desses primeiros 
alunos de ingressar ou dar continuidade a suas carreiras. O 
mundo do trabalho estava presente na existência daqueles jovens 
que, para se manter vivendo em São Paulo ou para ajudar no 
orçamento familiar, desdobravam-se entre empresas, bancos e 
faculdade. Por vezes o trabalho se apresenta como algo prévio, 
como na fala do professor Alecseo Kravec:

Na época, eu trabalhava em uma empresa chamada 
Elevadores Atlas que fazia parte do Grupo Villares.

Outras como uma necessidade que redirecionou escolhas, 
como na narrativa do professor Iudícibus:

Gosto de medicina, mas nunca poderia ter estudado 
porque tinha que ajudar em casa. E qual seria o melhor 
curso para isso? Um onde você pudesse estudar à 
noite e trabalhar durante o dia: a Contabilidade.

Evidentemente, a possibilidade de fazer um curso em período 
parcial e mais, à noite, viabilizava essa dupla vivência, ao mesmo 
tempo em que impunha limitações a sociabilidade. Entretanto, 
muitos dos colaboradores desse trabalho apresentaram essa como a 
única saída, a forma de poderem sonhar com um futuro melhor. 

Aliás, essa projeção de futuro também pode ser considerada 
um fator de peso na escolha por fazer o curso de Contabilidade e/ou 
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de Atuária. A possibilidade de se manter no trabalho envolve não 
apenas o horário do curso, mas as possíveis projeções na carreira. 
O diploma era um diferencial. O mercado de trabalho reconhecia 
e amparava quem tinha um curso superior, principalmente em 
uma universidade que mantinha distinção em sua formação. 

É o que contou o professor Armando Catelli:

Na realidade, a faculdade mudou muito a minha vida. 
Eu vim de uma classe social bem simples, humilde, mas 
uma família bacana. A faculdade abriu os horizontes para 
mim. Não só como estudante, mas depois de formado 
como profissional. Fiquei alguns anos trabalhando 
principalmente em Contabilidade e, posteriormente, 
como professor. Mudou totalmente a minha vida, o 
meu caminho, minhas coisas, e eu até hoje não sei como 
agradecer tudo isso que me foi propiciado.

A origem social dos professores é marca de todas as 
entrevistas. Tendo em vista um cenário de busca por ascensão 
social e profissional no mercado de trabalho, o professor Antônio 
Delfim Netto conclui, de modo mais teórico, que:

A Contabilidade era um caminho natural de toda 
pessoa que estava querendo se formar e que tinha 
que trabalhar. Então, fazia um curso propedêutico e 
depois fazia três anos de Contabilidade. Acho que era 
a formação mais comum das pessoas que tinham um 
nível de renda um pouco mais baixo. 

O que de modo geral é destacado, mesmo por professores 
de uma geração mais recente, é a falta de conhecimento sobre o 
curso. As pessoas que não vinham dos cursos técnicos, de certa 
maneira, acabavam optando por Ciências Contábeis às escuras, 
como contou o professor Reinaldo Guerreiro:

Naquele momento, não tinha nenhuma afinidade com 
Ciências Contábeis. Fui me aproximando da área por 
eliminações. [...] não sabia nada de Administração, 
nem de Economia, nem de Contabilidade.
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Entrada na faculdade

Depois de feita a opção pelo curso de forma concreta, aqueles 
jovens precisavam transpor o obstáculo do vestibular, que naquele 
tempo era feito por meio de provas presenciais escritas e de exames 
orais. Quase todos narram este como um momento importante. 
Um ritual que marcou a entrada em uma nova fase de suas vidas.

Naquele tempo, quem fazia os exames do vestibular 
eram os próprios professores catedráticos da 
faculdade, e eram exames que tinham parte escrita e 
oral. Obviamente, a seleção era rigorosíssima. Quem 
me examinou foi Alice Canabrava na parte de história; 
o professor José Dirceu na parte de Geografia; os 
professores de matemática, inclusive os da Poli, eram 
convidados a participar. Era prova escrita e oral com 
estas pessoas. Realmente tive a felicidade de entrar. 
[...] Meu ingresso na faculdade e meu trabalho na 
área de Contabilidade permitiram mudar também a 
história da minha família. (Armando Catelli)

A parte de humanidades sempre foi envolta em mais 
dificuldade nas narrativas dos professores que iniciaram suas 
carreiras preparados para lidarem com números. No exame de 
Edson Castilho, a Geografia se apresentou quase como empecilho:

No nosso vestibular as provas eram escritas e orais. Na 
prova escrita, no primeiro dia do vestibular, fiz a prova 
de geografia: Na prova de matemática tirei 10, mas a de 
geografia tinha sido 1,5. Em história, que conhecia um 
pouco mais, tirei 7 e português, também foi 7. Então 
estava tranqüilo. Claro, pois ainda faltava a prova oral!

O exame do vestibular e, principalmente, o componente 
prova oral são uma marca de todas as narrativas. Com mais ou 
menos detalhes, as provas do exame são lembradas por todos. 
Geralmente, histórias engraçadas de superação:

No mesmo dia do exame oral de história, eu precisava 
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fazer o exame de datilografia para entrar no Banco do 
Brasil! Passei pelo Banco, contei o problema e perguntei 
o que fazer. Eles deram uma senha e disseram: 
— Vamos anotar sua senha, mesmo que chegue atrasado 
damos um jeito. Só não pode chegar depois do último. 
Estava esperando o exame de história, desesperado 
para não perder o do Banco do Brasil. [...] A prova oral 
era feita pela professora Alice Piffer Canabrava, que 
foi diretora da Faculdade. Fez um monte de perguntas, 
dessas recordo de uma: 
— Quais eram os navios que traziam os escravos para 
o Brasil? 
— Eram os Navios Negreiros? – respondi.
— Quero saber de qual navio, tecnicamente falando!
Falei que não sabia! Fez outra pergunta que respondi e 
ela disse que estava melhorando... Foi então que falei: 
— Professora, quanto preciso para passar? 
— Você tem quatro na prova escrita. Precisa de pelo 
menos de dois pontos. - Ela respondeu.
— Já tenho dois pontos?
— Já, já tem dois. 
— Professora, se eu for embora, fico com os pontos? 
Eu passo? 
— Passar, você passa? Mas por quê?
— Porque tenho um exame do Banco do Brasil...
Fui embora! Quando mais tarde contei essa história, 
as pessoas não acreditavam que eu tinha feito isso 
com a professora Canabrava! 

O professor Lázaro Lisboa contou que teve de pagar 
professores particulares:

O exame de vestibular era composto por uma prova 
escrita, e depois uma prova oral. A prova oral era uma 
coisa completamente aleatória, não se sabia quais 
perguntas iriam lhe fazer. Podia fazer uma pergunta, 
por exemplo: “Qual era a alimentação dos portugueses 
quando chegaram ao Brasil”? Essa pergunta caiu 
para a pessoa que estava na minha frente. Se tivesse 
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caído para mim, estava reprovado. Quando vi aquela 
pergunta e ele não sabia, pensei: “Ele está reprovado. 
O próximo sou eu e vai ser a mesma pergunta”. Só que 
nesse momento, havia outros professores na banca, e 
devido a uma movimentação dos professores na sala, 
foi outro professor que me chamou. Escapei.

Professor Antônio Delfim Netto também contou histórias 
do “folclore” da instituição:

Há várias histórias do folclore... Eu mesmo tenho 
uma. Um dia fui prestar o vestibular, era matemática 
e tinha exame oral. Eu tinha feito um curso com o 
Wilson Eucalini, que era professor na Poli. Então, 
tinha feito meus truques de “ε” para cá, “ε” para lá. 
Foi quando caiu para mim uma questão de limites e 
eu então meti um épsilon. O Berthet, de quem fiquei 
grande amigo, me disse: “Vai embora que você está 
querendo demonstrar muito!”

Contudo, depois de passar no exame, o professor Antônio 
Delfim Netto lembrou que o aluno:

[...] para se matricular tinha que comprar um selo. 
Imagine o que era esse país! Tinha que comprar 
um selo de seis mil réis para colocar no pedido de 
admissão. Depois daquilo, a Escola fornecia tudo. 
Fornecia uma biblioteca excelente (sempre foi uma 
biblioteca de muito boa qualidade), fornecia o papel, 
o lápis, a Facit que você usava, fornecia tudo. Fazia-se 
um curso rigorosamente grátis.

O professor Alkindar de Toledo Ramos, em sua narrativa, 
também lembrou desse momento. Sua formação em um colégio 
tradicional de São Paulo fez com que tivesse outra visão do processo de 
seleção. Quanto à prova oral de história contou um fato inusitado:

O vestibular na faculdade era muito simples; eram três 
disciplinas: matemática, história e geografia. Eu tinha 
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uma base boa do científico, feita no Bandeirantes. Foi tão 
simples que consegui passar em primeiro lugar! 
Tirei quinze dias de férias no Banco, nos quais estudei 
matemática, e assim fui para o vestibular. No exame 
de história, a Professora Alice Canabrava tinha fama 
de ser muito rigorosa, muito exigente, era o terror dos 
candidatos. Mas no dia em que fui fazer a prova ela não 
compareceu, por algum motivo. Fui examinado, vocês 
não imaginam por quem: pelo assistente dela na ocasião, 
o professor Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-
presidente! A prova foi tranquila, ele foi muito simpático 
e agradável, deixou os candidatos bastante à vontade. 
Não teve problema. 

Tempos mais tarde, como disse o professor Edson Castilho: 
“O vestibular continuava escrito e oral. Entrei em 1965 como 
professor e fui participar do vestibular examinando álgebra.” 
Sobre tal experiência, ele contou uma série de casos relacionados à 
imprecisão das avaliações orais e escritas, que tinham as questões 
abertas como forma de classificação. Assim, o professor pode contar 
uma importante mudança ocorrida e a justifica:

Nasce o exame vestibular de múltipla escolha. Por pior 
que seja, o responsável pela escolha da resposta é o 
aluno, então não fica injusto atribuir uma nota. Essa foi 
uma das coisas interessantes que ocorreram durante os 
anos em que acompanhei o vestibular.

O reduzido número de alunos que procurava o curso, 
somado ao elevado grau de cobranças das provas de seleção, fazia 
com que nem sempre as vagas oferecidas pela faculdade fossem 
preenchidas. Sobre isso, o Professor Eliseu Martins lembrou:

Em 1964, quando entrei, as aulas começaram tarde 
porque ocorreu um problema com as vagas do 
vestibular. Eram cem vagas e na época as provas eram 
eliminatórias e não classificatórias. Para passar no 
vestibular tinha que ter uma nota mínima. Mesmo 
tendo vaga, se você não conseguisse a nota mínima 
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em Matemática, Português, História e nas demais 
matérias, não entrava! Tanto que das cem vagas foram 
umas setenta que foram preenchidas. Por conta disso, 
foi feito um segundo vestibular!

O vestibular, como disse o professor Martins, era seletivo e não 
classificatório, como hoje. Isto, adicionado ao fato da forte exigência 
permeada por provas orais, avaliações dissertativas e o pequeno 
conhecimento da carreira, fazia com que fosse comum sobrar vagas.

A vida na Rua Dr. Vila Nova

O Departamento de Contabilidade e Atuária ficava, naquela 
época, na Rua Doutor Vila Nova em um prédio que hoje, se não 
me engano, é ocupado pelo Departamento de Justiça. É uma 
ruazinha onde termina o comércio da Rua Maria Antonia, perto 
da Santa Casa, lá perto, localizada na região central, Vila Buarque. 
(Alecseo Kravec)
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Assim, é possível situar este local, que foi a primeira casa do 
Departamento de Contabilidade e Atuária. A Universidade de São 
Paulo mantinha seus institutos funcionando dispersos pela cidade, 
sendo que a maioria ficava na região central. Alguns, mesmo após 
a criação do campus, permaneceram em seus lugares originais, 
como é o caso de cursos como Direito e Medicina.

Para entender a geografia de São Paulo e a localidade da 
faculdade, o Professor Eliseu Martins complementa:

Quando entrei na faculdade, em 1964, era na Rua Dr. 
Vila Nova, na Vila Buarque, esquina da Vila Nova 
com a Maria Antonia. Do lado direito tinha um bloco 
onde era a sala dos professores e a biblioteca, do lado 
esquerdo tinha o prédio com a parte administrativa, 
as salas de aula e o centro acadêmico.

Como contou o professor Eliseu Martins, a faculdade tinha 
dois pontos como abrigo: o número 268 e, do outro lado da rua, 
o número 285. Os prédios eram adaptados para as atividades ali 
desenvolvidas. Enquanto o 268 acolhia a sala dos professores e a 
biblioteca, o Centro acadêmico ficava em um dos quatro andares 
situados no número 285. As acomodações eram precárias e os 
prédios muito antigos. 

No início dessa história, compunham inicialmente o quadro 
docente da faculdade professores que eram profissionais liberais 
em suas áreas de atuação no mercado. Isso causava alguns 
impasses na faculdade, que foram definidos da seguinte forma 
pelo Professor Alkindar Toledo Ramos:

A Escola tinha, entretanto, uma série de problemas 
de funcionamento, pois alguns deles não atendiam 
às necessidades, por desinteresse ou incompetência. 
Essa situação com o tempo, provocou reação dos 
alunos, através de uma greve de três dias, em 1955. 
Por coincidência eu era o presidente do Centro 
Acadêmico. Logo eu, pessoa pacífica, que não gosta 
de se meter em brigas e confusões. No entanto fui 
levado a liderar o movimento. Conforme já disse, 
as principais demandas dos estudantes eram em 
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relação a alguns docentes que não davam aula, 
nem apareciam na faculdade, e outros deficientes e 
desinteressados. Foram apenas três dias de greve, 
mas que tiveram uma repercussão muito grande, 
inclusive na imprensa e no Governo do Estado. Fui 
convocado duas vezes pelo Governador do Estado, 
na época o Jânio Quadros, famoso Jânio Quadros...

Depois das negociações, o professor Alkindar relatou que:

O Governo criou uma Comissão de Sindicância, que 
realizou uma grande devassa na Faculdade. Foi um 
reboliço. De início, a Comissão pensou que os alunos 
estavam exorbitando nas denúncias. Mas depois de 
vários dias, através de intermináveis depoimentos, 
constataram que as nossas reclamações tinham total 
fundamento. Muita coisa foi corrigida, inclusive com 
a demissão de alguns docentes.

Muito embora no âmbito acadêmico algumas rusgas 
pudessem existir, a faculdade era menor em número de discentes 
e docentes, o que facilitava a convivência e a tornava mais 
próxima, se comparada com os dias de hoje.

Logo na entrada a gente conversava com os professores. 
O professor jogava pingue-pongue junto com os 
alunos. Eu era aluno e jogava pingue-pongue. Depois 
fui professor e jogava pingue-pongue do mesmo jeito! 
Um monte de gente jogava sinuca, tinha os eventos 
dos alunos, a gente participava normalmente, então 
a convivência era muito forte, entre todo mundo. A 
faculdade era mais central, assim muitos professores 
que não eram de dedicação total, passavam por lá só 
para conversar... (Eliseu Martins)

Estar no centro facilitava muitas coisas. Os professores 
faziam--se presentes na faculdade, além de terem maior contato e 
a possibilidade de complementarem sua formação em instituições 
de ensino próximas, como relatou o professor Alecseo Kravec:
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Quando estávamos na Rua Doutor Vila Nova 
tudo era mais fácil. Por exemplo, aproveitei o 
tempo, enquanto lecionava, para fazer o curso de 
Direito no Mackenzie e também completei o curso 
de Economia do Mackenzie. Era só atravessar a 
rua que eu estava lá, a localização me beneficiou 
nesse sentido...

O professor Delfim Netto lembrou dos horários de atividades 
e do pátio da faculdade onde se encontravam diferentes pessoas:

Pátio interno da “Escola”, durante um intervalo, década de 1940
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De maneira geral, os professores guardam boas 
lembranças desses primeiros tempos e da boa convivência 
entre alunos e docentes das diferentes áreas. Mas aqueles 
que tiveram formação em Economia contam algumas 
brincadeiras que faziam com referência aos colegas da 
Contabilidade.

A relação entre os diferentes Departamentos na 
Faculdade era tranqüila. Tinha uma sala de professores 
que era divertidíssima. O professor Furquim, de 
Matemática Financeira era um dos frequentadores, 
mas era do Curso de Contabilidade e Atuárias. Nós 
frequentávamos muito! Sempre fui muito amigo deles 
e do Campiglia. Acho que nunca houve restrição de 
nenhuma natureza. Havia era brincadeira, como 
aquela do “subdepartamento”.  Falava-se: “Eu é que 
vou fazer o curso marginal”. “Eles não conseguem 
calcular o custo marginal”! Mas era uma brincadeira 
respeitosa. (Antônio Delfim Netto)

Professor Eliseu Martins explicou essa diversidade de 
professores que conviviam na sala, citada por Delfim Netto.

Todos os professores eram da faculdade. O 
de Direito, de Matemática, Estatística... Tanto 
que a FEA, quando foi criada, contou com a 
transferência de uma porção de professores de 
outras áreas. Vieram professores do curso de 
Ciências Sociais, porque era lá que se estudava 
a parte técnica das Ciências Econômicas. Várias 
pessoas foram dar aula na FEA e saíram das suas 
unidades de origem. Veio gente da Matemática, 
da Estatística, da Engenharia, do Direito. Tivemos 
que trazer gente na nossa área de Contabilidade, 
principalmente da Escola Álvares Penteado. [...] 
Tínhamos um corpo docente muito diversificado. 
A convivência era muito diferente!
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As cátedras e seu modelo de universidade

No início da organização dos cursos da Universidade de São 
Paulo, foram chamados professores de conhecimento notório em 
suas áreas de atuação. Cada um desses professores assumia seu 
cargo em regime permanente, o que era chamado de cátedra. 

A origem da denominação remonta à Idade Média, em que 
os professores das universidades sentavam-se em suas cadeiras, 
colocadas em um plano elevado, de onde lecionavam. A disposição 
da cadeira também marcava a hierarquia dos papéis sociais 
assumidos. Ser um professor catedrático indicava distinção, pois 
era o topo da carreira docente nas instituições de ensino superior. 
No Brasil do século XX, competia aos professores catedráticos a 
coordenação da orientação pedagógica e científica de uma área de 
estudos, de acordo com a estrutura orgânica da respectiva unidade 
de ensino (faculdade, instituto, departamento, etc.). No caso dos 
professores do Departamento de Contabilidade e Atuária, eles 
eram responsáveis pela organização das disciplinas relacionadas 
a sua área de conhecimento. Com o crescimento do curso, esses 
professores tinham a possibilidade de indicar assistentes. 

Grande parte dos professores entrevistados por essa pesquisa 
iniciou sua vida acadêmica dessa forma:

Enquanto estávamos na Rua Doutor Vila Nova, o 
curso era organizado em cátedras, a cadeira a qual eu 
pertencia era a de número oito. Ela se compunha de 
duas disciplinas: Organização Fundamental de Seguros 
e Organização e Contabilidade Bancária. O catedrático 
era um só e havia os seus assistentes marcados para 
as disciplinas. Na Contabilidade bancária trabalhavam 
dois colegas, o professor Viviberto e o professor Barreto. 
Já na área de seguros, eu estava sozinho. Então, tinha 
que me desdobrar no curso diurno e noturno. (Alecseo 
Kravec)

A condução dos rumos dos cursos era tomada pelos 
catedráticos, de forma que o departamento era apenas uma 
instância burocrática administrativa que não tinha peso 
acadêmico, pedagógico ou de produção de conhecimento.
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Alguns catedráticos são lembrados textualmente pelos 
professores entrevistados nessa pesquisa, como o professor 
Clodomiro Furquim de Almeida, que lecionava Matemática 
Financeira e Matemática Atuarial, lembrado por Delfim Netto. 
Autodidata, fez o curso de matemática para ter condições legais 
de prestar o concurso para Professor Catedrático, e se tornou o 
primeiro professor do curso a tornar-se catedrático e conseguir 
fazê-lo através de concurso.

Outros também foram mencionados em função de alguns 
dos entrevistados terem sido seus assistentes. 

A condução dos rumos dos cursos era tomada pelos 
catedráticos, de forma que o departamento era apenas 
uma instância burocrática administrativa que não 
tinha peso acadêmico, pedagógico ou de produção de 
conhecimento.
Alguns catedráticos são lembrados textualmente 
pelos professores entrevistados nessa pesquisa, como 
o professor Clodomiro Furquim de Almeida, que 
lecionava Matemática Financeira e Matemática Atuarial, 
lembrado por Delfim Netto. Autodidata, fez o curso 
de matemática para ter condições legais de prestar o 
concurso para Professor Catedrático, e se tornou o 
primeiro professor do curso a tornar-se catedrático e 
conseguir fazê-lo através de concurso.
Outros também foram mencionados em função de 
alguns dos entrevistados terem sido seus assistentes. 

José da Costa Boucinhas ingressou na instituição por 
volta de 1948, como assistente de outro grande mestre, citado 
anteriormente como responsável por tornar de nível superior 
o curso de Contabilidade. Trata-se de Milton Improta, então 
titular da cadeira “Organização de Contabilidade Industrial 
e Agrícola”, ministrada no segundo ano dos cursos de 
Contabilidade e Atuária.

Professor Improta foi defensor da criação de uma nova 
disciplina, intitulada Contabilidade de Custos, confiada logo 
após sua criação ao professor Boucinhas. Este, em 1960, recebeu 
sua nomeação e pouco tempo depois conquistou o título de Livre 
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Docente daquela cátedra. Com a reforma universitária, tornou-
se professor Adjunto do Departamento.

Professor Boucinhas, como é carinhosamente chamado por 
seus colegas, marcou a experiência de outro de nossos entrevistados. 
O professor Catelli referiu-se a ele da seguinte forma:

[...] o professor José da Costa Boucinhas me convidou 
para vir trabalhar aqui como assistente. Guardo uma 
excelente recordação dele, uma pessoa fora de série. 
Ele me deu essa oportunidade.

Outro professor lembrado foi Francisco D’Áuria, nome de 
projeção acadêmica e política. Professor desde a fundação da 
faculdade e que se aposentou compulsoriamente por idade, em 1954. 
Era responsável pela Cátedra de Estrutura e Análises de Balanços.

A Escola tinha um grupo de pessoas práticas. O 
Professor Francisco D’Áuria, por exemplo, tinha umas 
ideias extravagantes sobre Contabilidade, fazia com os 
alunos uma Contabilidade universal. Tinha uma conta 
aberta entre a Lua e a Terra, débito da Terra e crédito 
para Lua, ele se baseava numa primitiva filosofia [...]
Uma história interessante: falava-se que o D’Áuria havia 
sido demitido da Contadoria-Geral da República por 
causa da sua honestidade. Ele apurou que tinha havido 
um superávit na contabilidade pública e queimou o 
dinheiro correspondente ao superávit! Isso foi em 1920, 
qualquer coisa assim... (Antônio Delfim Netto)

Com a aposentadoria de D’Áuria, Antônio Peres Rodrigues 
Filho assumiu sua cadeira. Mais tarde, após a reforma de 1969, 
se torna chefe do Departamento. Seu trabalho envolveu, tempos 
depois, a implementação da pós-graduação em Contabilidade 
e as ideias para a criação da FIPECAFI – Fundação Instituto de 
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras.

Wiefred Leslie Stevens, especialista em estatística, também 
colaborou de forma intensa com o curso de Contabilidade e 
Atuária e foi lembrado por seus colegas:
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Outro professor importante na Atuária foi o Wilfred Stevens, 
de Estatística. Era inglês, tinha sido professor em Portugal e de lá 
veio trabalhar conosco. 

Ele também foi muito importante na formação da Escola. 
(Antônio Delfim Netto)

Professor Stevens era frequentemente procurado por seus 
alunos e colegas para a resolução de algum problema ou para alguma 
orientação. Saiu da Faculdade de Economia e Administração e passou 
a fazer parte do quadro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.

Aliás, tais ligações entre os saberes das diferentes faculdades 
eram mais presentes na universidade. Isso se evidencia em trechos 
de falas como a do professor Delfim Netto:

Antes se dava muito mais importância do que se dá hoje 
para a Geografia, para a História. A Escola teve muitos 
professores extraordinários realmente, aos quais eu 
devo muito, mas muito mesmo! Por exemplo, o Heraldo 
Barbuy, um germanófilo extremamente interessante, 
que ensinou coisas fundamentais. Sempre soube que 
a moeda não era um fato econômico. A moeda é uma 
instituição social. [...] Havia duas ou três cadeiras 
de Direito. Hoje é uma coisa espantosa, o indivíduo 
termina o curso não sabendo distinguir Direito Privado 
de Direito Público. Na verdade, se apertar um pouco, 
ele não sabe se o Brasil está no Oceano Pacífico ou no 
Atlântico! E de História então, não tem a menor ideia 
do que acontece. Esses eram pontos fortes na Escola. 
A Geografia era um ponto forte com o Lino de Mattos, 
com o assistente dele, o Blás Martinez. A História era um 
ponto fortíssimo com a Alice, que era muito exigente, e 
é uma pena que ela não tenha terminado o documento 
que estava preparando sobre o desenvolvimento 
econômico do Brasil. (Antônio Delfim Netto)

Suzana Ribeiro
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O escritório piloto

Nesse ambiente central e dentro da estrutura das cátedras, 
foram tentadas algumas inovações pedagógicas. O escritório piloto 
foi uma dessas iniciativas didáticas, relacionada principalmente à 
disciplina de Contabilidade Geral. Era utilizado para a formação 
prática dos estudantes daqueles tempos iniciais da história do 
Departamento de Contabilidade e Atuária. Criado, implementado 
e gerido pelo Professor Attilio Amatuzzi, é descrito pelo professor 
Iudícibus como um laboratório, aos moldes da terminologia 
recente adotada nas universidades:

O Amatuzzi foi quem criou o famoso Laboratório 
de Contabilidade, que o pessoal chamava, 
maldosamente, de “reator”! E o que era isso? 
Ele simulava uma empresa real. Ficticiamente, a 
gente fazia a contabilidade inteira dessa empresa, 
tudo manualmente. Tudo nas máquinas Facit, 
uma máquina sueca, pesada. A gente fazia tudo, a 
escrituração de uma empresa fictícia como se fosse 
real. Copiava livros fiscais à mão, naquela época era o 
máximo. Primeiro esse laboratório ficava na Maria 
Antonia, depois foi para a Doutor Vila Nova, lá em 
cima no antigo Colégio Rio Branco, isso até 1971... 
Famoso reator! [...] Uma coisa engraçada desse 
reator é o seguinte: era tão realista a Contabilidade 
e a imaginação desse sistema que tinha até talão 
de cheque com o nome da empresa, Comissária 
Paulista! Tudo ficção!

O professor Edson Castilho também tem lembranças 
desse tempo, e contou das mesas de aço e das máquinas que 
faziam parte deste cenário. E depois, narrou sobre o trabalho 
desenvolvido durante essas aulas:

A empresa que ele montou era Comissária Paulista 
S.A. Comissária é uma empresa que vende produtos 
para os outros, ela recebe uma comissão por venda de 
bens. Ele criou vários livros de controle de ações, de 
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Não sei o que houve, mas algum aluno ou maldosamente 
algum professor pegou um desses cheques e repassou 
para uma moça que trabalhava vendendo outras coisas 
além da sua sabedoria. Pagou com o cheque pelo serviço 
da moça! Obviamente não tinha fundos, era fictício. 
Alguns dias depois, essa senhora, bem vestida, apareceu 
no centro acadêmico cobrando o valor do débito! Ninguém 
sabe quem foi! Essa é uma das histórias mais famosas da 
faculdade sob o ponto de vista jocoso. Essa o Delfim conta, 
eu conto... (Sérgio de Iudícibus)

debêntures, de notas fiscais, de compra e de venda, 
e a gente fazia toda uma contabilidade seguindo 
um critério atribuído por ele. A gente dava baixa 
de produtos retirados dos estoques, nem sempre 
para venda, alguns eram para utilização própria. 
Então, por exemplo, “dois sacos de cimentos 
retirados do estoque para consertar a sarjeta”. 
A gente tinha que contabilizar o que era custo 
de um produto vendido, o que era o custo de 
produto aplicado, tinha todo um trabalho, um 
desenvolvimento que era contabilizado e isso 
gerava um balanço no final do período. 
Tinha até talão de cheque, que eram muito 
parecidos com o original. Tem uma brincadeira que 
contam, que não é muito verdade, parece que teve 
um dono de uma boate que foi receber o valor do 
cheque com o diretor da FEA. Pegaram o cheque e 
foram para a boate, gastaram e pagaram com ele! 
Os comentários são dos mais variados, dizem que 
o diretor da época gostava de ir à boate e foi ele 
mesmo quem pagou com o cheque... Histórias!

No entanto, essas histórias fazem parte da história afetiva e 
sem dúvida bem humorada do Departamento. Vários professores 
lembram dessas passagens pitorescas.
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A “empresa” do professor Amatuzzi é cercada de boas 
histórias que são lembradas pelos ex-alunos. Como a narrada 
pelo hoje professor Edson Castilho:

Chamávamos de reator atômico. Era algo bem sui 
generis. Uma vez um aluno antes da aula colocou uma 
placa dizendo “Comissária Paulista não vai abrir as 
portas porque faliu...” com um motivo muito sério... 
O professor ficou muito bravo.

Anedotas a parte, com as descrições dos professores 
é possível perceber que o Escritório Piloto era um local de 
ensino prático. Seu horário de funcionamento se estendia pelo 
dia todo até o término das atividades do período noturno. 
No escritório, os estudantes tinham contato com problemas 
de Contabilidade e praticavam, com a orientação prática de 
seus mestres, o que aprendiam nas aulas teóricas. Assim, 
verificava-se o funcionamento do setor de Contabilidade de 
uma empresa por meio de exemplos e modelos. Esse também 
era o cenário em que os alunos geralmente iniciavam seus 
trabalhos de monografia.

Tendo seu nome relacionado à criação do Escritório 
Piloto, o professor Atílio Amatuzzi foi muito lembrado por 
sua constante exigência de assiduidade e aplicação.

Ele inventou no seu curso uma empresa. O aluno fazia 
na aula uma contabilidade completa de uma empresa. É 
engraçado lembrar, porque o professor era tão sério que 
emitia uns talões de cheques para dar realismo ao exercício. 
E os alunos aproveitavam e pagavam outros serviços em 
uma casa de prazeres que ficava na esquina da Vila Nova, 
com os talões de cheques do Amatuzzi! Depois vinham 
cobrar dele, coitado!  (Antonio Delfim Netto)
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Em tom de balanço, o professor Delfim Netto afirmou:

Na sede antiga, na Dr. Vila Nova, algumas cadeiras 
eram comuns. Os primeiros dois anos praticamente 
eram os mesmos. Tive um curso de Contabilidade 
que, se não me engano, era em dois anos. Havia o 
curso de Contabilidade Geral, que era do Amatuzzi, 
um curso extraordinário, e depois tinha outro com 
o Improta, o Campiglia e o Boucinhas que eram 
mais sofisticados. Mas, como eu disse, não tinha 
a importância prática do curso do Amatuzzi. O 
Amatuzzi transmitia essa exatidão, a veracidade 
e a honestidade. Ele deu uma contribuição muito 
importante para o desenvolvimento da Escola.

Título utilizado como parte do material didático da Cadeira V
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Mudança do modelo de ensino

Assim como a universidade e a faculdade, pode-se dizer 
que o próprio Departamento de Contabilidade e Atuária 
percorreu um caminho que foi de importador e consumidor 
de conhecimentos, primeiramente europeus e depois estado-
unidenses, para criador e produtor de saberes, realizando 
pesquisas relacionadas a realidade nacional, mas também 
indo além dela.

Numa ótica de aluno, Ariovaldo dos Santos descreve a 
situação do ensino de Contabilidade em uma outra instituição 
de ensino superior. Segundo ele:

As preocupações da Contabilidade eram voltadas à 
forma e não à essência, uma coisa muito quadrada 
realmente. Estou falando de 1968, de coisas de quarenta 
anos atrás. A preocupação girava em torno do registro 
contábil, com a nota fiscal, a validade do documento, 
etc. Era um curso muito conservador e tradicional, e 
isso atrapalhava um pouco.

O professor Sérgio de Iudícibus caracterizou o ensino antes 
dessa mudança da seguinte maneira:

Deixe-me dizer como é que a gente encontrou a 
faculdade: puramente em um modelo assaz europeu 
continental. Isto é, a influência da Economia e 
da Contabilidade, na época, era exercida por 
franceses e italianos. [...] Essa cultura européia 
tinha muitas coisas boas. Em matéria de cultura 
geral e de conhecimento mais amplo nos forneceu 
uma base cultural muito grande. Mas sentíamos a 
necessidade de mudança [...] trabalhamos para uma 
Contabilidade mais para o estilo norte-americano 
ou anglo-saxão, contudo, sem esquecer os traços 
de uma verdadeira escola brasileira: correção 
monetária, economia brasileira e assim por diante.
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Ainda de acordo com Iudícibus, essa reformulação 
respeitava um princípio lógico, pois:

Assim nasceu a Contabilidade, por balanços 
sucessivos e não pela criação das partidas dobradas. 
As partidas dobradas vieram muito depois, 
no século XIII. O ensino tradicional começava 
exatamente pelas partidas dobradas.

Assim, a partir de 1962, uma grande mudança no modelo 
de ensino foi organizada. Levada à frente por um grupo de 
professores como José da Costa Boucinhas, Alkindar de Toledo 
Ramos, Sérgio de Iudícibus e Armando Catelli. A Contabilidade 
passava a ser vista como um instrumento para a gestão e 
ensinada de forma mais acessível e pragmática. Novas práticas 
didáticas e pedagógicas foram inseridas nos cursos a partir da 
mudança da matriz teórica. Sobre isso, o professor Sérgio de 
Iudícibus, um de seus consolidadores, contou alguns detalhes:

Nós adotamos, no curso de Contabilidade, um livro 
americano, por inspiração do professor José da Costa 
Boucinhas. E daí nós tivemos a ideia de escrever 
um livro nosso, que começou como apostilas e 
depois acabou dando no famoso Contabilidade 
Introdutória, que foi editado pela primeira vez, 
como livro, em 1971.

Aluno ainda, Eliseu Martins sentiu que a forma de ensino que 
estava sendo aplicada era “extremamente útil, relevante”. Hoje, 
ele sabe que aos 18 anos não entendia exatamente o que ocorria e 
faz suas ponderações sobre o processo:

Na “Cadeira V”, tinha a disciplina de Contabilidade 
Geral e Pública e seu professor ensinava de uma 
forma italiana, considerada antiga e absolutamente 
desestimulante. O assistente dele, professor Alkindar 
de Toledo Ramos, se revoltou com a maneira que ele 
ensinava e pediu demissão. 
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Mas por razões que desconheço o professor responsável 
pela cátedra que deveria dar demissão, não deu e se 
aposentou. Foi quando nomearam o professor José da Costa 
Boucinhas, de outra cadeira para tomar conta da cátedra. 
Esse professor era um auditor e tinha muita ligação com 
as empresas de auditoria e a com a chamada contabilidade 
norte-americana. Que até então era desconhecida. 
Eliseu Martins

Essa visão de uma nova forma de ensinar Contabilidade, 
baseada em uma escola teórica diferente da adotada anteriormente, 
começou a ser implantada pelo professor Alkindar de Toledo 
Ramos, e em sua entrevista ele detalhou que com a saída do 
Professor Amatuzzi, foi chamado pelo Professor Boucinhas a 
tomar conta da cadeira. Ele conta como foi esse o desafio:

— Alkindar, você que está a mais tempo na Cadeira, 
vai tomar conta.
Eu respondi:
— Olha, eu só aceito se mudar o programa da 
Contabilidade Geral.
— Então, me apresente o plano de mudança. 
Eu preparei o novo programa, com base no sistema 
de ensino adotado nas faculdades americanas, 
principalmente naquele muito bem apresentado no 
livro Principes of Accounty, de Finney & Miller. 
O programa foi apresentado e explicado para o 
Professor Boucinhas, que o aprovou de imediato. 
Como faltavam poucos dias para o início do ano letivo, 
procurei me preparar para o início das aulas. Me sentei 
em uma mesa com uma máquina de escrever (naquela 
época ainda não existiam os micros que hoje tanto 
facilitam o trabalho de quem escreve) e preparei, em 
duas semanas, uma apostila completa do curso para 
ser oferecida aos alunos.

Segundo o professor Eliseu Martins:
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Aí começou o processo que fez da FEA líder brasileira 
em Contabilidade. O professor Alkindar estudou, 
pesquisou livros americanos e começou a montar 
apostilas. Ensinando Contabilidade com uma visão 
de produtora de informações para a gestão e usuários 
externos, financiadores e empreendedores.

Conforme narrou o professor Alkindar de Toledo Ramos, a  
apostila da Cadeira V: 

[...] foi publicada e distribuída pelo Centro Acadêmico 
e obteve um sucesso muito grande que extrapolou 
os limites da Faculdade. Várias outras Faculdades 
passaram a adotar o nosso programa e comprar a 
apostila. Pouco tempo depois, a Editora Atlas nos 
procurou para transformar o conteúdo da apostila 
em um livro didático. Como eu estava, na época, 
deixando o regime de tempo integral, pedi ao Sérgio 
de Iudícibus que coordenasse com os demais colegas 
da Cadeira uma revisão da apostila para adquirir o 
formato de um livro. Com o titulo “Contabilidade 
Introdutória”, e sendo apresentado como trabalho de 
uma equipe de professores da FEA, o livro vem sendo 
editado, ininterruptamente, há 40 anos, com dezenas 
de milhares de exemplares vendidos.

Assim, em seguida, a mesma visão inovadora teve 
continuidade nos estudos e na atuação do professor Sérgio 
de Iudícibus. De modo que é na fala desses professores que 
encontramos explicações sobre o antes e depois desse processo.

Alkindar de Toledo Ramos afirmou:

O método utilizado pelo novo programa é o método 
dedutivo, ao contrário do método indutivo usado no 
velho programa utilizado pela cadeira, que partia da 
escrituração das operações para chegar a sintetizarão 
do balanço. O método dedutivo é obviamente ao 
contrário, ou seja, partia-se da conceituação do balanço 
inicial, levantado a partir da primeira operação da 
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empresa, e daí ia-se demonstrando, passo a passo, 
os reflexos das operações seguintes na sua situação 
patrimonial, realizando os registros em razonetes, 
através das partidas dobradas. Esse método tornou, 
sem dúvida, o ensino da Contabilidade mais atrativo 
e interessante para os alunos. O método anterior se 
fixava muito nos registros de uma infinidade de 
lançamentos repetitivos e monótonos e cansativos.

Eliseu Martins marcou que era grande a diferença entre 
uma forma e outra de ensinar Contabilidade:

A contabilidade italiana começava discutindo os 
conceitos. Priorizava falar sobre princípios, de 
modo que ficava duro demais. Discutia assuntos 
que só os que realmente conheciam o meio tinham 
condições de entender. [...] A perspectiva americana 
era mais prática, factível! 

E para dar maior materialidade a sua explicação, o 
professor Eliseu Martins exemplificou as preocupações dessa 
outra abordagem:

Por exemplo, importava saber para que serve esse 
conhecimento? No que é que isso pode ajudar alguém 
ou uma empresa a controlar o seu patrimônio? 
[...] Uma visão muito mais pragmática, tratando 
a Contabilidade não como uma finalidade em si 
mesma, mas como um instrumento de produção, 
de informações. 

Ou seja, conforme explicou o professor Alkindar Toledo Ramos:

A gente começava a explicar para os alunos o que era 
um balanço. Claro, os alunos tinham dificuldades 
no começo. Porque se você pega o balanço de uma 
grande companhia, desses que ocupam uma ou mais 
páginas inteiras de um jornal, enxerga uma infinidade 
de contas e de cifras, aquilo parece uma confusão 
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tremenda. Mas a gente virava para os alunos e dizia: 

— Não se preocupem, nós vamos mostrar como é que se 
faz para entender essa peça.
Assim, despertávamos a curiosidade e o interesse dos 
alunos, começando com um balanço diário bem simples e 
aos poucos íamos deixando a brincadeira mais complexa.

Para o professor Eliseu Martins:

A realidade do ensino e da prática contábil é diferente 
nesse “jeitão” americano. A ideia é usar, ensinar e 
pesquisar para produzir instrumento de gestão de 
informação. [...] O mérito dessa linha se dá pelo que 
ela produz, pela sua aplicação, pelo seu uso.

Dessa maneira, percebe-se que o modelo de ensino 
mudou radicalmente. Segundo esses professores, a 
reformulação de 1964 tornou-se um divisor de águas na 
história institucional.

Essa revolução pedagógica e didática foi consolidada 
por meio da elaboração de materiais, cursos, apostilas e 
livros que, por sua vez, contribuíam para que o corpo docente 
e as ideias do Departamento pudessem ser conhecidos. O 
principal livro resultante desse processo foi “Contabilidade 
Introdutória”, publicado pela primeira vez em 1969.

O que deu muita visibilidade para nós foram os livros 
que escrevemos sobre esse jeito diferente de ensinar 
Contabilidade. (Eliseu Martins)

O impacto dessa forma de compreender a Contabilidade 
se expandiu para além dos muros da Universidade de São 
Paulo, alcançando e formando funcionários e professores de 
outras instituições. Tais obras já alcançaram a marca de mais 
de 4 milhões de livros vendidos, o que caracteriza um sucesso 
de atuação e formação.
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Os impactos de 1964

Durante a década de 60, outra grande mudança rondou o 
Departamento. Desta vez política e não didática. Em 1964, os militares 
tomaram o poder no Brasil e esse movimento foi chamado por eles 
de “revolução”. Incorporando a terminologia da época, muitos 
professores se referem a esse processo usando a mesma palavra. 

De diferentes formas seus impactos foram sentidos pelos 
institutos da Universidade de São Paulo. Mas, como conta o professor 
Sérgio de Iudícibus, há dois lados desse momento a serem analisados: 

Porque, embora politicamente eu sempre tenha sido 
contra a chamada revolução de 1964, sob o ponto de vista 
econômico, os quadros de ministros dessa revolução 
eram formados por pessoas de um conhecimento 
extraordinário, como Bulhões, Simonsen, Delfim 
Netto e assim por diante. Eles mudaram totalmente o 
enfoque da nossa economia, através de uma série de 
leis, regulamentações de mercados de capitais, criou-
se o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários 
e elevaram a nossa economia.

Porque, embora politicamente eu sempre tenha sido contra 
a chamada revolução de 1964, sob o ponto de vista econômico, os 
quadros de ministros dessa revolução eram formados por pessoas de 
um conhecimento extraordinário, como Bulhões, Simonsen, Delfim 
Netto e assim por diante. Eles mudaram totalmente o enfoque da 
nossa economia, através de uma série de leis, regulamentações 
de mercados de capitais, criou-se o Banco Central, a Comissão de 
Valores Mobiliários e elevaram a nossa economia.

Em 31 de março aconteceu a “revolução”!
As aulas foram interrompidas, estava aquela 
bagunça! Depois de passadas as primeiras semanas 
de abril, as aulas voltaram ao normal, mas estava 
tudo atrasado. Foi então que aconteceu algo muito 
interessante: como não se completaram as vagas, 
deliberaram para que estas fossem preenchidas por 
militares, sem vestibular. Mas não entraram apenas 
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sete ou oito pessoas, referentes às vagas faltantes. 
Entraram cerca de 50, 60 militares.
Um único sobreviveu. Porque os demais não 
tinham condições de acompanhar o curso. Não 
foram perseguidos. É que, realmente,  não tinham 
condições de acompanhar matemática ou estatística. 
Nessa época o ambiente era um pouco esquisito. 
Mas não demorou muito tempo. Em poucos meses 
o pessoal foi desistindo... 
O único que conseguiu, era um major da aeronáutica, 
o professor Gilberto. Depois de formado virou 
docente daqui, e ficou até se aposentar. 
Em 1968, eu já era professor, foi o ano mais 
turbulento da revolução! Uma série de disputas, de 
brigas com a turma da Filosofia, com o Mackenzie. 
Depois descobri que onde tinha o prédio do lado 
direito, havia uma comunicação com a Filosofia, 
por meio de um corredor, num labirinto. Lembro, 
principalmente, do dia da batalha do Mackenzie. 
Trabalhava no Banco do Brasil, estava indo embora 
pela Rua Major Sertório, quando vi que a confusão 
estava completa. [...] Quando cheguei à Avenida 
Ipiranga olho para baixo e vejo a cavalaria subindo... 
Lembro do som: “Pá... pá... pá”... Assim, bem 
devagar. Quando vi aquilo voltei correndo para 
faculdade. Na porta, encontrei o diretor que era o 
senhor José Francisco de Camargo mandando todo 
mundo sair da FEA, mandou todos os funcionários 
embora, e ficou lá na porta! Fomos embora. Só 
depois que o pessoal da cavalaria chegou.

Este episódio é bastante marcado na história da Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras da USP, alguns o chamam de “A batalha 
da Maria Antônia”. O conflito estourou em 3 de outubro de 1968, 
uma sexta-feira. Seu saldo foi trágico: um estudante secundarista 
(José Carlos Guimarães, 20 anos) morto com um tiro na cabeça, 
três universitários também baleados e dezenas de feridos. 

As ações do governo militar começavam a mudar a cara da 
juventude brasileira, principalmente estudantes ligados aos estudos 
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de ciências humanas. Atitudes mais duras marcaram o cotidiano 
universitário, principalmente após 1968. A proximidade espacial dos 
prédios das faculdades no centro de São Paulo facilitava um contato 
que não era bem visto. Assim, o governo passava a olhar de perto a 
vida da universidade e fiscalizar a atuação de seus professores.

[...] o professor Meyer Stilman era professor de 
marketing, tinha uns 140 quilos, e não passava 
desapercebido [sic]. Morava na Rua Cesário Mota, 
paralela à Dr. Vila Nova. [...] Começaram a procurar por 
ele no Departamento e ninguém o encontrava. Passa 
um dia, dois, o que está acontecendo? Aí o próprio 
diretor começou a procurá-lo. Pediram informação 
para o professor Delfim, que já era ministro. Bom, para 
encurtar a história, o pessoal da milícia do governo 
quando invadiu a faculdade, achou uma apostila 
com o título: “Marketing na Rússia”. Foi aí que o 
prenderam vários dias no DOPS. Ninguém conseguia 
localizar. No quartel não davam informação de onde 
estava. Até que conseguiram chegar ao presidente 
que acionou o delegado do DOPS que informou que 
ele estava lá.
Quando o Professor Meyer estava sendo ouvido pelo 
delgado, ele perguntou: “Porque que estou preso”?  
Vejam que ironia! Achavam que era comunista, mas o 
livro dele criticava duramente a política de marketing 
da Rússia! Chega a ser engraçado! Prenderam-no por 
causa do título da apostila! Aquela época foi uma 
esculhambação! (Eliseu Martins)

O professor Calelli também lembra de algumas interferências na 
vida do Departamento: 

A gente ficava ali, entre o Mackenzie e a Filosofia. Os 
dois centros politicamente opostos. Hoje, damos risada 
daquelas situações todas. Mas na época as coisas ficaram 
muito tensas. Inclusive a polícia entrava e mandava todo 
mundo sair, aquela fúria! Lembro que todos os dicionários 
que eu tinha, de vários idiomas, a polícia levou embora. 
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Esse lado político começou a surgir a partir daquela 
época. Meus colegas e eu estávamos preocupados 
principalmente em nos formar. Havia movimentos 
universitários, o José Dirceu inclusive era presidente 
da União Universitária Estadual. Havia um movimento 
universitário na cidade, todos protestavam. [...] Era um 
movimento, mas as coisas não eram tão entranhadas 
politicamente. Era algo mais ligado aos alunos, aos jovens, 
que queriam mudar as coisas... (Armando Catelli)

Por ocasião dos acontecimentos políticos de 1964, a nossa 
Faculdade (professores e alunos) não adotou qualquer 
posição ideológica, como aconteceu com outras faculdades, 
a exemplo da Faculdade de Filosofia, cujo pátio interno 
era comum com a nossa. Apesar dos movimentos, que 
chegaram a ficar críticos à nossa volta, com a interferência 
da polícia, procuramos nos manter a distancia dos 
acontecimentos. (Alkindar de Toledo Ramos)

Sérgio de Iudícibus relatou que o cotidiano da 
universidade estava mudado e que os reflexos da política 
autoritária do governo passavam a entrar em conflito com 
os expoentes de livre pensamento, representado pelo corpo 
docente de universidades como a USP. 

Quando veio o ato institucional número 5, tive 
sérios receios de ter algum problema. Porque [...] 
muita gente que defendeu o fim da cátedra vitalícia 
foi caçada. Lembro que houve uma homenagem 
em 1968 dos formandos ao Paulo Singer, e 
também a mim, subsidiariamente. O Paulo Singer 
foi imediatamente caçado, logo depois dessa 
solenidade; 1968 foi um ano crucial. 

Entretanto, importa ressaltar os comentários feitos pelos 
professores Armando Catelli e Alkindar de Toledo Ramos, que 
relataram a forte movimentação política da época, vinculando-a 
principalmente à ação dos jovens e destacando que a atuação do 
grupo da Contabilidade não era muito expressiva.
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No Departamento, outra grande mudança é sentida. Os 
alunos passam a poder fazer matrículas por disciplina. Extingue-
se a turma. De acordo com o professor Edson Castilho:

Como era um período de revolução, a preocupação 
era acabar com a “família” universitária. Essa família 
é a classe. Na hora que acabou com a classe, acabou 
com a convivência e com ela a unidade estudantil.

Contudo, como analisou o próprio professor Castilho, essa 
mudança não foi vista de forma negativa por parte dos alunos, 
tanto que o sistema permanece até os dias de hoje, sem que haja 
reivindicações dos discentes em sentido contrário.

Entretanto, no contexto da época, cabe dar destaque ao 
que bem lembrou o professor Ariovaldo dos Santos sobre a 
vivência dos estudantes:

[...] quando entrei na faculdade em 1968, 1969, estava 
tudo acontecendo: a revolução estudantil na França, 
o AI-5 aqui... A revolução de 1964 tinha acontecido 
quatro anos antes. Havia a busca por terroristas em 
São Paulo, no Brasil... O pessoal que tinha um tipo de 
pensamento de esquerda... A própria polícia técnica, 
o DOPS, era muito violenta... Estudei Economia 
em um tempo onde falar do Marx era uma coisa 
extremamente perigosa. Imagine, por exemplo, 
estudar Economia e não poder falar do Karl Marx? 
Vivi esse momento. Para ler um livro do Marx, 
tinha que pegá-lo fora da biblioteca, aí emprestava 
para outro aluno, essas coisas que a gente não 
imagina que acontecia. Além disso, era o tempo da 
minissaia, dos hippies, da liberação das mulheres 
e, principalmente, da introdução de muitas drogas. 
Vi os Beatles começarem e acabarem. Infelizmente, 
também vi o Roberto Carlos começar, mas não 
vi acabar! Vi todos os festivais internacionais da 
canção, todos os da música popular. 
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Dessa forma, os anos 1960 e 1970 não são lembrados apenas 
por sua violência e arbitrariedade. Foram anos de profunda 
mobilização social e ebulição cultural, e nesse lugar central de 
muitos encontros havia espaço para atividades extracurriculares, 
como as vividas no muito lembrado Bar Sem Nome:

[...] na Vila Nova tinha uma quitanda, daquelas que 
vendia verdura, ovo, aquelas coisas todas... Na região 
tinha muito aluno da Filosofia, da Economia, e da 
FAU. Começaram a vender batidinha, com o tempo 
foi aumentando o tamanho do bar e diminuindo a 
quitanda. No fim, a quitanda virou uma prateleira de 
um metro e meio de largura na entrada, com alface, 
tomate e o resto era o bar.
À noite a turma ficava por lá, tomando cerveja, 
batidinha, conversando. A turma da FAU, a turma 
da FEA... Toda noite um aluno da FAU, ficava lá de 
cabeça baixa, tocando, cantando! E todo mundo lá 
cantado, se divertindo. Ele só cantava e tocava, não 
conversava nem tomava cerveja. Depois acabou não 
concluindo o curso, resolveu assumir ser o Chico 
Buarque de Holanda! 
Acho muito engraçado quando me lembro disso! Naquela 
época ainda era quitanda, depois todo mundo passou a 
chamar de bar e como não tinha nome, o dono do bar 
resolveu batizar: “Bar Sem Nome”. (Eliseu Martins)

O bar marcou mesmo a vivência dos professores, pois não 
são raras as referências a ele. O professor Castilho também falou 
dele, lembrando um pouco do seu cenário e descrevendo-o:

Como era uma garagem, tudo de azulejo, os 
meninos passaram a deixar recados, uns para os 
outros. Anotavam nos azulejos. [...] Ali começou 
a juntar o pessoal da Filosofia, com todo pessoal: 
poetas, cantores e outros mais que iam para esse 
botequim. O Chico Buarque era um dos que sempre 
estavam lá. Passou a ser o bar “Sem Nome”. [...] 
havia uma quantidade enorme de bobagens nos 
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azulejos e lá no meio, camuflado, tinha um recado sério. Já 
sabiam onde que era, em que azulejo era colocado, então 
eles vinham para procurar aquela informação, ali era um 
balcão de recados.

Os azulejos do Bar Sem Nome são um bom exemplo de como 
na vivência universitária se misturavam atuação política e cultural. 
Os bares eram ambientes propícios para encontros e descontração. A 
juventude tinha ali um espaço de atuação livre, muitas revoluções foram 
arquitetadas e feitas nessas mesas ao som das músicas de resistência.
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Capítulo 3

Mudança e desenvolvimento do Departamento

Entre 1960 e 1980, a população brasileira cresceu de 70 
para 120 milhões de pessoas, a renda per capta anual foi 
de Cr$ 42 mil para Cr$ 105 mil, e o produto interno bruto 

do país quadruplicou. Isso garantiu certa visibilidade à economia 
nacional que começava a despontar entre as dez mais importantes do 
mundo. A industrialização foi acompanhada de um forte e acelerado 
processo de urbanização, que mudou o perfil da população brasileira. 
Evidentemente, muitos aspectos negativos derivam deste crescimento 
urbano desorganizado, por exemplo, a falta de distribuição de renda 
e a destruição de alguns de nossos recursos naturais. Entretanto, 
esses fenômenos foram sentidos de maneira diferenciada pelo 
Departamento de Contabilidade e Atuária. 

Durante a década de 1970, o curso de Contabilidade da FEA 
tornou-se o mais bem sucedido dos cursos oferecidos pela faculdade, 
segundo pesquisa da Fipe (KANITZ et alii, IN: Canabrava, p.135). A 
avaliação levava em conta o retorno de investimentos em educação 
e demonstrava que seus formandos obtinham rápidas colocações 
no mercado de trabalho e muitas vezes já estavam empregados no 
segundo ou terceiro ano do curso.

Resultado disso é que a demanda no vestibular aumentou 20% 
ao ano no período entre 1963 e 1981. Em 1977 eram 800 candidatos 
para 60 vagas; em 1981 foram 2000 para 90 vagas, (KANITZ at alli, 
IN: Canabrava, 135). Alguns anos mais tarde, o número de vagas é 
elevado para 150 e hoje as vagas foram ampliadas significativamente, 
como pode-se observar na tabela abaixo:

Curso                             Vagas Atuais          Vagas Propostas 2011
Ciências Contábeis     Diurno 50 vagas              70 vagas
Ciências Contábeis     Noturno 100 vagas 70 vagas
Ciências Atuarias        Noturno 50 vagas 60 vagas
Total de Vagas               200 vagas               200 vagas
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O número de formandos também cresceu: em 1972 foram 
30 alunos e, em 1980, 53 alunos receberam seus diplomas. Em 
2007 foram 140 alunos, e em 2008 se formam 110 estudantes de 
Contabilidade. No ano de 2009 aconteceu a formatura da primeira 
turma de Atuária. Este curso reiniciou suas atividades em 2004, 
com duração estabelecida, inicialmente, de cinco anos. Mais 
recentemente a duração deste passou a ser de oito semestres.

A mudança do centro ao Butantã 

Na década de 1970, o campus da Cidade Universitária foi 
inaugurado e com isso os vários institutos dispersos pelo centro 
da cidade foram convidados a se fixarem em seus novos espaços e 
formar de fato um campus universitário.

[...] a mudança da Vila Nova para a Cidade Universitária 
foi acelerada por causa dos acontecimentos de 1968. O 
plano já existia. Depois de 1970, acabou tudo vindo 
para o Butantã. A mudança das Escolas para o campus 
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Obras de fundação do prédio da FEA na Cidade Universitária, 1968
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da cidade universitária, era uma ideia desde os jogos 
Pan-americanos de 1963. Mas em 1968 se acelerou o 
processo de construção dos prédios, da Filosofia, da 
Economia. (Eliseu Martins)

A escolha do lugar para a localização desse campus gerou 
polêmica e resistência à mudança. O bairro do Butantã na década 
de 1970 era um lugar distante, sem facilidade de acesso. Por isso:

Na época, muitos achavam uma desvantagem o curso sair 
do centro da cidade. Vir para a universidade, a condução 
era difícil. Tinha que ter um meio de locomoção. Foi 
quando tive que comprar o carro, um fusquinha 1962. A 
gente até esquece, acho que era 1.2; depois veio 1.3, não 
sei. Mas facilitou nossa vida porque na época vir para 
a Cidade Universitária era algo temeroso, ainda mais o 
curso noturno, não havia condução... (Alecseo Kravec)

Estaqueamento do prédio da FEA na Cidade Universitária, 1968
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Como ponderou o professor Alkindar de Toledo Ramos:

Quando da mudança da FEA para o campus da 
Cidade Universitária, não me lembro de ter havido 
contratempos. Uns gostaram, outros nem tanto. A gente 
via um aspecto positivo, é evidente. Passávamos de um 
prédio antigo e improvisado para instalações novas de 
adequadas às necessidades. Havia, por outro lado, o 
problema do acesso, da distância. São Paulo já era uma 
cidade grande com problemas sérios de circulação.

A cidade crescia significativamente e não havia um 
sistema de transporte que atendesse as necessidades do novo 
campus universitário instalado para além do Rio Pinheiros. 
Professores, como Lázaro Plácido Lisboa, que ingressaram 
no Departamento após a mudança, também apontam a 
dificuldade de transporte:

Fui contratado em 1973. [...] A infraestrutura da Cidade 
Universitária era muito ruim. Eu tive a sorte de entrar 
junto com a professora Cecília que morava perto de 
mim e ela me dava carona. Comecei vindo de carona, 
depois comprei um carrinho.

Os alunos com menor possibilidade de comprar carros ou 
pegar caronas certamente tinham de fazer um esforço maior e 
enfrentar a escassez e a demora do transporte público. Reinaldo 
Guerreiro, então aluno, contou que tinha que correr para cumprir 
o horário de chegada:

Eu trabalhava e estudava à noite, portanto, chegava 
aqui em cima da hora. Fazia todo o esforço para não 
chegar atrasado, usando transporte coletivo que já 
não funcionava direito na cidade de São Paulo.

No período da mudança, Alecseo Kravec já era professor do 
Departamento há oito anos e, embora apontasse as dificuldades 
do novo lugar, via também algumas vantagens e possibilidades, 
assinalando que:
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Por outro lado, era empolgante, antes eram institutos 
isolados, agora havia a centralização de todas as 
faculdades. Começou uma vida nova, começou a existir 
uma convivência com outras faculdades. 

Inauguração do prédio da FEA no Campus da Cidade Universitária, 1971
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Reforma Universitária

Outra grande mudança, gestada nos anos anteriores, foi 
sentida por esses professores com a mudança de cenário.

Em 1970, se não me engano, houve uma decisão 
do Conselho Universitário da USP, que eliminou o 
tradicional regime de cátedras vitalícias. Na verdade, 
foi uma grande mudança na estrutura universitária da 
USP. O regime cátedras de fato não funcionava bem. 
Muitos catedráticos eram acusados de não trabalhar, de 
não se dedicar. Até se costumava dizer que a primeira 
providência do professor, depois de vencer o concurso, 
era vender a própria biblioteca. Isso acontecia porque 
o catedrático tinha poder quase de “vida ou morte” 
sobre seus assistentes. Nestes casos toda carga de 
trabalho didático e de pesquisas ficava nas costas dos 
assistentes. (Alkindar de Toledo Ramos)

Era a reforma universitária, que finalizou o sistema de cátedras 
e criou o departamento como menor unidade administrativa da 
universidade. Esse movimento foi marcado por uma transferência 
de poder e foi chamado por alguns de “departamentalização”. 

Com o Decreto-lei nº. 53, de 18.11.1966, foi instituído o 
sistema departamental e reduzida a autonomia da cátedra, 
integrada definitivamente no departamento universitário. 
Todavia, embora instituído, esse sistema teve até certo ponto 
caráter nominal, devido à coexistência antinômica do regime de 
cátedra, cuja autonomia fora apenas reduzida. Somente por meio 
da Lei nº. 5.540 de 28.11.1968 foi estabelecido que a universidade 
brasileira deveria contar com uma estrutura orgânica com base 
em departamentos. (FÁVERO, 1980, p.11).

A partir de então os professores voltaram para as suas 
disciplinas de origem e a universidade passou a ser 
dividida em Institutos nas áreas mais puras, e, em 
faculdades nas áreas mais aplicadas. E a Matemática, 
começou a se agregar a nós, com seus prós e contras! 
(Eliseu Martins) 
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A Constituição de 1967 já havia revogado o privilégio de 
vitaliciedade da cátedra, substituída nas universidades públicas 
pela carreira docente, constante de concurso de títulos e provas 
para os níveis inicial e final. Apoiando-se nessa determinação, 
a Lei 5.540/68 extingue a cátedra na organização do ensino 
superior brasileiro ao dispor: “fica extinta a cátedra ou cadeira 
na organização do ensino superior do País” (art.33, §3º). Tal 
medida resulta, em termos legais, no desaparecimento da 
figura do catedrático como elemento centralizador das decisões 
acadêmicas, uma vez que o departamento passa a existir sob 
o princípio da corresponsabilidade de todos os membros dele 
integrantes. É a esse respeito que fala o professor Kravec:

Quando mudamos para a Cidade Universitária, 
foram criados os departamentos que coordenavam 
tudo isso: as cargas horárias, os professores e suas 
disciplinas. E não havia mais a cátedra, porque nós 
éramos os responsáveis.

Houve muita resistência, não apenas na USP, mas em todo 
o sistema universitário da época. De modo geral, a mudança foi 
provocada por acharem que o regime de cátedras era um entrave 
para o desenvolvimento da universidade. Tais reações eram 
previsíveis, pois a reforma atingia antigas estruturas, arraigados 
privilégios. Mas também foram provocadas pelo modo abrupto 
como se implantou. A Reforma Universitária foi aprovada no 
regime militar e implantada sob a égide do Ato Institucional nº.5 
(AI-5) e do Decreto-lei, nº. 477, de 26.02.1969, que define as infrações 
disciplinares praticadas por professores, alunos e funcionários ou 
empregados e as medidas punitivas a serem adotadas nos diversos 
casos. Ainda, nas palavras do professor Eliseu Martins:

Até então, o Departamento era um conjunto de 
cátedras que se reuniam. Não tinha força nenhuma. 
Os catedráticos é que mandavam nas suas cadeiras. 
O Departamento era uma espécie de ficção...

Vale lembrar, no entanto, que a discussão sobre o 
“departamento”, entendido como unidade de base da 
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universidade, vai adquirir maior intensidade a partir dos anos 
80. Tais discussões se voltam para a própria concepção legal do 
departamento, entendido como “a menor fração da estrutura 
universitária para todos os efeitos de organização administrativa 
e didático-científica e de distribuição de pessoal” (Decreto-lei, nº. 
252/67, §. 1º, art. 2º). Este deveria congregar disciplinas afins e 
professores para as atividades de ensino e pesquisa.

A reforma universitária é lembrada de modo marcante por 
muitos dos professores, embora não pareça ter afetado o cotidiano 
do Departamento. Isto talvez se deva ao fato de existirem poucas 
cadeiras de Contabilidade fora da FEA/USP, e também dos 
professores que formavam a maior parte de seus quadros terem 
sido introduzidos por meio da escolha dos antigos catedráticos.

De qualquer maneira, alguns professores, como Alecseu 
Kravec, apresentaram dificuldades relacionadas às mudanças:

O que trazia um pouco de dificuldade é que com 
a departamentalização, muitas vezes o chefe de 
Departamento para socorrer uma situação, pedia a 
um professor substituir outro professor em outra 
disciplina. Assim, o corpo docente teria que se adaptar 
e se preparar para ministrar outras aulas. Isso, em 
casos esporádicos. Normalmente, faltavam no curso 
diurno. No curso noturno não tinha muita falta.

Outros professores, como Alkindar de Toledo Ramos, a 
mostraram como algo bastante positivo:

Com o novo sistema de departamentos, que vigora 
até hoje, a situação mudou muito para melhor. Ficou 
mais democrático, mais justo, mais produtivo, mais 
funcional. Na nossa faculdade foram criados três 
departamentos: de Economia, de Administração e 
de Contabilidade.

A faculdade, a economia – influenciando o Brasil

O desenvolvimento financeiro do país, vivenciado 
durante os 70 e representado pelo rápido crescimento 
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industrial e empresarial, teve seus efeitos sentidos na área de 
Contabilidade. 

A FEA alcançava reconhecimento como importante 
instituição de excelência em ensino. Seus professores passaram a 
ser chamados para ocupar cargos na administração pública:

[...] o professor Rocca foi ser Secretário da Fazenda 
em 1972 e convidou a mim e também ao Professor 
Sérgio para sermos assessores dele. Nós mudamos o 
sistema de controle das empresas estatais, o que antes 
não existia. Dávamos consultoria sobre controle para 
as empresas do Governo do Estado, como a SABESP e 
isso nos deu visibilidade! (Eliseu Martins)

Muitas foram as participações em governos municipais e 
estaduais, mas tal visibilidade alcançou grau ainda maior quando 
o professor Delfim Netto foi convidado, em 1967, a participar como 
Ministro da Fazenda do governo do então presidente Costa e Silva:

Deixe eu contar uma coisa: quando saímos da Escola 
para assumir esses postos, tínhamos uma ideia clara 
do que estávamos fazendo. Na verdade, o pensamento 
da Escola era o de que a missão do economista era 
remover os obstáculos ao desenvolvimento econômico. 
Essa noção se perdeu depois com uma sofisticação 
extraordinária. Tudo o que a gente fazia era para 
acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil. 
Saímos da Escola com um diagnóstico, que era uma 
coisa terrível! Era necessário reduzir a importância 
relativa do café e desenvolver o setor industrial, quer 
dizer, torná-lo mais eficiente. De modo que tinha um 
programa e ele foi desenvolvido em torno disso. O 
Brasil chegou ao final dos anos 70 com uma indústria 
cuja sofisticação era provavelmente o triplo daquela 
correspondente a sua renda per capita. Quer dizer, 
o país desenvolveu uma indústria extremamente 
sofisticada. Perdeu-se depois... Mas essa ideia do 
desenvolvimento presidia todo o ensino. A cadeira de 
Economia Brasileira era muito importante na Escola. 
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Hoje existe, mas parte do curso é optativa. É isso o que 
dá quando se pretende ser cientista!

Durante o regime militar, entre 1967 e 1974, nos governos 
Costa e Silva e Médici, Delfim Netto foi ministro da Fazenda e, 
no governo do presidente João Figueiredo, foi sucessivamente 
Ministro da Agricultura em 1979,  do Planejamento entre 1979 e 
1985, e embaixador do Brasil na França. Após a redemocratização 
do Brasil, foi eleito cinco vezes consecutivas deputado federal.

O Professor Eliseu Martins apresentou dois aspectos 
importantes para a visibilidade do trabalho que vinha sendo 
feito pelos integrantes da Escola:

A divulgação e o respeito que temos se deve a vários 
fatores: a exposição dos livros publicados e o fato de 
sermos da FEA, de estarmos ligado a esse grupo, que 
assumiu poderes políticos do país, a partir da economia. 
Então, foi um acúmulo de coisas que aconteceram.

Assim, pode-se afirmar que a ativa participação de docentes 
dos cursos da FEA/USP em funções junto ao poder público fez 
com que a Escola ficasse conhecida e respeitada. Com isso, o 
Departamento de Contabilidade e Atuária pôde crescer, investir 
e deslanchar nas atividades de ensino e de pesquisa.

As primeiras publicações

Paralelamente a esse crescimento e da notoriedade 
da Faculdade de Economia e Administração, destaca-se 
a publicação de livros, como o intitulado “Contabilidade 
Introdutória”, publicado pela primeira vez em 1971. Como 
explicou o professor Sérgio de Iudícibus:

O livro de Introdutória tem vários autores. Eram, 
mais ou menos, os membros da Cadeira V. O próprio 
Stephen é coautor do livro. Foi o primeiro trabalho 
da equipe da USP.
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O professor Edson Castilho contou como se formou essa 
equipe e o livro:

Com o ingresso do professor Eliseu e do professor 
Kanitz ao grupo, transformamos todas as apostilas 
de textos e exercícios no livro de “Contabilidade 
Introdutória”. Inicialmente, fizemos uma impressão 
própria, contratamos uma gráfica e montamos 
um livro. Essa obra ainda persiste até hoje, 
vendendo uma quantidade enorme de exemplares, 
apresentando números sempre grandes.

O livro tinha uma linguagem uniforme, evidenciando o 
trabalho coletivo de especialistas, que ao longo do tempo foram 
moldando uma forma preciosa de ensinar a Contabilidade. 
O livro, portanto, era a sistematização de anos de ensino e 
pesquisa. A avaliação dessa trajetória foi feita publicamente 
por sua vasta aceitação. 

O livro se tornou a maior vendagem na área técnica e alcançando 
a marca de centenas de milhares de exemplares vendidos. Foi um 
grande sucesso acadêmico e editorial. Com esse livro, foi possível 

Livro Contabilidade Introdutória, publicado 
pela editora Atlas
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criar uma linguagem comum para a Contabilidade de todo o país.
O professor Edson Castilho relaciona o sucesso do livro 

com uma maior evidência dos professores que passaram a 
levar as mudanças curriculares vividas pela Escola na década 
anterior para fora dos domínios da USP:

Após o lançamento do livro passamos a ser procurados. 
Tinha muita gente que queria saber o que e como 
era o livro Contabilidade Introdutória [...] O livro 
acompanha uma mudança também na própria prática 
didática da Escola. Mudou tudo. Da mesma maneira 
que nós mudamos a forma de pensar da Cadeira V. 
Passamos a adotar uma política diferente, em vez de 
usar uma contabilidade italiana, passamos a usar uma 
contabilidade norte-americana. Não como ciência, 
colocando aquilo como ela é. De forma mais prática e 
mostrando uma lógica contábil em vez de colocar uma 
ferramenta de controle. Isso mudou toda a estrutura.

Além da diferença na forma de ensinar, é importante 
destacar que o livro foi um marco também, pois os estudantes e 
professores universitários brasileiros tinham a oportunidade de 
passar a realizar seus estudos e ensinamentos com um instrumento 
que versava sobre assuntos e problemas da realidade do país.

O Crescimento das Publicações

O Departamento continuou com a produção de livros, 
disseminando ainda mais a possibilidade de estudos centrados 
em questões importantes para o entendimento das Ciências 
Contábeis no Brasil. Num movimento simultâneo, participavam 
da realidade nacional e sistematizavam seus contatos em uma 
produção genuinamente nacional.

Os professores passaram, em reconhecimento ao papel de 
ponta desencadeado pela reformulação de 1964, a ocupar postos 
chaves em órgãos governamentais e a participar de instâncias 
decisórias fora do país, fazendo-se presentes nos mais relevantes 
organismos contábeis do mundo.
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São significativas as contribuições para a divulgação do 
conhecimento, representadas pelas publicações do Departamento 
de Contabilidade e Atuária. Tais publicações são referências 
obrigatórias para o estudo de Contabilidade e de Atuária no Brasil. 
Os principais exemplos são os livros: Manual de Contabilidade das 
Sociedades por Ações e Contabilidade de Custos, que venderam 
milhões de exemplares. O primeiro de autoria de Sérgio de Iudícibus, 
Eliseu Martins e Ernesto Guelbke, foi elemento importante na 
implementação da Lei das S.A. que mudou de forma radical 
a contabilidade empresarial do Brasil. O segundo, não menos 
importante, de autoria de Eliseu Martins, é um dos estudos mais 
completos sobre contabilidade de custos publicados no país.
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Além desses dois há pelo menos mais quatro dezenas de títulos 
publicados, com grandes tiragens, por essa equipe de profissionais 
atuantes que conviveu e convive no Departamento de Contabilidade 
e Atuária da FEA/USP. A marca desses livros é a preocupação com a 
análise dos problemas causados pela inflação. De modo geral, pode-
se dizer que esses trabalhos foram frutos de sementes plantadas por 
trabalhos pioneiros elaborados por pensadores como os professores 
Sérgio de Iudícibus e Eliseu Martins.

Dessa tradição em publicações derivou a preocupação do  
Departamento em manter a publicação de periódicos, como a 
“Revista Contabilidade e Finanças”, a organização de congressos 
como o “Congresso USP de Controladoria e Contabilidade” e o 
“Congresso de Iniciação Científica”.

A Contabilidade e sua ligação entre mercado e universidade

Em evidência e tendo uma grande demanda pelo trabalho 
de seus professores, o Departamento se estrutura e cresce. Novas 
demandas pelo trabalho do contador começaram a surgir. Como 
a maior parte das empresas brasileiras nas décadas anteriores 
permanecia sob o controle e a administração familiar, raramente 
os conhecimentos teóricos e práticos trabalhados no Curso de 
Ciências Contábeis e Atuariais eram demandados pelo mercado. 
Nessa época, poucas eram as empresas de capital aberto que 
tinham a responsabilidade de prestar contas aos acionistas 
externos, ficando dessa forma também pouco evidenciados 
os trabalhos de auditoria. Praticamente apenas as empresas 
multinacionais tinham a necessidade de utilizar tais serviços. 
Além disso, não eram frequentes os financiamentos bancários, 
portanto, também eram pouco usados os serviços de análise de 
viabilidade econômica e controle de fluxo de caixa de empresas.

Entretanto a economia estava crescendo e com isso 
apresentava-se uma mudança no mercado brasileiro. O professor 
Lázaro Lisboa fazia tais análises para o Banco do Brasil e assim 
contou sobre seu trabalho:

Era parecerista e o banco precisava de um estudo 
para dizer se podia dar ou não empréstimo para uma 
empresa. Era um estudo com base nas informações do 
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cliente, a análise do balanço deles. E a gente fazia um 
perecer dizendo se podia (ou não) dar o financiamento, 
se teriam condições de pagar, se devia exigir garantia, 
qual o melhor prazo, e qual a taxa de juros. O banco 
tinha suas diretrizes. Nós tínhamos instruções, mas 
o fato de estar fazendo um curso superior dava 
condições de entender as instruções que vinham da 
matriz. Exerci esse cargo por bastante tempo.

Além dessa atividade, o desenvolvimento teórico 
acompanhado do crescimento industrial e empresarial do país, 
ocorrido durante os anos da década de 1970, fez com que o 
contador e o controller se tornassem profissões de prestígio com 
demanda no mercado de trabalho. 

Mesmo as empresas que permaneciam familiares acabavam 
por precisar de um sistema de controle gerencial e, portanto, dos 
conhecimentos de um profissional. Isso ocorria na medida em 
que, com a sucessão das gerações, o controle não era feito mais 
pessoalmente ou pelo número de indivíduos envolvidos, ou pelo 
tamanho atingido pela empresa.

No caso de empresas de capital aberto, o sistema de controle 
gerencial passou a ser exigência. A nova legislação era fiscalizada 
por órgãos estatais como a Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e o Banco Central (BC). Assim, ganhava mercado e 
notoriedade a figura do auditor externo. Este profissional, 
contratado pelos acionistas de uma empresa, assumia a tarefa de 
fiscalizar a administração geral da instituição. 

Como desdobramento de seu trabalho, muitos auditores 
tornaram-se consultores, apresentando possibilidades de 
reorganização da estrutura da empresa estudada.  Com isso, 
a comunidade empresarial passa a reconhecer e valorizar o 
trabalho do profissional formado em Contabilidade no ensino 
superior, e os professores do Departamento passaram a se 
envolver em atividades de consultoria. Alguns escritórios de 
consultoria aparecem com destaque no cenário nacional. É o caso 
do escritório onde Reinaldo Guerreiro trabalhou:

Esse meu trabalho na Dreyfus envolvia muita 
Contabilidade. Era na área de consultoria, um 
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trabalho muito forte de custos. Lá eu aplicava muitos 
dos conhecimentos da faculdade. A Roberto Dreyfus 
Consultores era uma empresa muito forte na área de 
implantação de sistemas de custos. Tinha gente muito 
boa, consultores excelentes e os conhecimentos que 
eu estava tendo na faculdade tinham uma correlação 
muito grande com esses trabalhos. Não eram coisas 
que estavam fora de sintonia.

Destaca-se deste excerto da entrevista a interação entre 
o conhecimento produzido e trabalhado no Departamento e o 
que era necessário para a vida profissional dos alunos que ali se 
formavam. Esse é ponto importante, pois não é raro ouvirmos de 
alunos de uma determinada instituição que os conhecimentos 
ali veiculados não são de grande valia no mercado de trabalho, 
onde geralmente já atuam. Fica claro na fala de Reinaldo 
Guerreiro que essa não é crítica passível ao Departamento de 
Contabilidade e Atuária da FEA/USP, que desde muito cedo 
tentou compatibilizar teoria e prática em seus ensinamentos. 
Isso porque, como disse o professor Reinaldo Guerreiro:

É fundamental que se tenha uma comunicação 
entre o que é produzido na academia e o que é feito 
fora. Na minha dissertação de mestrado, procurei 
relacionar esses dois lados. O professor da área de 
Contabilidade que fica somente na Escola e perde o 
contato, fica alienado, não tem como dar aula. Isso 
porque a Contabilidade está no rol das chamadas 
ciências sociais aplicadas. Isso significa o seguinte: o 
professor tem que estar em contato com a realidade, 
com a prática, com os negócios. Mesmo os professores 
que estão em RDIDP, Regime de Dedicação Integral 
à Docência e à Pesquisa, como eu, temos que ter a 
oportunidade de estar juntos com as práticas.

Importante notar que o Departamento sempre esteve atento 
ao grande crescimento empresarial que alavancou a diversificação 
da produção desde os anos 1970. Foi então que as empresas 
começavam a contar com financiamentos proveniente de diversas 
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fontes. Por outro lado, as elevadas taxas de inflação exigiam 
desenvolvimento e domínio de formas de correção monetária 
para que fosse feito o gerenciamento financeiro de uma empresa, 
conhecimento este que demandava um contador bem formado.

Evidentemente, isso também reverteu em maior visibilidade e 
crescimento da demanda de trabalho. Desta forma, é difícil definir 
o que é causa e o que é efeito para a história do Departamento e de 
seus professores. O desenvolvimento de teorias, a implementação da 
pós-graduação e a criação da FIPECAFI são capítulos simultâneos 
desse processo desencadeado nos anos 1970, que levam em conta 
um diálogo constante entre o saber acadêmico e o prático.

Professores pesquisadores

Frente a essa realidade desafiadora surgia uma escola de 
pensadores e propositores de novas teorias para a Contabilidade. 
Como contou o professor Iudícibus:

A década de 1970 culminou com o surgimento 
e, mais tarde, o desfecho da escola de correção 
monetária. Em 1986, o professor Eliseu Martins 
aperfeiçoou a chamada Correção Monetária 
Integral, conjuntamente com os professores 
Ariovaldo dos Santos, Geraldo Barbieri, Natan 
Szuster. [...] Fiz doutorado em 1966, minha tese 
foi “Contribuição à Teoria dos Levantamentos 
Contábeis” que era uma versão conceitual da 
correção monetária. Foi a primeira tese sobre o 
assunto. Depois, em 1972, o Eliseu lançou a tese 
genial que é a “Contribuição à Avaliação do Ativo 
Intangível”. Ainda hoje ela é muito citada.

Esse grupo de professores que academicamente influenciaram 
o pensamento contábil do país acabou sendo intitulado de “Escola 
da USP de Contabilidade”. E como relatou o professor Iudícibus:

Existia uma rivalidade com outras universidades. 
Ainda existe. Alguns setores não concordam com 
essa linha. Mas acredito que hoje 90% das escolas de 
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pensamento contrário acabaram sendo influenciadas 
pela chamada equipe da USP, uma grande equipe.

Muitos fatores colaboraram para o crescimento do interesse dos 
professores de viverem uma experiência internacional: o diferencial 
de contar com uma formação no exterior; experiência de vida em 
outra sociedade e cultura; e o contato direto com outro idioma. 

A formação acadêmica internacional foi um diferencial 
buscado como complemento à formação desses professores. A 
busca pelo conhecimento foi um importante motor desse desejo por 
novos horizontes, fazendo com que os professores encontrassem em 
outras universidades teorias e práticas diferenciadas, não ficando 
apenas vinculado ao modo operante de sua própria instituição. 

Com isso em mente, a partir de 1969 muitos professores do 
Departamento embarcam na busca de uma formação diferenciada.        
O professor Alecseo Kravec contou:

Tive uma bolsa concedida pelo Instituto Hispânico 
para fazer a especialização na Universidade de Madri. 
Passei um ano lá e essa foi também uma contribuição 
para a melhoria da disciplina. 

O mundo se tornava “menor” com as facilidades de transporte 
aéreo e comunicação com outros centros produtores de saber. Estava 
mais fácil conhecer, estabelecer contatos, pesquisar. Assim, Eliseu 
Martins foi para Columbus, Ohio; Sérgio Iudícibus fez um curso 
na Stanford University; e Stephen Kanitz foi admitido na Harvard 
Business School, também nos EUA.

Em 1975, um novo grupo de professores viveu essa experiência, 
algo que começou a se tornar uma tradição. Muitos professores 
contaram sobre suas experiências de estudos no exterior.

A questão de sair do Departamento foi crucial para haver 
uma  mudança. Por exemplo, o professor Masayuki foi 
para Illinois. Antes dele, o professor Sérgio e o professor 
Marion estiveram também nos Estados Unidos. Quando 
o professor Masayuki voltou, eu fui e fiquei um ano e 
três meses em Illinois, fazendo um pós-doutorado. 
(Lázaro Plácido Lisboa)
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Fiquei nos Estados Unidos quase dois anos. Um ano e meio. 
[...] Quando cheguei lá, o diretor do centro de pesquisa (uma 
espécie de FIPECAFI deles que se chamava CIERA - Center 
of Integration, Education, Research and Accounting), chama-
do Zimmermann, veio me procurar. Ao chegar em Illinois, 
fiquei umas duas, três noites, preparando um documento, 
dizendo para o Zimmermann qual era o meu objetivo por lá. 
Um documento de umas dez folhas, dissertando sobre a met-
odologia de ensino, a relação de disciplinas, programas, ob-
jetivo de cada disciplina, fiz tudo direitinho como quem quer 
mostrar o que veio fazer aqui, porque o meu inglês oral era 
fraco, então tinha que escrever. E eu escolhi dez disciplinas 
para fazer no primeiro semestre. (Masayuki Nakagawa)

O processo de formação no exterior foi muito importante 
para os profissionais e para o Departamento que pôde, a partir 
de então, contar com um quadro docente mais qualificado. 

Contudo, havia outros desafios a serem transpostos. Alguns deles 
bem perto, nas salas de aula. Muitos professores falam de seu choque 
ao entrar na sala de aula pela primeira vez, sem terem sido preparados 
para isso com estudos de didática ou metodologia de ensino. Foram 
aprendendo a dar aula na prática. E quase todos destacam a dificuldade, 
mas o prazer relacionado a essa aprendizagem.

Entretanto, essa situação era sentida pelos alunos, como 
Reinaldo Guerreiro conta:

Quando entrei na faculdade, o curso já era aqui 
mesmo, na Cidade Universitária. [...] Na graduação, 
tive uma decepção com a qualidade dos professores, 
em termos de didática. Isso aconteceu porque tinha 
ficado um ano fazendo cursinho, e os professores 
de cursinho são craques! [...] Então, o aluno vem 
para cá e se depara com criaturas normais. São 
bons professores, mas não têm aquela pirotecnia 
do cursinho. [...] Mas depois, com o tempo vai 
entendendo essa dinâmica. Apesar disso, foram bons 
momentos que passei no curso de graduação.
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Pós-graduação: um projeto para a pesquisa

Durante os anos de 1970, foram plantadas muitas sementes que a 
seu tempo floresceram e transformaram o cotidiano do Departamento. 
Desde o início da história do Departamento, professores, graduados 
nas principais instituições de ensino superior do país, colaboraram 
fundamentalmente e formaram alunos para esses assumirem, por 
mérito, o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. O Departamento 
se consolidou e cresceu, ajudou a formar novas escolas e assim 
impulsionou a produção de conhecimento em todo o país.

O início o programa de pós-graduação foi envolto em um 
debate acadêmico que se polarizava na opinião de dois grupos no 
Departamento. Um grupo defendia que o mestrado, recém criado na 
universidade, deveria se estender à área de Contabilidade, de acordo 
com a criação de condições como: grande dedicação de docentes e 
discentes; professores com formação no exterior; ligação e acesso aos 
centros estrangeiros de excelência. Outro grupo, mais pragmático, 
considerava que, mesmo válida, tal proposta era inacessível e 
advogava a favor do início do mestrado, enfrentando as limitações e 
as superando com o tempo.

A pós-graduação existia apenas em nível de doutoramento. Até 
então, como explicou o professor Iudícibus:

Não existia mestrado, nos moldes de hoje. Naquela época, 
existia um curso de pós, com duração de um ano ou dois.

Não era um curso estruturado com disciplinas 
sistematicamente oferecidas. A ligação era feita por meio da 
aceitação do orientador. Os professores ofereciam disciplinas 
de sua responsabilidade e indicavam outros docentes para 
disciplinas subsidiárias. Todo esse estudo era desenvolvido na 
interação pessoal entre professores e alunos, que estabeleciam 
de forma individual suas dinâmicas e metodologias de trabalho, 
sem classes ou aulas. Como explicou o professor Eliseu Martins:

Para quem era autodidata, era um modelo ótimo! Agora para 
quem precisava sentar na sala de aula, era desastroso. Só 
conseguiria se sair bem quem fosse bom aluno, autodidata, 
caso contrário não conseguiria o diploma com sucesso.
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[...] naquela época não havia um exame. O aluno fazia 
um curso que chamavam de pós-graduação. Tínhamos 
outras matérias, mas não fazíamos uma dissertação. A 
gente indicava cinco disciplinas ligadas ao assunto da 
tese e a faculdade escolhia, dentre elas, três. Tínhamos 
contato com os professores das disciplinas, que 
passavam todo um trabalho de pesquisa a ser feito. 
Era muito complicado. A gente escolhia os melhores 
professores para serem os chamados subsidiários 
da tese. Escolhiam-se as melhores disciplinas e os 
melhores professores. Lembro que escolhi o professor 
Ruy Aguiar da Silva Leme, que era do Departamento de 
Administração. Ele simplesmente me pediu para fazer 
um livro de contabilidade de custos de uma empresa 
de construção! Escrever um livro destes deve levar pelo 
menos dois anos! Escolhemos também a professora 
Lenita, de Finanças, que era muito exigente. Nessa 
disciplina subsidiária, ela exigiu um exame. A prova 
escrita começou meio dia e terminou mais de meia 
noite. Era notável o nível de exigência dessas provas. 
Preferia fazer uma defesa pública àquele tipo de coisa.

Iniciativa importante para a história do Departamento 
no sentido de consolidar o ensino e a pesquisa foi a 
consolidação do plano de criação do curso de mestrado, no 
segundo semestre de 1970. O grupo que defendia o início 

Não existia um curso de doutorado, existia um processo 
de doutoramento. O aluno tinha um professor orientador 
e fazia as disciplinas que ele desse. Fazia ainda algumas 
disciplinas chamadas subsidiárias com outros professores. 
Mas não tinha curso. O aluno recebia a tarefa dos professores 
e indicações de qual bibliografia deveria ler. Aí, dependia 
muito de cada professor, tinha professor que exigia que fosse 
lá todo mês conversar, levar suas pesquisas, seus trabalhos, 
resumos. Outros mandavam voltar daqui um ano para 
fazer uma prova para avaliar o que tinha aprendido. Era 
um processo individual. (Eliseu Martins)
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imediato do curso de mestrado ganhara a disputa que tinha 
se instalado.

Sob a coordenação do Professor Hirondel Simões Lüders 
e a chefia do Departamento nas mãos de Antonio Peres 
Rodrigues, iniciava-se o Mestrado em Contabilidade. As 
primeiras disciplinas oferecidas foram: Matemática Financeira, 
ministrada pelo professor Antonio Pereira do Amaral; Teoria 
Contábil do Lucro, criada pelo professor Sérgio de Iudícibus; e 
Contabilidade Decisorial, organizada pelo professor Alkindar 
de Toledo Ramos.

A internacionalização da formação de professores foi se 
consolidando. No entanto, com relação à afirmação do programa 
de pós-graduação destaca-se a realização do mestrado de Stephen 
Charles Kanitz na Universidade de Harvard. E também nos estágios 
realizados com a então Coopers & Lybrnad, pelos professores Sérgio 
de Iudícibus e Eliseu Martins, durante o ano de 1971, nos EUA. 

Com a aprovação do mestrado, alunos como Masayuki 
Nakagawa puderam iniciar sua pós-graduação:

Comecei o mestrado em 1974. Antigamente, era um 
pouco mais tranquilo do que é hoje. Atualmente, você 
tem prazos, limites, acho que são dois anos e meio que 
a CAPES exige. Naquele tempo não, poderia fazer o 
mestrado em dez anos. Fazia a disciplina espaçadamente 
e, além disso, as matérias eram feitas com meus amigos: 
Eliseu, Sérgio, Stephen, Catelli, Rolf. Era muito gostoso, 
em sala de aula eram poucos alunos. Eram todos 
professores da escola e a gente levava a sério. Eu acho 
que a primeira disciplina que fiz foi a do Sérgio, Teoria da 
Contabilidade, depois veio o Eliseu com Teoria Contábil 
do Lucro, o Catelli com Custos, Rolf com Análise e 
Balanços, o Alkindar também foi muito importante.

Enquanto isso, titularam-se como mestres os professores 
do EAC: Wlademiro Standersky (1975), Antonio de Loureiro 
Gil (1976), Masayuki Nakagawa (1976), Cecília Akemi Kobata 
Chinen (1976), Massanori Monobe (1976), Sérgio Rodrigues Bio 
(1976), Lázaro Plácido Lisboa (1976) e José Rafael Guagliardi 
(1977). Ainda em 1977, o então bolsista do Banco Central Iran 
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Siqueira Lima conquistou seu título de mestre após uma seleção 
nada simples, que foi narrada por ele nas seguintes palavras:

Resolvi que precisava estudar um pouco mais. Já 
tinha alguns contatos aqui com a USP, inclusive com 
o professor Peres. Foi quando surgiu a possibilidade 
de vir prestar a prova para fazer o mestrado aqui na 
Universidade de São Paulo. Lembro bem, fiz a prova 
em janeiro de 1975. Tinha tirado férias para estudar. 
Era uma prova bem prática de Contabilidade, 
Matemática Financeira, alguma coisa de Cálculo 
e depois tinha uma entrevista. A prova tinha umas 
questões difíceis, sabia que tinha ido bem em uma 
parte e mais ou menos na outra. No final, acabei sendo 
chamado porque era analisado o currículo também, 
não era só a prova. Consegui nota para passar. Entrei 
no chamado curso de mestrado em Contabilidade 
e Atuária. Devo ter sido uma das pessoas que fez 
o curso mais rápido, porque como o Banco Central 
me deu bolsa integral, fiquei só estudando. Sei que 
consegui fazer todos os créditos em menos de um 
ano e já preparei a dissertação. Acho que em menos 
de um ano e meio estava tudo defendido.

O novo sistema de Pós-Graduação stricto sensu foi 
implementado no Departamento de Contabilidade e Atuária em 
1970, tendo a seleção de alunos feita em 1971. Sua filosofia era formar 
professores-pesquisadores e qualificar pessoal para a atuação 
profissional. Esses dois objetivos funcionavam e funcionam de 
forma complementar, posto que o desenvolvimento do mercado 
exigia uma melhor formação profissional. Desta forma, era preciso 
também ter professores mais qualificados. 

Isso porque, por algum tempo, foi comum empresas, 
principalmente multinacionais, trazerem funcionários de outros 
países para ocupar essas posições ou transferir especialistas de outras 
áreas. Pode-se dizer que, em ambos os casos, os resultados não foram 
os esperados, dado o desconhecimento da realidade brasileira ou 
mesmo dos saberes técnicos específicos da área contábil.

Com isso, a pós-graduação ganha importância e o grupo de 
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professores que formavam o Departamento passam a influenciar o 
pensamento contábil brasileiro, por meio de sua atuação profissional, 
de suas publicações, e também por formar novas gerações de 
contadores que passavam a, na Universidade de São Paulo, diferenciar 
seus currículos e melhorar sua formação cursando o único mestrado 
existente na área de Contabilidade. 

O mestrado do Departamento acabou por se concentrar no que 
se denomina Contabilidade Gerencial e Contabilidade Societária. 
Na primeira área de concentração destaca-se uma parte aplicativa 
e gerencial, permitindo ao profissional e pesquisador possuir 
habilidade de analisar informações e utilizar todo o potencial que 
a Contabilidade oferece. Na segunda, dá-se atenção especial aos 
princípios fundamentais da Contabilidade e sua teoria. Nesse campo, 
a Contabilidade se apresenta como elo entre instituição e usuário 
externo, envolvendo o estudo de legislação a respeito, além de formas 
de avaliação, técnicas de análise e projeção. 

Mais recentemente, destaca-se na pós-graduação o 
desenvolvimento das técnicas quantitativas, desenvolvimento 
tal que por vezes é criticado, como ocorre na fala do professor 
Sérgio de Iudícibus.

Era importante introduzir essa questão, porque os 
contadores eram totalmente ignaros de métodos 
quantitativos, e perdia muito para os politécnicos, para 
os economistas e outros. Só que agora está acontecendo 
um exagero. Eu, que fui um dos iniciadores dessa 
teoria aqui no Brasil, hoje sou contra esse excesso. Só 
se consegue publicar artigos puramente quantitativos, 
de teoria positiva. Isso não é correto.

Como todas essas frentes caminhavam de forma a se 
complementarem, os estudantes de pós graduação oriundos de 
diversas partes do Brasil, podiam estudar em livros que vinham 
sendo publicados pelos próprios docentes, de modo a ampliar o 
vínculo com a realidade contemporânea do país e a aplicabilidade 
do conhecimento produzido em sala de aula.

O doutoramento e a expansão da pós

Suzana Ribeiro
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Passo a passo foi se consolidando uma área de estudo na 
Contabilidade. É nesse processo que, em 1978, o mestrado foi 
credenciado pelo Conselho Federal de Educação do Ministério da 
Educação. O mestrado em Contabilidade da FEA de consolidou.

Com isso, era preciso seguir em frente. Depois de formar muitos 
mestres, era desejo dos professores montar o curso de doutorado e 
ampliar o programa de pós-graduação do Departamento. Assim, 
o chefe de Departamento, professor Sérgio de Iudícibus, e o 
Coordenador da Pós, professor Eliseu Martins, elaboram a proposta 
de criação do curso de doutoramento, que foi autorizada pela 
universidade em 30/12/1977. 

Eliseu Martins narrou o processo de mudança ocorrido no 
Departamento para a formação dos alunos no nível pós-graduado:

A pós começou como mestrado em Contabilidade. 
O professor Sérgio foi fazer um treinamento 
no exterior e assumiu a coordenação do curso. 
Quando me formei, passei a ser o coordenador. 
Depois de alguns anos de experiência e de uma boa 
produção do mestrado, a gente começou o curso de 
doutoramento, isso em 1978.  
Durante mais de vinte anos, o mestrado foi muito 
procurado. Porque foi formando as pessoas e aqui 
no Brasil não tinha nenhum outro curso. [...] Até 
2008 éramos o único curso de doutorado no Brasil. 
E à medida que começamos a produzir doutores, 
eles foram se espalhando e começaram a se formar 
os cursos de mestrados fora daqui.

Os dez primeiros alunos a se titularem doutores pelo 
Programa de Pós-Graduação do EAC foram: Antonio de Loureiro 
Gil (1985), Natan Szuster (1985), Wlademiro Standersky (1985), 
José da Silva Pimentel (1986), Massanori Monobe (1987), José 
Carlos Marion (1987), Cecília Akemi Kobata Chinen (1987), 
Masayuki Nakagawa (1987), Magnus Amaral da Costa (1987) e 
Sérgio Rodrigues Bio (1988).

O curso recebeu novo nome de “Programa de Pós-
Graduação em Contabilidade e Controladoria” quando o 
professor Stephen Charles Kanitz assumiu sua coordenação. Em 

Suzana Ribeiro
Note
da FEA/USP se consolidou.

retirar de



Contando História

   88

1989, foi rebatizado como “em Controladoria e Contabilidade”. 
No ano seguinte, 1990, o professor Sérgio de Iudícibus voltou à 
chefia do Departamento, depois de ter sido diretor da FEA no 
período de 1978 a 1982 e candidato a reitor, como contou:

Tentei ser reitor também, isso é uma coisa importante na 
minha história. Em 1982, fui segundo colocado na lista 
do Conselho Universitário. O primeiro foi o então vice-
reitor. Que era da área de biomédicas. Professor Brito!

Seu retorno ao Departamento, e sob a coordenação de pós 
do professor Masayuki Nakagawa, foi feito o credenciamento 
do Doutorado no Conselho Federal de Educação. Isto porque o 
programa já tinha titulado 80 mestres e 23 doutores. A aprovação 
foi alcançada pela apresentação de resultados concretos, e não 
apenas por projeto.

O EAC se mantinha isolado na vivência da pós-graduação 
em Contabilidade no Brasil. Isto era ao mesmo tempo motivo 
de orgulho e preocupação para os professores. Com isso, 
iniciou-se um contato com outras instituições, com o objetivo 
de incentivar a criação de outros programas. Os professores 
Antonio Peres Rodrigues Filho e Eliseu Martins colocaram o pé 
na estrada à procura de universidades que, tendo doutores no 
formato antigo, poderiam iniciar mestrados em Contabilidade.

O professor Peres tinha uma visão de fortalecer 
a Contabilidade no país. Nós fomos para Belo 
Horizonte [...] para Porto Alegre e não conseguimos 
nada. No Rio de Janeiro, até conseguimos, mas 
tivemos alguns problemas de entendimento. 
O Rio de Janeiro teve o segundo mestrado em 
Contabilidade do Brasil. E na PUC o terceiro 
mestrado, sendo o segundo em São Paulo, depois 
da USP. O processo de criação desse mestrado 
nasceu de um espírito de correr atrás e, também, 
da ideia de criar concorrência! (Eliseu Martins)

No Rio de Janeiro, o contato foi estabelecido com o 
Instituto Superior de Estudos Contábeis (ISEC) da Fundação 
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Getúlio Vargas (FGV). Com isso, implementou-se o mestrado 
que posteriormente foi transferido para a Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Paralelamente, a PUC-SP, por meio do professor Clovis 
Ioshike Beppu, ex-mestrando do EAC (1977/84), organizou 
seu programa de pós-graduação na área de Contabilidade.

Reinaldo Guerreiro vivenciou esses tempos como 
aluno e contou:

Quando entrei no mestrado, o curso de pós-
graduação estava sendo estruturado. Não era tão 
novo, já existia, mas era um curso em processo de 
formação. Embora o mestrado ainda fosse o único 
no Brasil. Era o único doutorado também, tanto é 
que só deixou de ser há dois anos.

Os cursos de pós-graduação ainda não eram tão comuns, 
haviam poucos titulados na área, a maioria no sistema antigo. 

A convivência com os mestres e o tempo de estudos eram mais 
intensos, isso é o que contou o professor Ariovaldo dos Santos: 

A pós-graduação, naquela época, era totalmente diferente. 
O contato com o orientador era muito maior, totalmente 
diferente de hoje. Para ter uma ideia, o prazo do nosso 
mestrado era de cinco anos. [...] E tinha um “direito” de 
pedido de prorrogação que era praticamente automático. 
[...] Podia fazer o curso de mestrado, no limite, até sete 
anos. Hoje, quando vejo os alunos sendo submetidos ao 
mestrado em trinta meses, fico apavorado.

O professor Ariovaldo dos Santos fala ainda que, além do 
tempo, as mudanças do modelo de pós-graduação impuseram uma 
alteração no perfil do estudante, pois:

Tinha essa facilidade de trazer para o curso pessoas 
que trabalhavam. Hoje, queremos um aluno em 
tempo integral.

O professor Reinaldo Guerreiro, como em uma conversa, 
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complementa a ideia exposta pelo professor Ariovaldo dos 
Santos, da seguinte forma:

Hoje em dia, tem algumas diferenças no cotidiano de um 
estudante de pós-graduação se comparar com aquela época. 
Primeiro tive que fazer o curso de mestrado continuando 
a trabalhar. Hoje, tem mais facilidades de bolsas, naquela 
época não tinham tantas. Portanto, era um desafio, porque 
tinha que continuar vivendo a vida. Então, continuei 
trabalhando na Dreyfus. Hoje a mentalidade dos dirigentes 
da empresa deve ter mudado, mas naquela época eles não 
davam a menor importância para o fato de alguém estar 
fazendo mestrado ou doutorado. Isso era problema do 
indivíduo. Lembro que durante muito tempo trabalhei de 
sábado para compensar o dia que vinha para o mestrado 
ou o dia que tirava para estudar. Também tirava dias de 
estudo por conta de um banco de horas de férias, ou seja, 
no final não tirava férias. Além disso, naquela época, os 
alunos e os professores não eram tão presentes aqui como 
são atualmente. O professor vinha, fazia as atividades que 
tinha que fazer, depois ia embora.

Com o desenvolvimento do curso, aconteceram mudanças 
no curso de pós-graduação, como disse o professor Ariovaldo 
dos Santos:

O curso tinha uma estrutura com disciplinas obrigatórias 
diferentes, só algumas são mantidas até hoje. Criamos 
disciplinas novas, mas era mais ou menos a mesma 
estrutura. [...] A quantidade de disciplinas era quase 
igual, em créditos também, e a exigência da dissertação. 
Já a qualificação era bem diferente, não precisava do 
seu projeto da dissertação ou de tese. A dissertação era 
uma fase mais avançada. Hoje, o exame de qualificação 
é uma pré-defesa da tese, da dissertação.

Com o início do doutorado em 1978 e o desenvolvimento 
da pesquisa, a pós-graduação do Departamento consolidou-se 
como uma referência para outras instituições, como deixa claro 
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Eliseu Martins na seguinte passagem de sua entrevista:

A FEA virou uma referência. Estamos agora na liderança da 
mudança dessa segunda reforma das normas internacionais de 
Contabilidade, agora nós somos os lideres desse processo.

O doutorado deixou muitos frutos internos também. A 
formação dos professores que passaram a atuar no departamento 
se qualificou. Aumentou o gosto pela pesquisa. Do contato 
entre docentes e discentes surgem ideias novas. Como contou o 
professor Masayuki Nakagawa:

Fui assistente do Catelli até terminar o doutorado, e foi 
ótimo. Dessa relação nasceu um projeto inovador. Nós 
começávamos a aula de Contabilidade de Custos dizendo 
o seguinte: “Olha, vocês vão pesquisar o que é o Custo 
Certo”. Passamos estes dez anos discutindo o que é o 
Custo Certo! E hoje eu tenho um projeto da FEA/USP, o 
Custo Certo na Gestão da Saúde, para hospitais. O custo 
certo na indústria química. Laboratório, perfumaria, etc. 
O custo certo, na indústria do banking. O custo certo na 
indústria da educação universitária, então o custo certo, 
hoje, é um mistério também, mas eu estudei dez anos este 
assunto e hoje eu tenho modelos econométricos, modelos 
matemáticos para dizer: Este é o custo certo da empresa.

Outra ideia revolucionária foi gestada em parceria com 
alunos, como explicou o professor Armando Catelli:

Desse esforço, ao longo do tempo, surgiu um modelo em que 
fomos pioneiros, chamado GECON (Gestão Econômica). 
Um modelo de gestão por resultados econômicos que existe 
até hoje. [...] Juntaram-se esforços de outros professores, 
como o professor Reinaldo Guerreiro, um dos primeiros 
que vieram colaborar comigo. Depois, juntaram-se outros, 
como os professores Edgard Cornachione, Carlos Alberto 
Pereira, Marco Tullio Vasconcelos, Antônio B. de Oliveira, 
Parisi e outros. Eles começaram como alunos, depois 
foram tomando conhecimento do GECON e passaram a 
trabalhar comigo em algumas dessas consultorias. Foram 
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se titulando, tirando mestrado, doutorado. Nós temos, 
com certeza, mais de duzentos trabalhos acadêmicos entre 
teses de doutorado e dissertações de mestrado se juntar 
os trabalhos que eu e o professor Reinaldo Guerreiro 
orientamos. Fizemos um livro também, sobre o GECON. 
No fundo, a gente acha que esse modelo é o que mais se 
aproxima do atendimento das necessidades de tomada 
de decisões das empresas.

A FEA/USP, em nome do Departamento, ostenta, em 2009, 
o curso de pós-graduação em Ciências Contábeis mais bem 
conceituado do país. Avaliado pela CAPES com nota 5, que estipula 
7 como nota máxima. E até bem pouco tempo, dois anos atrás, era 
o único programa de doutorado existente no Brasil.

Endogenia ou pioneirismo: os primeiros cursos de mestrado 
e doutorado fora do EAC

A avaliação CAPES é algo com que as instituições de ensino 
se veem obrigadas a se preocupar atualmente. Entretanto, é certo 
que muitos professores universitários não estão contentes com 
a forma como essa avaliação é feita. Muitas vezes seus critérios 
estão baseados em exigência numérica por produtividade, que 
por vezes mascara a qualidade ou mesmo não leva em conta 
especificidades de algumas áreas. É disso que fala o Professor 
Armando Catelli no seguinte trecho:

Minha experiência no mercado ajudou muito quando 
comecei como professor. A Contabilidade tem um lado 
prático muito importante. Tem algumas questões com 
as quais nunca me conformei, por exemplo, os critérios 
de avaliação dos cursos pelo MEC, que confundiam 
ciências muito teóricas e muito laboratoriais com 
coisas como Administração e Contabilidade, que 
são muito práticas. Os professores precisam ter uma 
vivência prática razoável para poder dar aos alunos 
uma visão um pouco maior das coisas. Até hoje não 
me conformo. Sempre reclamava desse aspecto, 
que se priorizavam muito as pesquisas escritas e se 
prezava muito pouco a investigação na empresa, no 
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lado prático da coisa. Hoje, parece que está um pouco 
melhor, mas isso realmente acontecia e acho que deve 
acontecer parcialmente até hoje.

Por outro lado, como afirmou o professor Lázaro 
Plácido Lisboa:

Em todos esses anos, nós fomos o único doutorado 
do país, agora que estão começando outros. Mas pelas 
regras, tínhamos uma avaliação negativa pela CAPES, 
pois eles consideravam que a formação dos docentes 
daqui caracteriza uma endogenia. O que seria isso? O 
professor Sérgio deu aula para o professor Elizeu, que 
deu aula para mim, que dei aula para... Ou seja, de 
nós para nós mesmos. Na visão da CAPES é a mesma 
orientação, a mesma forma de pensar.

Mas como driblar esse problema? O professor Gilberto 
Martins apresenta uma possibilidade:

O fato de ter sido durante tanto tempo o único doutorado 
sem dúvida causa uma certa endogenia, porque não tem 
contraponto.  Mas há muitos anos existe um intercâmbio 
com universidades de outros países.

O contato com instituições internacionais foi feito. Mas o 
Departamento percorreu outro caminho, o de ampliar a atuação 
de outras instituições. E isso deu resultados, como explicou o 
professor Ariovaldo dos Santos.

O Departamento também fez um esforço para sair de 
São Paulo e levar a Contabilidade para outros estados. 
Foi um convênio. Um empenho muito grande de 
formação. Agora existe um grupo de mestrados e 
doutorados e felizmente isso começa a se expandir, 
mas durante muito tempo tinha o mestrado da USP 
durante o dia, o mestrado da PUC, que funcionava a 
noite, e o mestrado no Rio de Janeiro, da UFRJ.
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Hoje são muitos os programas de mestrados montados em 
outros estados. São independentes da FEA, mas como lembrou o 
professor Fábio Frezatti:

[...] a maior parte dos professores que estão 
trabalhando nesses programas de pós-graduação são 
formados pelo nosso programa, o único que até hoje 
titulou professores doutores de Contabilidade. [...] 
Essa influência é interessante porque a linguagem, 
dependendo da fase dos nossos ciclos de pesquisas, 
também é encontrada nesses outros programas.

O Departamento se consolida como referência para o estudo 
da Contabilidade no Brasil, seu corpo docente estabeleceu contato 
com diversas universidades dentro e fora do país, aprimorando e 
ampliando um diálogo interinstitucional, que garante inovação e 
produção de conhecimento.

FIPECAFI: ideia da criação

A data de 1º de agosto de 1974, foi marcada pela criação da 
FIPECAFI, fundação que nasceu da união de 40 professores em 
torno da ideia do Professor Antônio Peres Rodrigues Filho. No 
dia 12 foi oficialmente aprovado seu protocolo de intenções junto 
à FEA.  Segundo o Professor Lázaro Lisboa:

A FIPECAFI surgiu da iniciativa de alguns professores. 
Cada professor tinha que entrar com dinheiro. Fez-se 
uma cota uniforme para todo mundo. A criação da 
FIPECAFI levantou uma enorme discussão. Na época, 
quem era o chefe do Departamento era o professor 
Antonio Peres Rodrigues Filho. Professor Peres como 
a gente o chamava [...] tinha grandes ideias.

Professor Antônio Peres Rodrigues Filho idealizador 
da Pós-graduação e da FIPECAFI

Suzana Ribeiro
Note
 colocar essa foto ao lado da citaçào.
Não gosto da idéia de o numero da página sumir, principalmente em uma página que nào tem uma imagem expressiva.



Contando História

   96

Segundo o Professor Alkindar de Toledo Ramos:

Surgiu também a necessidade de se desenvolver 
dentro do Departamento uma atividade mais ligada às 
necessidades do empresariado, visando não só atender 
à demanda de bons profissionais, como também dando 
assessoria às próprias empresas. Assim, por iniciativa de 
um grupo de professores, foi criada a FIPECAFI, para 
estabelecer a ligação da faculdade com as empresas.

Como narrou o professor Sérgio Iudícibus, a Fundação surge 
com o objetivo de dar amparo às atividades do Departamento de 
Contabilidade e Atuária.

Em 1974, surge a FIPECAFI, essa mola propulsora 
extraordinária que permitiu com que muitos docentes 
pudessem se dedicar à docência e à pesquisa. Porque 
uma das coisas horríveis que a revolução fez foi baixar 
tremendamente os salários do funcionalismo público 
em geral. Grande parte dos recursos que investiram 
em telecomunicações, que melhorou muito naquela 
época, foi à custa do salário dos servidores públicos. 
O nosso salário também caiu violentamente. Aí 
começaram as greves, toda essa história de luta...

Esse amparo poderia ser traduzido de muitas formas. 
Mas, sem dúvida, uma delas está relacionada à capacidade de 
manter talentos como parte do corpo docente do Departamento. 
Isso porque os salários do mercado costumam ser bastante 
competitivos. Nas palavras do professor Reinaldo Guerreiro:

Com a FIPECAFI, a participação dos professores 
mudou. Antes, eles estavam mais ausentes e a 
mudança nesse sentido é nítida. Quando entrei 
no mestrado, e mesmo durante a minha fase de 
doutorado, que terminei em 1989, o Departamento 
era um vazio. [...] A maioria dos professores dava 
aula, ficava um pouco no seu gabinete e ia embora. 
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Grande parte dos professores atuava em regime de 
tempo parcial, não eram professores em regime 
de dedicação exclusiva à universidade. Os alunos 
também, como não tinham bolsas, a maioria 
estudava e trabalhava, vinham estudar e depois 
iam embora.

Isso porque de um lado houve o aquecimento do mercado 
vivido nos anos 70 e uma valorização do profissional de 
Contabilidade, de outro houve a estagnação do salário do 
funcionalismo público. Assim, não seria mais possível repetir o 
feito do professor Armando Catelli, que contou:

Naquele tempo, muito diferente de hoje, troquei um 
emprego numa empresa privada por um emprego 
como professor ganhando a mesma coisa.

Outro pilar de apoio ao Departamento está relacionado à 
falta de dinamismo da universidade, que acabam por emperrar 
a prestação de serviços que exijam rapidez e flexibilidade. 
Ao longo do tempo, a Fundação pôde prestar serviços para 
o mundo fora da universidade, de modo a estabelecer uma 
relação entre saberes acadêmicos de cunho teórico e fazeres 
práticos do mundo empresarial.

Hoje, a Fundação localiza-se em um prédio de 12 andares 
na região da Avenida Paulista, mas como contou o professor 
Ariovaldo dos Santos, quando começou:

A Fundação era uma sala que ficava na própria 
universidade. O prédio FEA 3 nem existia. Só tinha 
o prédio principal, hoje chamado FEA 1. De repente, 
tem lá uma salinha que vira uma sala da Fundação...

E o Professor Alkindar de Toledo Ramos destaca que:

Vale lembrar que o grande desenvolvimento da 
FIPECAFI começou quando o Professor Iran Siqueira 
Lima trouxe o apoio do Banco Central do Brasil, que 
permitiu a criação de um outro instituto, o IPECAFI, 
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que com a participação do BC e de várias outras 
instituições, principalmente empresas de auditoria, 
passou a atuar em estreita colaboração com a 
FIPECAFI.

Muitos professores marcam que a criação da Fundação foi 
muito positiva e possibilitou que o Departamento tivesse um 
crescimento significativo, como será tratado com maiores detalhes 
no capítulo seguinte. Fica aqui marcada apenas sua fundação 
e a importância da visão desses professores que em conjunto 
tomaram a decisão de viabilizar um modo de acompanhar em 
seus estudos o crescimento do país. A Contabilidade e a Atuária 
não poderiam ficar paradas e, assim, a Fundação foi um modo de 
viabilizar diálogos entre iniciativas acadêmicas e convênios com 
empresas, possibilitando estudos inovadores e aplicabilidade 
para o conhecimento produzido pela universidade.

A luta por aparecer no nome da Faculdade

Em consequência desse crescimento surge a reivindicação 
do Departamento de que o nome da faculdade fizesse referência 
à sua área de conhecimento. Ainda que o Departamento de 

Fachada do prédio da FEA. Na placa consta o novo nome da Faculdade, década de 1990.
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Contabilidade e Atuária fosse parte da faculdade, não constava 
de seu nome. Sendo assim, inicia-se um processo de negociação para 
os cursos serem contemplados no nome da faculdade:

Para conseguir o nome Contabilidade na FEA foi 
uma luta. Quem iniciou o primeiro pedido de 
alteração do nome foi o professor Peres, mas eu 
consegui que saísse quando era diretor. Era uma 
luta tão grande que, apesar de termos conseguido 
alterar o nome, ainda hoje o pessoal só fala em 
Economia e Administração, e não conseguimos 
alterar FEA para FEAC. Foi uma luta que durou 
vinte ou trinta anos. (Sérgio de Iudícibus)

Professor Alecseo Kravec justifica porque tanta dificuldade 
foi enfrentada nesse processo:

A luta foi essa. Tudo em função da supremacia de um 
curso. O curso de Economia teve um deslanche muito 
grande, principalmente com a ajuda de algumas 
pessoas. Antes disso, a própria reitoria olhava a FEA 
como o filho pobre da universidade. Aí começou a se 
projetar para saíram nomes para a política, o Ministro 
da Fazenda, assim começou a ser visto com outros 
olhos. Alguns professores tornaram-se inclusive 
reitores. Tudo isso era o reflexo de uma posição que 
o curso foi tomando, e nós temos aí a participação 
ativa dos professores que fazem com que o domínio 
da instituição cresça muito.

Antônio Delfim Netto explica criticamente porque, sob o 
ponto de vista da Economia, havia essa supremacia citada pelo 
professor Alecseo Kravec.

Na Escola, a área de Contabilidade era chamada 
de sub-departamento. Por quê? Porque os 
economistas tinham a enorme pretensão que eram 
cientistas, e continuam com ela ainda, os atuários 
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menos. O conhecimento do atuário é extremamente 
importante, mas é um tipo de aplicação concreta 
do cálculo de probabilidades.

Iudícibus complementou e contextualizou a questão da 
hierarquização negativa do Departamento de Contabilidade 
e Atuária.

[...] a Contabilidade até recentemente era 
considerado um sub-curso da FEA. [...] Porque 
os economistas têm uma história mais antiga com 
o ensino superior e são da Europa, dos Estados 
Unidos. Além disso, dominaram mais métodos 
quantitativos. Nós, contadores, éramos quase 
totalmente ignaros em métodos quantitativos. 
Acho que, mais do que a revolução no ensino 
contábil, talvez, modestamente, a minha 
contribuição mais importante foi alertar os 
professores de Contabilidade para a necessidade 
de se envolver com métodos quantitativos.

Mas também esse domínio foi cultivado fortemente 
pela atuação do professor Iudícibus, que como ele mesmo 
contou, deu frutos:

Década de 1980, início de 90, foi a expansão da fase 
quantitativa da Contabilidade. Com a criação da 
disciplina Contabilometria, nome que inventei. Publiquei 
um artigo na Revista Brasileira de Contabilidade, 
meados da década de 1980, com esse nome: “Existirá 
Contabilometria?” Porque existia Econometria e não 
Contabilometria. E, finalmente, meados da década de 
90 em diante, marca o início da preponderância de uma 
escola que hoje é absolutamente predominante nas 
revistas científicas, que é a chamada Teoria Positiva. 

De forma bastante respeitosa, o economista Delfim Netto rende 
homenagens ao Departamento, de forma a superar qualquer marca 
que o passado de brincadeiras e alfinetadas possa ter deixado.
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O fato é que o Departamento de Contabilidade e Atuária 
da FEA/USP era o que possuía maior reputação nacional 
e até internacional. Não tenho a menor dúvida! Os 
contadores da Escola são tidos no mercado como o que 
há de melhor em matéria de Contabilidade, o que não 
ocorre com nenhum outro Departamento.

Assim, o Departamento foi reconhecido internamente, e 
hoje a FEA contempla em seu nome o curso que fez parte de seus 
quadros desde o momento de sua fundação. Não se mudou a 
sigla, mas o nome completo foi oficializado como Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade.
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Capítulo 4 

Expansão: pesquisa e estrutura

A década de 1990 e o início do século XXI foram 
marcados pelo surgimento de uma nova geração 
de professores, por uma expansão da pesquisa e da 

estrutura do Departamento.
Com o crescimento da economia nacional, o surgimento de 

publicações que divulgavam uma nova forma de ensinar Contabilidade, 
e a criação da FIPECAFI, começa a surgir um maior reconhecimento do 
trabalho do contador e, com isso, surge uma nova geração de professores, 
engajados com a pesquisa e realizando intercâmbios internacionais. O 
professor Lázaro Plácido Lisboa falou sobre esse processo:

Outra coisa importante é que até então não havia 
pesquisa. Ninguém estava escrevendo, não se sabia 
o que outros países estavam fazendo, descobrindo e 
debatendo. Hoje, os colegas aqui escrevem papers, 
outros participam de congresso pelo mundo todo. E 
com que dinheiro? O da USP é que não é. Não tem 
dinheiro para isso. As fundações deram a condição 
para isso, para os professores fazerem suas pesquisas, 
viajarem e participarem dos congressos e eventos. Isso 
ergueu o nível do Departamento. Virou outra coisa.

O perfil dos professores começa a se diferenciar. Antes, o 
autodidatismo era marca do pioneirismo e o aprender fazendo 
metodologia para a formação dos contadores. Ainda hoje há uma 
resistência grande ao desenvolvimento da pesquisa nas áreas de 
ciências aplicadas no Brasil e, de forma geral, pode-se dizer que é 
forte o pensamento externado pelo professor Alecseo Kravec:

Contabilidade e Atuária é uma área que dificilmente 
alguém sai como pesquisador; é uma área mais voltada 
para a prática, para atividade.
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Fazendo uma análise de toda a faculdade, o professor 
Antônio Delfim Netto afirmou:

A Escola nasceu e seus professores eram todos autodidatas. 
Praticamente, o único professor da Escola que não era 
autodidata era o professor Paul Hugon, um francês, que 
dava um curso de Introdução da Economia. Era professor 
na Economia e na Filosofia. Os outros todos foram se 
formando lá mesmo, no seu cotidiano... Não tinha ninguém 
especializado. Não havia nenhum economista com nome. 
A Escola foi se fazendo. Tinha um sistema de seminários 
que cooptava os alunos. Hoje, caminhou e o Departamento 
é outra coisa. A Escola só chegou a ser profissional muito 
tempo depois. Ela foi sendo feita por si mesma. E essa era 
a única forma de fazer. Nós só tivemos ligações com o 
exterior muito posteriormente. A Escola assumiu também 
outro papel quando o Ruy Leme chegou à diretoria, em 
1957. A partir daí, a faculdade assumiu outra musculatura. 
Estabelecemos ligações externas, mandamos gente para 
estudar fora, e aí foi crescendo. Quando essa primeira 
geração voltou, veio com outra concepção. A partir disso, 
as coisas foram se autossustentando.

O fim do curso de Atuária

As mudanças que envolviam o cotidiano do Departamento 
trouxeram uma grande reformulação. Depois de funcionar por 30 
anos, em 1994 o curso de Atuária foi desativado. A razão é mais 
complexa do que a aparente explicação de reduzida procura. 
Evidentemente, como disse Sérgio de Iudícibus:

[...] o abandono da Atuária durante alguns anos foi 
porque havia pouca procura.

Professor Alecseo Kravec, complementa:

O Departamento de Atuária parou uma época porque 
não tinha mais vestibulandos interessados, havia um 
número muito pequeno de alunos.
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Além de alunos, faltavam também professores, como contou 
o professor Lázaro Plácido Lisboa:

O número de professores que conheciam a parte de 
matemática atuarial era restrito.

Kravec, que foi professor da área, explicou a dificuldade:

[...] os professores que nós tínhamos foram se aposentando, 
saindo, falecendo... Era uma dificuldade para conseguir 
improvisar um professor naquela área, então, diante 
disso, o Departamento resolveu deixar esfriar o curso.

E a falta desses dois personagens centrais para o ensino era 
promovida pela falta de aplicabilidade da Atuária no mercado. 
Porque como explicou Edson Castilho: “Tinha uma meia dúzia 
de companhias de seguros e mais nada.” Sobre o assunto, 
professor Lázaro Plácido Lisboa complementou, apontando 
novos problemas relacionados ao curso:

E o mercado não tinha essa demanda que tem hoje. 
Então o que começou a acontecer: como era mais 
difícil de entrar em Contábeis do que em Atuária, o 
aluno optava por Atuária, mesmo sem saber o que 
era. Aí começava o curso, não gostava, o mercado 
não era entusiasmante, pedia transferência para 
contábeis. O curso começou a se tornar uma porta 
adicional, que não era a porta principal, para ele 
entrar no curso de contábeis. Isso foi se agravando, a 
gente vendo isso acontecer, somado a esse contexto, 
começaram a haver aposentadorias de professores 
de Atuária, aqueles poucos que nós tínhamos 
começaram a se aposentar... Então, nós tínhamos 
um número decrescente de professores, e de alunos, 
que em sua maioria entravam e migravam todos, 
ou praticamente todos, para contábeis. Não havia 
interesse em manter esse curso. [...] Ficou evidente 
que tinha que fechar, seria o melhor caminho.
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Assim, por falta de demanda do mercado, de alunos e 
professores, por decisão do próprio Departamento o curso de 
Atuária foi extinto. 

Importante lembrar que a separação entre Atuária e 
Contabilidade, “irmãs gêmeas” em seu nascimento, como definiu 
o professor Improta, em 1946, já vinha acontecendo há algum 
tempo. O ingresso no curso de Contabilidade e Atuária de início 
permitia a dupla habilitação de seus formandos, mas isso teve 
fim em 1964, quando se formou o professor Edson Castilho.

A minha história no Departamento começou como 
aluno. Passei pela reforma de 1960, o fim da dupla 
habilitação. E isso começou a dar alguns transtornos. 
Tive que brigar porque queria concluir o curso de 
Ciências Contábeis e Atuariais. Naquele momento 
não sabia dizer qual era melhor para mim. Queria as 
duas habilitações e tive que brigar muito para ter o 
direito de fazer os dois cursos. 
Em 1963 que começou a briga, porque tive que fazer 
matrícula para matemática atuarial 1. Na hora da 
matrícula não a aprovaram. Foram os professores da 
congregação da época que negaram... Lá pelo mês 
de julho, aceitaram. Isso, porque a pressão feita pelo 
centro acadêmico foi muito grande. Tudo era motivo 
para levantarem uma bandeira. Na congregação havia 
uns 20 pedidos mais variados possíveis, entre estes o 
meu. E a congregação aceitou a minha matrícula. 

Segundo o professor Castilho, o único aluno de Atuária da época, 
a cada renovação de matrícula o processo se repetia. A matrícula era 
indeferida e era preciso aprovação da congregação. Por isso ele conta:

A matrícula só foi aprovada no final do ano, porque 
tinha a pressão dos professores. A maioria dos 
professores que estava dando aula para mim passou 
a ser ridicularizado pelos outros. Porque tinham dado 
aula no ano anterior, para um aluno que não ia ser 
aprovado no ano seguinte. Com isso, passei a ter o 
apoio deles. Se não fosse, não teria sido aprovado.
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Tudo isso para se formar com os dois diplomas que lhe foram 
prometidos no momento em que entrou na faculdade. A partir de 1964, 
como narrou Edson Castilho, os cursos são separados e com isso:

No ano seguinte não teve alunos para Atuária. Acho 
que só dois anos depois que aparece o primeiro aluno 
só de Ciências Atuariais. Sempre um, dois, três, até 
acabarem com o curso.

O ressurgimento do curso de Atuária

Nos últimos anos com o crescimento do mercado de seguros, 
capitalização e previdência, o curso de Atuária passou a ter demanda 
social. Exigindo da universidade a formação de profissionais que 
pudessem atuar na área em número e qualificação adequados. 

O objetivo é que o profissional de Atuária possa exercer 
atividades nas áreas de seguros, capitalização e previdência 
privada, construindo modelos utilizados na avaliação e 
mensuração de riscos e fixando prêmios, indenizações, planos 
de custeio, benefícios e reservas matemáticas.

Isso o professor Alecseo Kravec deixa claro em sua fala:

No caso do bacharel em Ciências Atuárias, esse profissional 
é responsável pela parte de elaboração de planos de seguros, 
planos de seguro de vida, análise também do resultado 
da empresa, a orientação para a diretoria, com quais os 
produtos que podem ser lançados. Então, a Atuária envolve 
muito conhecimento de estatística e de matemática. Existem 
as grandes seguradoras; as bem expressivas são empresas 
de grande porte, por exemplo, o Bradesco de Seguros, a Itaú 
Seguros, a SulAmérica Seguros. Há expoentes no mercado. 
O técnico na área de seguros sempre vai avaliar planos de 
seguro de vida ou saúde. Tudo isso é função do atuário.  Eu 
embora fazendo o curso de Ciências Contábeis e Atuariais, 

O curso foi congelado, não foi extinto, foi congelado. Não 
se abriu mais vagas para o curso de Atuárias. Continuou 
funcionando um curso de Atuária lá na PUC (Pontifícia 
Universidade Católica), somente lá. [...] A universidade 
ficou mais de dez anos sem curso... (Alecseo Kravec)

Suzana Ribeiro
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acabei enveredando no mercado de trabalho, dentro do 
meu instinto. Eu trabalhava na área de seguros, existiam 
poucas seguradoras, na época montamos o ramo de 
indústria, de comércio, e de outras atividades empresariais 
e é muito maior do que a de seguros.

Alkindar de Toledo Ramos também lembrou:

Agora que toquei na questão da inflação, me lembrei de 
comentar sobre a Atuária. Esta, a Atuária, sempre foi uma 
disciplina importante. É basicamente o cálculo financeiro 
das empresas de previdência e seguradoras, que 
envolve estatística e cálculos de probabilidade. Acontece 
que tais cálculos ficaram muito prejudicados, senão 
totalmente sem valor, no longo período de altíssimas 
taxas de inflação ocorrido em nosso país. Tão grande foi 
o prejuízo para a profissão dos atuários que o curso de 
atuária ficou à míngua de alunos, às vezes nenhum aluno 
interessado. Quando a inflação foi debelada com o plano 
real, voltou o curso de atuária a atrair alunos, devido à 
volta do interesse das empresas por tais profissionais. A 
FEA, que havia até extinguido do Curso de Atuária, que 
funcionava dentro do Departamento, voltou a instalar o 
mesmo há algum tempo.

É grande a diversificação dessa área. Aumento acentuado 
do volume de operações dos setores de seguro e previdência; 
crescimento da importância do patrimônio consolidado nas 
entidades de previdência; desenvolvimento de novos produtos 
de seguros, mais diversificados e complexos; surgimento de 
um vertiginoso processo de mudanças, de competitividade e 
de risco. Isso é o que contaram professores do Departamento, 
como Sérgio de Iudícibus:

A avaliação que posso fazer é a seguinte: o 
desenvolvimento das organizações que trabalham 
nessa área de seguros foi muito grande. Trata-se de 
uma especialização muito importante porque em 
Atuária não se estuda só matemática atuarial, estuda 
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como funcionam as empresas que trabalham com 
seguro etc. Foi uma questão do mercado que evoluiu, 
ganhou realce e, portanto, a fundação e o Departamento 
acharam que era importante voltar o curso.

Quando o professor Sérgio de Iudícibus falou que “a fundação 
e o Departamento acharam que era importante” a volta do curso de 
Atuária é porque, como explicou o professor Edson Castilho:

[...] começaram a aparecer os fundos de pensão, de 
uma forma geral a procura por atuários aumentou, até 
que a FIPECAFI resolveu montar um curso de Atuária. 
Teria aprovação do MEC, estávamos montando o curso 
quando a ADUSP reagiu dizendo que a FIPECAFI estaria 
fazendo concorrência com a Universidade de São Paulo, 
criando um curso de graduação, só que não gratuito.
Na época, imaginávamos criar esse curso de atuarial em 
função da universidade não ter o curso, não estaríamos 
fazendo concorrência com a universidade. Manteríamos 
o curso gratuito. Pois a ideia era procurar financiadores 
que pagassem o curso. Por fim, o conselho da FIPECAFI 
não autorizou. Desistimos da ideia, mas levantamos uma 
bandeira interna na USP dizendo: então a universidade 
tem que bancar o curso. E foi o que aconteceu.

O professor Iran Siqueira Lima também explicou o que foi 
essa iniciativa da Fundação e o porquê dessa iniciativa:

[...] houve uma certa frustração porque, em 2001, a FIPECAFI 
foi aprovada como uma Faculdade, para fazer um curso de 
Atuária, já que a USP não queria mais oferecê-lo. 
[...] deixamos de oferecer à sociedade brasileira quase 
125 novos atuários, mais de cem pessoas com mestrado 
profissionalizante. Se tivéssemos o projeto, hoje estávamos 
com o curso de doutorado em Atuária bem avançado, mas 
a Reitoria não entendeu bem e o conselho curador, por 
política, achou melhor recuar com o projeto. 

Assim, em meio a alguns problemas, inicia-se a discussão 
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pela reorganização do curso de Ciências Atuariais. Como disse 
Reinaldo Guerreiro:

[...] o professor Iran começou a perceber a importância 
do profissional da Atuária, “o mercado mudou, 
agora as seguradoras são importantes e também 
fundos de pensão, nós temos um outro modelo 
de sociedade, quer dizer, temos necessidade do 
atuário, precisamos reativar o curso de Atuária”. 
Num primeiro momento, a gente estava com aquela 
cabeça que não ia ter demanda. Então, fomos oferecer 
vagas para alunos que já fizeram outros cursos, mas 
a reitoria não permitiu. Foi um processo longo, 
até que montamos um curso de Atuária normal, 
um bacharelado. Fizemos um belo projeto que foi 
aprovado pela reitoria e iniciamos o trabalho.  
Estamos praticamente completando o quadro de 
professores de Atuária.  Melhoramos o número de 
professores do departamento, porque agregou mais 
alguns professores da área de Atuária e, diferente do que 
a gente pensou no começo, houve demanda. Os alunos 
estão interessados e isso é perfeito. Temos algumas 
dificuldades para preencher os quadros de Atuária 
porque o professor necessita do nível de doutorado e, 
normalmente, esses profissionais estão no mercado.

O professor Lázaro Plácido Lisboa também argumentou 
a respeito:

O mercado mudou inteiramente. Hoje, Atuária tem um 
nicho maravilhoso de trabalho. Por isso, a USP voltou a 
ter o curso. E este retorno deve-se muito ao empenho do 
professor Iran Siqueira Lima. Ele lutou, e vem lutando há 
muito tempo [...] Era uma coisa inteiramente nova. Seria 
necessário trazer um grupo de professores diferentes. 
E isso cria certa dificuldade de administração...

Mas superando as dificuldades e seguindo em frente, o 
professor Fábio Frezatti apresentou que: 
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Neste ano de 2009, teremos a oportunidade da primeira 
titulação da nova geração de atuários. Isso é interessante, 
o Departamento lutou muito para retomar esse curso. 
[...] Agora, nós tivemos uma expansão desse tipo de 
profissional ligado à previdência, a seguro, mas acima 
de tudo, um profissional ligado ao risco. Essa palavra 
é extremamente forte e muito importante no mercado 
em qualquer perspectiva que se possa olhar. Por isso, 
nosso Departamento tem trabalhado bastante para que 
esse curso seja de ótima qualidade e realmente atenda as 
expectativas dos agentes do mercado.

A disputa entre departamentos da USP

A retomada do curso de Atuária representou uma intensa 
disputa na USP. Outros institutos apresentavam-se como 
interessados em implementar o curso. E isso se explica, pois o 
casamento entre Contabilidade e Atuária não era comum. Nas 
palavras do professor Fábio Frezatti:

[...] em alguns países que visitamos em congressos, 
quando falamos que somos de “Contabilidade e 
Atuária”, eles estranham o fato de Contabilidade estar 
junto com a Atuária. Ou seja, é possível encontrar um 
curso de Atuária com Matemática, com Economia, 
dependendo da modelagem.

O que justifica essa junção pouco usual é a história, que 
como foi apresentada, une os dois cursos.

[...] a história do Departamento Contabilidade e Atuária, 
desde 1946, está ligada a esses dois cursos. Esses cursos 
estavam aqui e foram criados aqui. Tem toda uma história 
e uma lógica de atuação que explica como a perspectiva 
de retomar o curso surgiu nesse Departamento. 
Outros institutos e faculdades também se viram na 
possibilidade de dar o curso. Mas nós mostramos que 
existia uma lógica de organização e um equilíbrio, 
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embora algumas disciplinas sejam de outros institutos. 
Por exemplo, a Matemática tem uma dosagem de uns 15 
a 20%, sendo que 10% é ministrado pelo departamento 
do IME e o restante por professores daqui. Além disso, 
tem uma carga empresarial que mostra que o perfil 
desse Departamento é mais adequado. Realmente é um 
trabalho de longo prazo, demorado, difícil. [...] Assim, se 
chegou à conclusão, dentro da universidade, que a lógica 
era aceitar o retorno do curso e isso ficaria mais adequado 
na FEA e, mais especificamente, no Departamento de 
Contabilidade e Atuária. (Fábio Frezatti)

Evidentemente, a perspectiva do Departamento de 
Contabilidade e Atuária ao reiniciar o curso, além de retomar sua 
identidade inicial, foi atender a crescente demanda da sociedade 
por profissionais da área. O que evidencia seu relacionamento 
bastante próximo com as demandas do mercado e justifica sua 
atuação como ciência social aplicada.

Crescimento da FIPECAFI: uma fundação 
de amparo ao EAC

Embora a criação da FIPECAFI tenha ocorrido em 1974, seu 
crescimento aconteceu um pouco mais tarde. Nos primeiros anos 
de suas atividades a FIPECAFI enfrentou dificuldades. Segundo 
o professor Reinaldo Guerreiro:

Na década de 80, A FIPECAFI já estava bem estruturada, 
mas ela foi se fortalecendo muito mais a partir daí. 
Começou a apoiar pesquisas com mais intensidade, ela 
mesma concedia bolsas de estudos, propiciava condições 
de pesquisas, de projetos para alunos e professores. 
Isso foi criando condições, não só de oportunidades de 
atuação, mas também melhores condições ambientais.  
Para atender demandas da CAPES, teríamos que 
constituir um forte núcleo de professores de dedicação 
exclusiva e a fundação ajudou essa constituição.
Alguns professores importantíssimos, de altíssimo 
nível, que poderiam trabalhar em outros lugares, 
começam a atuar pela fundação e também a ajudar 

Suzana Ribeiro
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em projetos, o que começa a criar uma condição 
muito favorável, um círculo virtuoso entre fundação 
e Departamento. Um Departamento que hoje é muito 
bem estruturado, o melhor curso de graduação, de 
mestrado, de doutorado do país. 

Foi ao estabelecer convênios para a capacitação profissional 
ou realização de assessorias e consultorias com grandes 
instituições financeiras, universitárias e empresariais que ela se 
firma no mercado. Como contou o professor Alecseo Kravec:

Realizaram cursos com grandes instituições. A Petrobrás, 
o Banco Itaú, o Unibanco e todos que mantinham o curso. 
[...] então isso projetou bastante o Departamento.

Com uma atuação mais sólida, pode também desdobrar seus 
apoios ao Departamento. Mas como se dão esses apoios? A que 
atividades são relacionados? Essas são as perguntas respondidas pelo 
professor Iran Siqueira Lima, presidente diretor da fundação em 2009:

Primeiro programa: o docente tem por obrigação 
publicar artigos em congressos e revistas. Às vezes, ele 
não participava de congressos, até fazia o artigo, mas por 
não estar presente o texto não constava dos anais. Mas 
a USP não tinha recursos e a FIPECAFI, com aqueles 
recursos que angariou, montou um programa que se o 
docente tiver o seu artigo aprovado em qualquer parte 
do mundo, a FIPECAFI, depois de avaliar o trabalho 
por meio de uma comissão interna, banca a viagem, 
a estada e a alimentação do docente, nas condições 
estabelecidas no congresso. [...]
Outro aspecto: todas as vezes que ele tem um artigo 
aprovado em congresso, há um incentivo que encaminhe 
o artigo para revistas pontuadas e a FIPECAFI, desde 
que as condições orçamentárias permitam, instituiu 
um prêmio. Se conseguir ter artigo publicado em 
revista internacional, de acordo com a pontuação da 
revista, ele tem um valor a receber. Com isso o docente 
é motivado a ter esse tipo de participação. [...] 
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 Além disso, há o apoio que a fundação dá, em termos 
de mobiliário, de micro, de criar facilidades para que o 
Departamento possa funcionar de maneira adequada. 
Várias coisas do prédio FEA III são mantidas pela 
FIPECAFI, inclusive alguns funcionários. Isso porque 
exerce a função de um órgão de apoio institucional ao 
Departamento de Contabilidade e Atuária e esse apoio 
se traduz em termos financeiro e logístico. Apoiamos 
todos os eventos do Departamento. 

De forma que professores, como Catelli, afirmam com orgulho:

Fui um dos fundadores da fundação e a acho excepcional. 
Nem é possível avaliar como a fundação contribui 
para o departamento, em todos os sentidos. As verbas 
públicas que vêm do governo são insignificantes, não 
dão condições para nada. Não pagam telefone, serviço 
de segurança, a parte de higiene e limpeza, de qualidade 
de ambiente. Na verdade, a fundação ajudou muitos 
alunos nos seus estudos como eu, por exemplo: o livro 
que fizemos foi patrocinado pela fundação e a maioria 
dos professores escreveram livros patrocinados por 
ela, que sempre fomentou pesquisas, facilitou a ida de 
professores para o exterior para fazer cursos.

Nesta fala do professor Catelli ficam expressos uma 
diversidade de fomentos proporcionados pela fundação, resultantes 
do dinheiro captado nos cursos e consultorias. Um outro bastante 
importante é expresso na fala do professor Ariovaldo dos Santos:

A FIPECAFI tem um papel fundamental para o 
Departamento. Temos um monte de professores 
que saíram do país, foram para o exterior 
fazer mestrado, fazer doutorado [...] com bolsa 
sanduíche... Temos professores e alunos de 
mestrado e doutorado que saem do Brasil e fazem 
apresentações em congressos internacionais, e isso 
só existe porque a FIPECAFI financia.

Suzana Ribeiro
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O professor Reinaldo Guerreiro também demonstra 
preocupação com a pesquisa, a especialização no exterior e o 
diálogo interinstitucional dentro e fora do país. Isso está expresso 
na seguinte passagem de sua entrevista:

Um professor quer fazer pós-doc no exterior, a CAPES 
pode dar uma ajuda, mas às vezes é pouca e a fundação 
complementa isso. Em alguns momentos foi a fundação que 
pagou o pós-doc no exterior de professores do Departamento. 
Eu e muitos outros professores e alunos fomos para o exterior, 
em congressos internacionais, por toda parte do mundo, no 
Japão, Tailândia, Estados Unidos, França, Espanha, Portugal. 
A fundação sempre bancou tudo isso. 
É um grande apoio para o Departamento e, de alguma 
forma, reflete na fundação. Na medida em que um professor 
se projeta, como está relacionado com a Fundação, vai fazer 
coisas para ela. A fundação é grande porque os professores 
são grandes e, à medida que ela ajuda aos professores, 
também se ajuda. É um círculo virtuoso. 

E evidentemente esse financiamento de professores e 
pesquisas é mediado pela Fundação. Assim, muitas foram as falas 
que enfatizaram a relação positiva existente entre a fundação e o 
Departamento. Segundo o professor Lázaro Plácido Lisboa:

Essa é uma parte da história importante: a diferença 
entre o que era a FEA, e o Departamento, antes e depois 
das fundações. Isso pode-se verificar, ainda hoje, se for à 
outras unidades como a FFLCH, que não tem fundação.

Como o mercado muda muito, o professor Gilberto Martins 
observou uma diferença entre a atuação da FIPECAFI hoje, se 
comparada com décadas anteriores:

Na década de 1970, 80, teve um crescimento extraordinário 
da economia, o que demandava mais pesquisa e 
consultoria. De lá para cá, aumentou também o número 
de consultores, e com a concorrência diminuiu a demanda 
por esse serviço. Com isso, os MBAs foram a salvação.
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De fato o professor Iran Siqueira Lima também aponta 
a importância dos MBAs como fora de desenvolvimento das 
atividades da fundação:

A receita da FIPECAFI, sua sustentabilidade, não se dá 
por meio dos livros, mas, basicamente, pelos cursos que 
ela oferece. Com ou sem parcerias, tem três tipos de 
cursos: cursos de longa duração que são os MBAs; cursos 
de curta duração, são os chamados cursos de educação 
executiva, esses são os mais rentáveis. É aquele curso que 
a pessoa vai, passa oito horas. Nesses, você viu a receita, 
a despesa, e já apurou os resultados. Os MBAs são cursos 
mais longos, de três semestres e, por último, tem os cursos 
chamados eLearning, de educação à distancia, que tem 
um treinamento. Este agora está sendo bem rentável, mas 
foi um projeto de longo prazo. Começamos a trabalhar 
nesse projeto há mais ou menos seis anos, foi preciso 
investir primeiro, para ter o produto de qualidade. Temos 
hoje a melhor plataforma dessa área, dificilmente outra 
fundação vai ter melhores equipamentos, melhores 
tecnologias do que a FIPECAFI.

De forma objetiva e em tom de balanço Reinaldo Guerreiro 
afirmou:

A FIPECAFI é uma fundação de direito privado, 
uma organização independente da Universidade de 
São Paulo. Tem sede separada, é uma pessoa jurídica 
independente. Porém, foi constituída e é gerenciada 
pelos professores do Departamento de Contabilidade 
e Atuária. A missão da FIPECAFI é dar apoio ao 
Departamento. É uma instituição muito respeitada. A 
FIPECAFI tem uma dinâmica empresarial própria, mas 
muito ligada ao departamento, porque as pessoas que são 
envolvidas com ela são as mesmas do Departamento.
Não dá para comparar a produção acadêmica e intelectual 
de hoje com a de antigamente. Claro, o mundo era 
diferente, as pessoas eram diferentes! Mas poderíamos não 
ter evoluído, mas a evolução foi em grade parte devida à 
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FIPECAFI. Para evoluir você precisa ter dinheiro. É muito 
simples. Alguém precisa fazer uma pesquisa, a gente 
precisa pagar a pesquisa. [...] É preciso facilitar a fixação 
do professor na escola, ter algum tipo incentivo para ele 
não procurar alternativas fora da escola.

O crescimento da fundação se reflete no desenvolvimento 
do Departamento de forma que por vezes os próprios professores 
não distinguem um do outro. Isso fica claro na afirmação do 
professor Iran Siqueira Lima:

Diria que o Departamento cresceu bastante a partir de 1990 
e eu não fiz isso sozinho, tive o apoio e fizemos um trabalho 
muito junto com Nelson Carvalho. O Nelson havia também 
deixado a empresa de auditoria e ficado aqui e nós dois 
fizemos um esforço muito grande de capitação de projetos. 
Começou em 1990 e o auge da capitação de projetos foi em 
1994, quando o Paulo Cezar Ximenes assume o Banco do 
Brasil e contrata a FIPECAFI para reestruturar todo o Banco 
do Brasil. No mesmo momento, fomos contratados para 
fazer “n” projetos para a Caixa Econômica Federal e várias 
outras empresas estatais. A FIPECAFI teve, nesse período, 
um trabalho muito grande em termos de consultoria e o 
ano de 1994 foi marcante porque nesse ano ela lança o MBA 
Controller. A demanda foi tão grande que no primeiro 
curso tivemos que montar duas turmas. Posso dizer que 
de 1990 para cá ela continua crescendo, mas sempre com 
aquele objetivo, que é a razão da existência da FIPECAFI: 
apoiar o Departamento de Contabilidade e Atuária. Não há 
nenhuma outra razão senão essa e ela pôde, tendo maiores 
recursos em caixa, formar um colchão e colocar em prática 
diversos programas.

A questão das fundações na USP

Muito embora a maior parte dos professores veja de forma bastante 
positiva a interação entre fundação e Departamento, o crescimento das 
várias fundações existentes na USP gerou uma grande discussão dentro 
da universidade. Estas discussões passaram a questionar a atuação das 
fundações e polarizaram posições favoráveis e contrárias.
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Tivemos algumas questões políticas relativas à existência 
ou não das fundações. Se a fundação é boa ou ruim para 
a faculdade? A fundação no nosso caso é imprescindível, 
o Departamento de Contabilidade e Atuária só existe e 
só resistiu por causa da FIPECAFI. Pode ser que isso não 
seja verdade em outros institutos, em outras escolas. 
No nosso caso não tenho nenhuma dúvida, mas existe 
essa briga política. Acabamos levando a fundação para 
fora da universidade. Não porque as coisas deveriam 
ser desse jeito, ou porque quiséssemos, mas se assume 
compromissos com a sociedade, não se pode correr 
riscos... (Ariovaldo dos Santos)

Como narrou o professor Iran Siqueira Lima, o primeiro 
endereço da fundação foi:

Tínhamos instalações na Alvarenga, mas por 
problemas da prefeitura, que não permitiu mais que 
se oferecessem cursos seriados ali, tivemos que buscar 
um novo local. Estávamos aí desde 1998, mas todas 
as fundações que estavam na USP não puderam mais 
ficar. Dificilmente se encontra uma fundação aqui 
dentro. Fomos procurar um local, foi lá na Rua Maestro 
Cardim e no dia 06 de agosto de 2009 inauguramos as 
novas instalações, que estão muito boas.

Os favoráveis argumentam que a fundação oferece grande 
apoio para as publicações e pesquisas desenvolvidas no ambiente 
acadêmico. Nas palavras de Eliseu Martins:

As fundações são um mal necessário. Elas possibilitam 
ter um vínculo maior de serviços junto ao mundo fora da 
universidade. Mas surgiram problemas, em destaque os 
aspectos ideológicos. Os professores podem ganhar ou 
não? Tem que ser regime de trabalho integral ou não? As 
fundações vão ter seus empregados? Esses empregados 
têm salários diferentes dos da USP. Alguns apontavam 
a fundação como se fizesse parte do processo de venda 
da entidade pública, da alma pública. O fato é que as 
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fundações nasceram para ter essa flexibilidade. 
Pergunto: A fundação é absolutamente desejada? 
Eu diria que não. O ideal é que todos os serviços 
pudessem ser feitos pela universidade, como ocorre 
nas universidades americanas. E assim o que ficaria 
em evidência seria o nome da universidade. [...] 
Repito, o ideal seria que a universidade promovesse 
isso tudo, mas isso exigiria uma flexibilidade que ela 
não tem politicamente.
Gostaria que não existisse, mas que a gente pudesse 
trabalhar, ter essas atividades, do mesmo modo. 
Pois nosso laboratório é esse e as empresas não 
vão abrir as informações para fazer pesquisas, só 
pelo progresso da ciência. [...] E não é à toa que a 
discussão é extremamente séria. 

Alguns afirmam haver um exagero na percepção do que 
é realizado pela fundação, o fazendo com que essa discussão 
esteja bastante viva no ambiente acadêmico. Nem de longe é 
uma questão simples.

Expansão espacial da FEA

Os anos 90 também foram testemunhas de uma grande expansão 
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Essa 
expansão foi marcada por dois principais movimentos: o primeiro foi 
a criação de quatro novos prédios situados no terreno da faculdade 
no Campus Armando Sales de Oliveira, na capital paulista; o segundo 
representado pela criação da FEA de Ribeirão Preto.

Em 1970, com a mudança da faculdade da região central 
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para o Campus do Butantã, a FEA ganhou casa nova, um prédio 
que abrigava salas de aulas e dependências administrativas dos 
três departamentos que dela faziam parte. A mudança foi vista 
de maneira positiva, ao menos é o que transparece a fala do 
Professor Eliseu Martins:

Foi então que viemos para aquele prédio chamado hoje 
de FEA 1. Foi uma maravilha! Nossa! Quanto espaço! 
Lamentavelmente, espaço é sempre um bem escasso. 

Assim com o tempo, como contou o Professor Alkindar de 
Toledo Ramos:

De início, a FEA ocupava apenas um prédio para 
todas as suas atividades. Posteriormente, dentro 
das possibilidades dos recursos, foram construídos 
prédios anexos, para cada um dos Departamentos, 
para a Administração e Biblioteca.

Como bem finito o espaço o prédio FEA 1 foi ficando insuficiente 
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para abrigar as atividades da faculdade, entretanto, sem alternativas 
a situação permaneceu. Como explicou o professor Fábio Frezatti:

Alguns dos meus colegas trabalharam no prédio FEA 1 
durante muitos anos, a partir do começo da década de 70 
até meados 90, quando o prédio FEA 3 foi construído. 
Hoje, todas as aulas da FEA são dadas no FEA 1, tanto 
da graduação quanto da pós-graduação. O que nós 
temos no FEA 3 são algumas instalações para cursos 
especiais. Por exemplo, quando precisamos juntar alguns 
alunos principalmente da pós ou precisamos de algum 
software especial ou coisas do tipo, estes recursos podem 
ser disponibilizados aqui. Temos salas de estudo para 
os alunos de pós-graduação e, na graduação, temos 
monitoria. Estas são as atividades feitas aqui ou nos 
laboratórios. Temos também discussões, desenvolvimento 
de trabalhos com a presença de professores e alunos, mas 
não são aulas. São trabalhos em grupo desenvolvidos nos 
vários laboratórios que nós temos nesse prédio.

Mas a construção do prédio FEA 3 tem sua própria história, que 
foi contada pelo professor Masayuki Nakagawa: 

[...] o FEA 1 naquela época, 1994, quando eu recebi a chefia, 
estava tão velho... Os telhados enferrujados, quebrados. 
Chovia na minha sala, e em outras também. Tinha que abrir 
o guarda chuva e botar a lata do lixo para pegar a água que 
pingava do telhado! Foi uma felicidade receber este prédio, 
no esqueleto ainda, tinha que fechar todas as paredes, 
acabamento, piso interno e decidir com relação às salas. 
Então, consegui fazer o acabamento de acordo com o que eu 
gostaria que fosse. Evidentemente, trocando ideias com todo 
mundo. Não me lembro mais quanto tempo isso levou, mas 
recebi a chave. Foi feita a inauguração do prédio na minha 
chefia. Convidamos gente de fora, fizemos um coquetel...

Como se falou do FEA 1 e 3 fica a pergunta, onde estará o prédio 
2? O professor Eliseu Martins responde:
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[...] na década de 1990, conseguimos um recurso do 
BIRD, junto a Secretaria da Fazenda, para a construção 
do FEA 2. [...] Foi então que o secretário da Fazenda criou 
a Escola Fazendária do Estado de São Paulo (FAZESP) 
para treinar o pessoal da Secretaria da Fazenda. [...] 
Ele quis criar uma escola dentro do Campus da cidade 
universitária para a Secretaria da Fazenda[...]. Aí houve 
um processo de negociação, em que a universidade 
daria um pedaço do terreno que seria destinado a FEA 
para que FAZESP construísse o prédio, mais desde que 
ela financiasse outro prédio para a FEA.
Por isso que os dois prédios são iguais, pois, para baratear 
aproveitou-se o mesmo projeto estrutural, arquitetônico, 
de engenharia. Tudo foi copiado. Além do FEA 3 fizeram 
o FEA 5 com a planta totalmente diferente. Construído 
pela Secretaria da Fazenda. Quando o prédio ficou 
pronto, mudou o secretário, entrou o governo Covas. Ele 
manteve FASESP, mas não queria que ficasse na a cidade 
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universitária, passou a funcionar onde é a Secretaria da 
Fazenda. Aí ficou o prédio parado. Quando precisou 
fazer a reforma do FEA1 fizemos um acordo para 
levar a diretoria da faculdade para o FEA 5. A FEA 
alugaria o prédio e pagaria em cursos para a FAZESP. 
Quando a reforma do FEA1 terminou, eu era diretor 
da faculdade. Não interessava para a FAZESP vir para 
cá. [...] até hoje o FEA 5 não é da USP, ele é da FAZESP. 
A FEA aluga este prédio, e paga mediante cursos que 
faz para os funcionários. 
O prédio FEA 3 é do Departamento de Contabilidade e 
Atuária, só nós usamos

Criação e emancipação da FEA – Ribeirão (1992-2002)

Como foi dito, uma outra expansão vivida pela faculdade 
nesses anos foi a fundação, em 1992, da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP/USP).

A FEA-RP a princípio funcionou como uma extensão da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade do 
Campus da capital paulista. 

O professor Edson Castilho contou um pouco do início dessa 
história, elencando razões para a instalação desta faculdade no 
interior paulista:

Em relação à inauguração da FEA Ribeirão. A UNESP 
cresceu uma barbaridade em todo o estado de São 
Paulo. Houve também a criação da UNICAMP, porque 
Campinas era uma cidade muito desenvolvida na 
época. Bem mais tarde, Ribeirão Preto começa a se 
destacar como uma capital do interior de Minas e São 
Paulo. Começaram a ter doações para a Universidade 
de São Paulo lá em termos de imóveis. Então levaram a 
FEA. O diretor aqui na época, pensando alto, permitiu 
que cada departamento pudesse levar um pedaço 
da sua área para lá. Deslocaram-se os professores 
daqui. Começou assim. Primeiro consultando quais 
os professores estavam interessados em ir lecionar 
em Ribeirão Preto, depois começou a se desenvolver 
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essa celulazinha. Foi dado muito apoio para que 
houvesse um crescimento. Hoje, estamos limitados 
na quantidade de professores aqui, com a abertura de 
Ribeirão Preto, aumentou-se o número de vagas.
E foi um sucesso porque o Brasil está muito carente de 
ensino, então quando se leva um curso de qualidade 
para o interior a resposta é imediata. O volume de 
gente com vontade de aprender era impressionante.

O professor Eliseu Martins complementa contando sua 
experiência pessoal de envolvimento com a proposta:

[...] participei da comissão para discutir a criação FEA 
Ribeirão. Quando começou a funcionar o curso, eu era 
chefe de departamento. A FEA Ribeirão funcionou como 
extensão da FEA São Paulo. Quando fui diretor, meu plano 
era transformar a FEA Ribeirão em unidade autônoma, 
pois a FEA da USP já era uma escola “cinquentona”, com 
toda sua carga de produção e, claro, seus defeitos. A FEA 
Ribeirão tinha um público muito mais jovem e era preciso 
analisar se havia condições para se manter sozinha. 
Acreditava que eles queriam fazer o novo e precisavam 
de autonomia! Em 2002 conseguimos a autonomia da 
FEA Ribeirão. Depois fui diretor de lá, pró tempori, mas 
só para poder instalar a congregação, os departamentos, 
e promover a eleição do primeiro diretor, eleito por eles. 
A partir daí assumiram a liderança e a FEA Ribeirão 
começou a ser a nossa “irmã concorrente”. 

Durante os dez primeiros anos, em que a FEA-RP esteve 
administrativamente ligada à FEA-SP, a preocupação fundamental 
foi com a implantação e consolidação dos cursos de graduação 
realizados no período noturno. Sempre visando a manutenção 
da qualidade que tinha feito da FEA-SP uma forte referência.

O sucesso veio rapidamente. A jovem escola, com a influência 
da antiga, formou um corpo docente competente, contratou e 
treinou funcionários e, com isso, conquistou muitos alunos. O 
crescimento e o desenvolvimento dessa nova escola podem ser 
comprovados por sua produção acadêmica.
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Capítulo 5

Contabilidade ontem e hoje: o Departamento e seus desafios

É fácil pensar que com todas as mudanças vividas nos 
últimos anos a identidade do contador e atuário, e 
também a da Contabilidade, vem mudando de forma 

significativa. Entretanto, como qualquer mudança ela ainda não 
foi percebida por todos. A imagem do antigo contador ainda é 
bastante presente no imaginário das pessoas. Até porque faz muito 
pouco tempo que essa mudança vem se operando. Ao pensarmos 
em tradição, toda a história aqui desenvolvida tomou menos de 
sete décadas. Enquanto a formação do técnico em Contabilidade é 
parte do cenário nacional há dois séculos. 

Por isso, ao falar da identidade assumida pelo profissional 
da área de Contabilidade, é preciso refletir como era feito esse 
trabalho há menos de uma geração.

Trabalhei uns tempos como contador. Lembro que tinha 
uma maquininha chamada “Ruf”, que a gente usava 
para fazer escrita contábil. Trabalhava em um escritório 
de Contabilidade, e ia com essa maquininha numa 
maleta, de loja em loja, fazer o trabalho. Lançava os 
documentos que as lojinhas tinham, ajudava o contador 
a fazer o fechamento. Trabalhei uns dois anos, mais ou 
menos, desse jeito, como um contador ambulante.
Nessa época, esse tipo de trabalho era muito comum. 
Depois vieram os escritórios de Contabilidade fixos, e as 
empresas mandavam os documentos para o escritório. 
Antigamente, era diferente. A gente fazia isso na Rua 
25 de março. Eu tinha muitos clientes ali, naquela zona 
central. No Bom Retiro também.  (Armando Catelli)

Como já foi dito, grande parte das empresas brasileiras na 
década de 60 e início de 70 eram empresas familiares, que por isso 
não precisavam do contador para implementar um sistema de 



Contando História

  128

informações gerenciais para a administração da empresa. Esse é 
um nicho de trabalho que ainda utiliza o trabalho do contador, pois 
como disse o professor Kravec:

Em paralelo há uma necessidade, por exemplo, de 
pequenos empreendimentos, como empórios, bares, 
restaurantes. Esses, para não ter a despesa de um 
contador, contratam escritórios de Contabilidade, onde 
o contador faz o básico. Agora, nas grandes empresas, 
o contador é valorizado, tanto é que antigamente o 
curso de Ciências Contábeis não tinha uma aceitação 
boa entre os estudantes, isso porque nós ainda não 
tínhamos um desenvolvimento econômico suficiente. 
Eram pequenas empresas.

No contexto de pequenas empresas que demandam os 
serviços de escritórios de Contabilidade se explica a utilização 
e importância da existência do profissional formado no curso 
técnico, que inicialmente era chamado também de contador, 
como explicou o professor Delfim Netto:

Eu fui Contador no regime anterior a 1946. Depois 
de 46, contador era só quem se formava no curso 
superior de Contabilidade.

É evidente que a contemporaneidade vem imprimindo 
um ritmo de alterações bastante veloz. Principalmente em 
áreas tão ligadas ao mercado, como é o caso da Contabilidade. 
Mas esse não é o mesmo tempo em que se operam mudanças 
nas mentes. As ideias e pensamentos tradicionais são 
compostos por permanências e muitas vezes resistem às 
mudanças que insistem em mostrar outras realidades. 

Ainda se encontra muito vivo nas lembranças desses 
professores o passado recente em que eles mesmos 
trabalharam como contadores em um modelo “antigo”. 

O Professor Masayuki Nakagawa cuidadosamente 
explicou como pode ser entendido e dividido o estudo das 
Ciências Contábeis nos dias de hoje. O professor aponta 
três diferentes áreas de trabalho e atuação do contador. A 
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primeira é a “contabilização”:

[...]em inglês é bookkeeping, é contabilização, fazer 
o registro, como escrivão [...], são transações de 
compra, de venda, de armazenagem, de embalagem, 
de logística. Tudo isso que acontece, é registrado, mas 
esse registro contábil tem que ser fidedigno, tem que 
ser fiel aos fenômenos no mundo real, é uma questão de 
semiótica, você tem que fazer essa representação bem 
feita, de forma que quem leia o balanço compreenda 
totalmente o que aconteceu. Isso é transparência.

Uma segunda possibilidade de atuação é chamada por ele 
propriamente de “Contabilidade”:

Outro braço de Ciências Contábeis é a Contabilidade. A 
Contabilidade é interpretar esses números, esses dados 
dentro de um cenário do mundo real, colocar em nota 
explicativa, fazer os arranjos que o balanço precisa ter, 
os ajustes para uma boa comunicação do que aconteceu. 
Então, contabilidade é interpretação e comunicação. 
Essa compreensão do que é contabilidade é o que eu 
procuro passar para os meus alunos, porque no curso de 
graduação normal, no meio de mil e tantas faculdades 
de Ciências Contábeis por aí, só se fala de contabilização 
como se fosse Contabilidade, e dá o diploma de contador 
quando é um conhecimento de técnico de Contabilidade. 
Então, essa é a grande diferença que faz com que 
Ciências Contábeis realmente pertença ao campo das 
ciências sociais e humanas, como ciência, por causa da 
hermenêutica, não por causa do registro. 

Por fim, o professor Nakagawa apresenta uma terceira área de 
trabalho para o contador, relacionada à “controladoria”:

A controladoria gira no âmbito da interpretação desses 
registros, dos lançamentos. O contador experiente 
começa a enxergar através de inúmeros fenômenos 
do mundo real, da fabricação, das transações que 



Contando História

  130

ocorreram nas vendas, as compras... Começa a 
perceber que esse balanço poderia mostrar um lucro 
melhor, uma eficiência maior. Então, esse contador 
experiente passa a criar uma metodologia para 
análise destes fenômenos. Esta análise leva em conta 
métodos quantitativos, dados estatísticos, e agrega 
conhecimentos que geralmente não são usados pelo 
contador nas suas atividades normais, que é para 
atender os interesses da companhia, da empresa. 
Encontra a melhor forma de apresentar como foi o 
lucro da empresa para os sócios, para os acionistas. 
Além disso, a controladoria tem o objetivo de tornar a 
empresa mais lucrativa.

Com isso é possível perceber que o estudo das Ciências Contábeis 
se desenvolveu e se diferenciou. E para que se possa entender como se 
deu esse processo é preciso narrar toda uma trajetória histórica. Como 
disse o professor Lázaro Plácido Lisboa, tradicionalmente o contador 
era o último a saber dos processos desenvolvidos na empresa:

[...]recebia papéis referentes ao que acontecia na 
empresa, o que foi pago ou recebido, os empréstimos... E 
contabilizava aquilo. As coisas aconteciam, depois que 
vinha para mim. Fazia os registros dessas operações. 
Hoje, antes das coisas acontecerem, o contador é 
consultado, participa de reuniões para decidir sobre 
como as coisas vão ser feitas. O contador, hoje, é o 
centro das decisões, não é essa pessoa registrando 
pós-fato. A função dele agora é de gerência. [...] O 
mercado hoje é muito mais exigente. O tamanho das 
empresas também mudou. Há empresas grandes com 
muitos funcionários. As operação, às vezes, envolvem 
milhões. E erros também custam caro.

Ele mesmo complementou que hoje:

O contador deixou de ser a parte que recebe informação 
depois de já ter acontecido tudo, ele está hoje no centro 
das decisões, isso é, mudou tudo.



Contabilidade ontem e hoje

  131

O professor Ariovaldo dos Santos também lembrou dos 
“velhos tempos”, mascando diferenças importantes:

Eu falo do tempo em que comecei a trabalhar com 
Contabilidade, nos formamos em 1967, são 42 anos. 
Naquela época, nas empresas não havia contador, 
tinha o guarda-livros, e era aquela figura que ficava lá 
no fundo, registrando, fazendo nota fiscal, copiando 
livro. Eu vivi isso. Fiz Contabilidade de tudo quanto 
foi jeito. Desde aquela contabilidade mais manual, 
fichas tríplices, máquinas, até o computador.

A identidade de “último a saber” ou de “guarda-livros” ainda 
está muito ligada à profissão. Principalmente para os que não viveram 
as modificações mais recentes e que mantêm em mente o processo 
vivido durante séculos. Mas ainda á outra identidade costumeiramente 
relacionada ao contador. Como falou o Professor Nakagawa:

A Contabilidade no Brasil é diferente em relação ao 
que temos no mundo. O contador sempre ocupou um 
plano secundário na sociedade. Porque é visto como 
um funcionário gratuito do imposto de renda, feito 
para o imposto de renda.

Este é o argumento apresentado também pelo professor 
Alkindar de Toledo Ramos:

Cabe esclarecer que a Contabilidade era considerada por 
muitas empresas como uma atividade de importância 
secundária, mais como um ônus para atender às 
exigências do fisco. Isso de explica pelo fato de que 
as empresas no Brasil eram muito pequenas e as suas 
operações muito simples e controladas pelos próprios 
proprietárias. [...] Hoje, a situação é bem diferente. 
Cresceu o número de empresas. Aumentou o número 
de transações. Surgiram as indústrias, aumentando a 
complexidade operacional. A necessidade de controlar 
as variações patrimoniais, de forma segura e eficiente, 
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exigiu o aperfeiçoamento dos sistemas. O aumento da 
concorrência exerceu sua influência para que houvesse 
uma melhor apuração de custos, para orientar as 
políticas de preços. Tudo isso contribuiu para que a 
atividade contábil passasse a ser mais valorizada.

Frente às inovações da contemporaneidade, é possível 
introduzir um novo elemento nesse cenário em que surge um 
outro papel para o contador: a evolução da tecnologia. Sobre o 
assunto o professor Iudícibus afirmou:

A tecnologia mudou totalmente a Contabilidade. 
Ela é fundamental. Isso mudou completamente a 
partir da década de 1960, nos anos de 63, 64. Uma 
mudança conceitual. Uma das coisas mais importantes 
dessa mudança é que não queríamos caracterizar o 
contador como guarda-livros porque, no fundo, essa 
metodologia caracterizava o contador como aquele 
escriturário. Queríamos caracterizar o contador como 
um profissional de ideal científico que, sem desconhecer 
a parte escritural, deveria ir muito além. Por isso que 
mudamos completamente. E a informatização está 
extremamente vinculada a essa mudança de concepção, 
mas nunca pensamos (Stephen principalmente, que foi o 
pioneiro) na informatização meramente para reproduzir 
a escrituração. Não. Ele pensou a parte tecnológica para 
fazer modelagem, para fazer previsões, simulações, não 
para fazer escrituração. A gente acha que a escrituração é 
fundamental, mas isso é para o técnico em Contabilidade, 
contador tem que ir muito além.

Professor Alkindar de Toledo Ramos, lembrando de seu 
trabalho em uma empresa, deu um exemplo prático de como a 
informatização dos dados mudou a rotina do contador:

A Contabilidade mudou muito com o progresso da 
informática e consequentemente na forma do registro 
dos dados, da sintetizarão e da análise das informações. 
Por exemplo, eu trabalhava em uma financeira. Fazíamos 
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milhares de financiamentos por mês, de prazos médios e 
longos. Esses contratos eram, evidentemente, registrados 
e controlados via informática. As baixas das prestações 
e as apropriações dos resultados de cada contrato eram 
sintetizadas periodicamente, oferecendo a informática 
posições globais para efeito de contabilização.

Por outro lado, com mudança em curso, é preciso avaliar 
como a apropriação da tecnologia da informação está sendo 
feita pela área.  O professor Reinaldo Guerreiro apresentou sua 
perspectiva. Sem descartar a inovação da tecnologia, acha que 
isso poderia ser potencializado:

Se compararmos o trabalho do contador antes e agora, 
se pensarmos em termos de conceitos, continuamos 
trabalhando com as mesmas visões. Algumas coisas 
evoluíram realmente, se modificaram, mas na essência 
tivemos poucos avanços conceituais no sentido de que 
agora surgiu uma nova teoria, uma nova abordagem. 
[...] Na teoria, a parte da tecnologia veio facilitar muito a 
viabilização de determinados conceitos, porém a gente 
percebe que muitos conceitos importantes continuam 
não sendo aplicados, muito embora a tecnologia favoreça. 
A tecnologia evoluiu, mas o modelo mental das pessoas 
continua de certa maneira o mesmo. Então acaba não 
tendo o avanço que aparentemente poderia ter.

O professor Reinaldo Guerreiro continua e explica melhor 
as etapas da informatização da Contabilidade, fazendo a 
seguinte colocação:

Tivemos vários estágios: na década de 70 as empresas 
estavam numa situação bastante carentes de sistemas, 
tanto manuais quanto na parte de tecnologia; na 
década de 80 começou uma evolução tecnológica 
maior. Hoje, de certa maneira, as empresas estão 
realmente num estágio mais avançado, tendo essas 
ferramentas. Porém, o desafio é que passem a trabalhar 
com conceitos mais refinados, com indicadores 
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melhores. O desafio que temos, para quem trabalha 
nessa área, não é tanto implantar coisas básicas, 
mas sair delas e lapidar. Melhorar a qualidade dos 
sistemas de informações das empresas.

EAC hoje: 64 anos e muitos planos

O EAC se prepara para acompanhar as mudanças do 
mercado e as exigências para a formação dos profissionais e 
está envolto em um grande volume de mudanças. Entretanto, é 
difícil localizar qual o principal reflexo desse processo. Uma das 
frentes possíveis é a formação dos alunos, outra a identidade dos 
profissionais em geral e a visibilidade da área de atuação, e outra 
ainda relacionada à identidade dos docentes.

Se a profissão e os envolvidos na formação de futuros 
profissionais enfrentam desafios e mudam seus papeis frente as 
demandas da contemporaneidade. Isso também é algo proposto 
para o Departamento como um todo, em seus vários âmbitos de 
atuação. 

Sem dúvida, como afirmou o professor Edson Castilho “A história 
da Contabilidade no Brasil seria muito diferente sem a participação do 
Departamento”. Mas agora vale refletir sobre como ela será.

O futuro que começa a se escrever hoje reserva grandes 
possibilidades, mas é preciso enfrentar as dificuldades e superar os 
obstáculos. Ao sistematizar a história dessa escola de contadores é 
possível olhar para trás e, como fez o professor Kravec, afirmar:

A gente fica muito satisfeito, orgulhoso do 
Departamento, ele se desenvolveu bastante. E eu tive 
uma pequena parcela nesse desenvolvimento. E isso me 
orgulha muito ver o departamento seguir em frente e 
desenvolver-se. Tornou-se conhecido em muitos países. 
Nós tivemos intercâmbios com várias universidades lá 
dos Estados Unidos, na França também. Recebemos 
alunos e professores de lá para cá, daqui para lá. Então, 
isso me enaltece bastante. Tenho muita satisfação

No entanto, ao olhar para frente e pensar na continuidade 
da história que se quer fazer parte, há passos a serem dado 
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na direção da busca de uma maior circulação das ideias e de 
uma maior troca com outras áreas de conhecimento. É o que 
defende o professor Gilberto Martins:

Esse Departamento é conservador. [...] O objeto de 
estudo da Contabilidade e suas práticas: mensuração de 
patrimônios, naturalmente enseja atitudes conservadoras 
de seus praticantes. Assim, grandes inovações assustam 
[...] Só que aqui, por estar numa universidade, poderia 
ser um ambiente um pouco mais aberto.

Professores, como Delfim Netto, ao falarem do futuro 
da Escola também apresentam alguns desafios não apenas ao 
Departamento, mas a toda a Faculdade. E afirma:

A Escola está acordando para essa necessidade de ajustar 
o currículo a uma nova realidade. No caso do contador 
e do atuário é menos importante, pois são áreas restritas 
e, na minha opinião, muito mais seguras do ponto de 
vista do conhecimento. A natureza da Contabilidade é a 
certeza. Ela pode não registrar tudo, mas precisa ser geral 
- que inclua tudo - crível e veraz. Isso impõe ao contador 
uma responsabilidade que os outros não têm. O atuário 
é igual. Ele tem que tirar dos dados o melhor resultado 
possível. Então, ele tortura os dados até eles gritarem e 
chorarem. 
Estou convencido que o economista e o administrador têm 
que ser ferramentas de uso múltiplo. Um grupo muito 
pequeno, muito privilegiado vai se encaminhar para a 
macroeconomia para se distinguir, fazendo avanços. Os 
outros vão ser instrumentos de múltiplo uso. Vai para 
empresa ou para o governo com o objetivo de ajudar a 
fazer as coisas, e nisso se especializa aqui ou ali. 

Muitos professores ponderaram sobre suas preocupações 
com a renovação do currículo, tanto da grade de disciplinas da 
graduação como da pós-graduação. O professor Gilberto Martins 
evidenciou essa questão na seguinte passagem de sua entrevista:
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Por exemplo, no Departamento de Contabilidade e 
Atuária, completamos 30 anos do doutorado. Fomos o 
primeiro doutorado desse país, o único em Contabilidade 
durante 28 anos. [...] O currículo não pode ficar estanque.

É importante notar que nenhuma dessas mudanças se 
apresenta como prioritária, ou hierarquicamente superior. 
Todas são elos de uma mesma corrente que estão acontecendo 
para que o Departamento como um todo apresente melhor 
resultado em seu trabalho.

Mudança no perfil dos alunos

A primeira mudança que pode ser destacada tem relação 
com a forma de ingresso na universidade no nível de graduação. 
Isso porque é sabido que pouquíssimos alunos, ao fazerem suas 
opções para a escolha de suas carreiras, têm discernimento 
suficiente para fazê-la de forma completamente consciente. 
Conforme externou Fábio Frezatti:

A ideia é dar informação, nossa preocupação é despertar 
interesse. [...] Pois, a absoluta maioria desses alunos está 
tentando se achar e o que queremos fazer é justamente 
ajudá-los, apresentando uma opção nem sempre muito 
conhecida. Assim, os departamentos de Economia, 
Administração, Contabilidade e Atuária juntos com os 
coordenadores de curso, recebem alunos que estão no 
cursinho, terminando o segundo grau e conversamos 
com eles. Apresentamos os cursos, conversamos sobre 
eles, falamos o que a FEA tem em relação aos outros 
cursos de São Paulo ou do Brasil.

É um pouco do nosso trabalho mostrar a Contabilidade 
em feiras de profissões, nos jornais, na sala de aula. 
Mostrar para os alunos que chegam que a profissão é 
importante. Que tem gente de sucesso, que se consegue 
ganhar dinheiro com isso, que consegue fazer viagens e, 
independentemente de qualquer coisa, que você conseg-
ue fazer as coisas que gosta. (Ariovaldo dos Santos)
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Com essa atuação o Departamento assume sua responsabilidade 
na formação de seus alunos, informando e apresentando a carreira 
como possibilidade de atuação futura, para que uma escolha tão 
importante não seja feita às cegas. Esse fato ganha maior importância 
frente às afirmações de professores como:

Pensando na nova geração de estudantes, é importante 
dizer que a Contabilidade não é muito conhecida na 
sociedade. Principalmente os jovens quando entram 
nos cursos de graduação não têm a menor ideia do que 
seja isso... (Reinaldo Guerreiro)

[...]percebo que eles entram na universidade sem conhecer o que 
é Contabilidade, fenômeno, por sinal, de todos os cursos. Acho 
que é uma extrema judiação você pegar um aluno de 17, 18 ou 
19 anos, e dizer “você tem que escolher agora se você vai ser ad-
vogado, economista, contador, ou médico, engenheiro, geólogo, 
químico...” e assim por diante. É uma decisão extremamente 
difícil. Eu não acho que nossos alunos chegam aqui sabendo 
exatamente o que é Contabilidade, para que serve. Acho que 
essa responsabilidade passa a ser nossa também. Aqui teremos 
que informá-los sobre isso. (Ariovaldo dos Santos)

Alunos durante uma gincana em frente ao prédio FEA I, 1990
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Com isso, como explicou o professor Fábio Frezatti, as regras do 
vestibular foram alteradas para que um outro perfil de aluno possa 
ter acesso às aulas do Departamento de Contabilidade e Atuária.

A tentativa foi procurar pessoas mesmo que elas 
não tenham dito Contabilidade em primeira opção. 
[...] Vamos trabalhar com essas pessoas, mostrar 
para elas o que é a Contabilidade. Isso gera uma 
responsabilidade maior para os professores do 
primeiro ano, principalmente! (Eliseu Martins)

Isso porque:

Percebemos que poderíamos ter alguns alunos que 
não optaram por Contabilidade, mas poderiam 
ter optado e, de alguma forma, teríamos um perfil 
cognitivo, um pouco diferente daquele que teríamos 
numa situação de entrada por curso. Assim, no lugar 
de termos na Fuvest, a entrada pelo curso, Economia 
diurno/noturno, Administração diurno/noturno, 
Contabilidade diurno/noturno e Atuária, a FEA 
mudou a forma de ingresso dos alunos. Esse ano, pela 
primeira vez, foi implementada uma proposta que 
passou pelo Conselho, em que o aluno tem quatro 
opções. Essas opções conversam entre vários cursos. O 
aluno pode optar por Atuaria/Contábeis, Economia/
Administração ou o contrário. O que vai prevalecer 
é a maior nota, quer dizer, se ele tiver nota suficiente 
ele escolhe o curso. 
Isso já gerou um impacto interessante, do ponto de 
vista de perfil. A nossa preocupação é mostrar para esse 
aluno as oportunidades do curso. (Fábio Frezatti)

Essa estratégia foi elaborada pelos professores do 
Departamento, pois se pode dizer que o conhecimento dos 
estudantes ingressantes sobre a carreira de Contabilidade é bastante 
pequeno. O problema do desconhecimento acaba agravado pela 
questão do preconceito que se forma em torno da profissão. 
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Se acompanharmos a digressão feita pelo professor Edson 
Castilho, veremos que essa foi uma grande mudança do perfil 
do aluno de Contabilidade e Atuária:

Por exemplo, em 1967, tive a curiosidade de fazer 
um cadastro dos estudantes da época. [...] A grande 
maioria era de pessoas que vinham do curso colegial, 
ou cientifico. Em relação à origem, vinham de outros 
estados próximos, ou do interior do estado de São 
Paulo, sendo da capital, um percentual muito baixo.  
[...] Mais tarde, fizemos outra pesquisa, [...], em 1980. 
O perfil do aluno era outro. A maioria dos alunos era 
da capital. Motivo: as cidades do interior de São Paulo 
e do interior de outros estados tinham faculdades, nem 
que fosse particular. Então entravam em São Paulo os 
alunos de São Paulo, a não ser algumas exceções que 
vinham para um curso não pago, estudar e trabalhar 
em São Paulo. Ainda continuava um percentual vindo 
de estados longínquos.

Outra mudança que merece reflexão é a superação da 
dicotomia trabalho/estudo para alunos do ensino superior. 
Processo este que acompanha um movimento vivido por toda a 
sociedade brasileira, frente a importância da dimensão escolar/
educacional na constituição das sociedades atuais. O perfil do 
estudante universitário era muito diferente do que é hoje. Isto 
porque a ampliação das camadas médias urbanas, resultado 
dos processos de industrialização e urbanização, transformou a 
economia, o mercado, mas também a universidade. 

Num primeiro período da história brasileira pode-se dizer 
que a função da universidade foi a formação de profissionais 
oriundos da elite. Uma vez egressos das escolas de nível 
superior, esses jovens passavam a preencher os quadros 
políticos e administrativos da sociedade. Era muito raro o 
acesso ao ensino superior por parte de jovens provenientes de 
famílias sem recursos e que, portanto, precisavam sustentar-se 
durante os estudos. Mas isso foi se modificando juntamente às 
mudanças sociais vividas, pois um contingente cada vez maior 
destes estudantes chegou ao ensino superior.
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As mudanças não se limitaram à expansão das matrículas. 
Como no caso da Contabilidade e da Atuária, novas instituições 
e carreiras foram criadas para dar conta dessa explosão da 
demanda por ensino superior. O novo contingente estudantil 
que chega à universidade já não apresenta a homogeneidade 
de antes. Passam a fazer parte da realidade universitária jovens 
oriundos de famílias sem tradição em ensino superior, e pessoas 
mais velhas e já inseridas no mercado de trabalho em busca de 
uma melhor qualificação profissional.  

Como contou o Professor Kravec, os alunos estavam 
envolvidos de alguma forma com seu ofício:

Quando os estudantes entravam na universidade, 
eu tenho uma impressão de que talvez não todos, 
mas que uns 60% vinham com algum conhecimento, 
geralmente eram alunos que trabalhavam em 
escritórios de Contabilidade, outros trabalhavam em 
departamentos de Contabilidade nas firmas.

Por outro lado, há aqueles que por vínculos familiares 
optavam pela área:

Acho que hoje a maioria dos alunos que entram segue 
algum conselho de parentes, aliás, tem muito filho de 
contador estudando Contabilidade! De Atuário, não sei 
dizer, mas de contador com certeza. (Eliseu Martins)

Os estudos realizados da década de 70 em diante trataram 
logo de reconhecer não só a heterogeneidade do estudante 
que estava ingressando na universidade, como também de 
mostrar que boa parte desses estudantes conciliava o trabalho 
com sua formação superior. 

Estudo e trabalho não mais se apresentam como atividades 
excludentes. O estudante que trabalha é uma realidade cada vez 
mais presente nas instituições de ensino superior no Brasil.

No caso dos cursos de Contabilidade e Atuária da FEA/USP 
percebe-se uma nova relação entre estudo e trabalho. De acordo 
com o professor Ariovaldo dos Santos, nas turmas mais recentes 
isso se altera de forma bastante marcante:
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Os alunos do Departamento, quando cheguei, eram 
diferentes do que eu tinha lá fora. (...) Quando vim para 
a USP, foi para dar aula só no período da manhã, então 
peguei muito aluno de uma faixa etária bastante diferente 
e sem experiência profissional. Lá fora a grande maioria 
trabalhava durante o dia e estudava à noite.

A explicação para o estabelecimento dessa nova relação não 
pode limitar-se aos condicionantes socioeconômicos, embora isso 
represente um indicador. O que se percebe, no entanto, é que tais 
alunos, provenientes de camadas médias da sociedade, retardam 
seu ingresso no mercado de trabalho para fazê-lo de forma mais 
qualificada e, portanto, com melhores condições de ocupar cargos 
de maior prestígio e remuneração. 

Esse aspecto se acentua à medida que se destaca que é vasto 
o mercado de trabalho para o profissional de Contabilidade.

Muita gente vai fazer Contabilidade em função da 
empregabilidade, começa a ver que na USP, mesmo nessa 
época de crise, existe uma demanda por profissionais 
da área, que mudou a perspectiva da profissão. Antes a 
imagem ainda era embaçada e com as vagas de emprego 
que surgiram ela ficou brilhando nos olhos de quem 
precisa. [...] os jovens que percebem o quanto o mercado 
de trabalho está aberto a essa nova forma de aplicação e a 
maneira como a Contabilidade pode ajudar as empresas 
a se organizarem. (Eliseu Martins)

Professor mais experiente, Kravec pode dizer que de maneira 
geral o mercado sempre foi receptivo para os contadores:

[...] sempre disse para quem perguntava. “Façam curso 
de ciências contábeis”. Ao folhear o jornal o Estado de São 
Paulo, área de empregos, repare bem, quantos empregos 
são oferecidos na área de engenharia, quantos são oferecidos 
na área de advocacia, você não vai encontrar muitos. 
Na área de Contabilidade são encontrados uma grande 
quantidade. Contador é difícil ficar desempregado...
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Um bom exemplo dessa “empregabilidade” está expresso 
na fala do professor Reinaldo Guerreiro:

Quase um ano depois, em 1976, no terceiro ano da 
faculdade, comecei a trabalhar na Roberto Dreyfus 
Consultores, uma empresa de auditoria, que depois 
foi incorporada pela KPMG. Trabalhei durante muitos 
anos na KPMG, também na área de consultoria.

E ela permanece presente na vida do estudante desse curso 
ainda hoje:

Percebe-se o assédio a partir do segundo ano por empresas 
de auditoria, as bolsas que oferecem. O pessoal de RH que 
vem fazer treinamento e oferece vaga. O nível de sucesso 
na empregabilidade do nosso aluno é bastante satisfatório. 
Não tenho nenhuma dúvida de que esta carreira oferece 
uma boa remuneração. (Ariovaldo dos Santos)

Entretanto, tem-se de pensar que por vezes a absorção do 
mercado de trabalho é barreira para o estabelecimento de uma 
formação mais acadêmica. Como contou o Professor Gilberto 
Martins, os graduandos:

[...] vão embora também porque acabam conseguindo 
emprego, às vezes antes mesmo de terminar a 
graduação. Felizmente melhorou um pouco a taxa 
de emprego, mas eles têm oportunidades muito 
boas e muito rápidas, tanto em Administração como 
em Contabilidade. [...] Na verdade, existem mais 
oportunidades em termos absolutos para Contabilidade 
do que para Administração e Economia. [...] O problema 
é que começam a ocorrer umas anomalias, porque o 
camarada é da manhã e, de repente, arruma emprego 
e quer ir para a noite. O que é da noite, durante o dia 
tem o explorador que fala que ele tem que trabalhar até 
mais tarde. Ele acaba fazendo o curso só para cumprir 
tabela. Isso ocorre e não é legal.
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Além da relação com o trabalho, no perfil recente desses 
estudantes há que se destacar a relação com a aquisição de informação 
e com a tecnologia. professor Lázaro Plácido Lisboa disse:

Os alunos de hoje me parecem muito mais modernos, no 
sentido de serem antenados com as novidades do mercado 
de trabalho, das possibilidades, das dificuldades. [...]
De qualquer maneira, eu vejo que os alunos têm a 
preocupação com o mercado de trabalho e eles estão mais 
bem preparados, inclusive para a questão das decisões.

Segundo o professor Reinaldo Guerreiro, a maior facilidade de 
informação gerada pela informatização mudou a forma de pensar e 
de se comportar de toda uma geração:

Acho que o jovem de hoje tem uma cabeça um pouco 
diferente do jovem da minha época, que é o efeito da 
sociedade e dos meios de comunicação atuais. Por 
exemplo, na minha época a gente sempre tinha uma 
regra para resolver um problema. Hoje o jovem não tem 
regra nenhuma, faz tudo por tentativa e erro porque no 
computador não tem regra. Fica tentando até que chega 
ao resultado que precisa. É tudo tão rápido, é outro tipo de 
raciocínio. O comportamento do estudante hoje, de uma 
maneira geral, nem digo que é melhor ou pior, é diferente, 
porque estamos numa sociedade diferente.

Tais mudanças de perfil percebidas nos alunos da graduação 
muitas vezes podem ser extrapoladas para os que buscam uma 
especialização e uma maior formação no nível da pós-graduação. 
Principalmente no que se refere à relação entre trabalho e estudo. 

Diferente da graduação os alunos da pós vêm de mais 
longe, até porque são reduzidos os cursos de pós-graduação em 
Contabilidade no Brasil.

Existe um perfil dos nossos alunos de pós-graduação. 
Hoje, o doutorado tem mais alunos de fora de São Paulo. 
São pessoas do sul, norte, nordeste, interior de São 
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Paulo, do Brasil inteiro. No passado isso era mais forte 
porque nós éramos um conjunto menor de programas. 
Hoje, embora seja muito recente, temos uma expressão 
razoável de programas pelo Brasil, desde o Rio Grande 
do Sul até o Amazonas, Ceará, Pernambuco, Minas, 
Bahia, Rio de Janeiro, Distrito Federal. Essa pulverização 
absorveu uma parte dos alunos, principalmente do 
mestrado. No mestrado da FEA, atualmente, temos 
mais alunos de São Paulo e do interior. Mas o doutorado 
tem uma predominância de pessoas de fora de São 
Paulo. São alunos que acabam se alojando aqui e ficando 
durante o período pelo menos dos créditos até o começo 
da montagem da tese. (Fábio Frezatti)

Contudo, mesmo com a abertura de novos cursos de mestrado 
e doutorado, o professor Reinaldo Guerreiro afirmou:

Houve, no Departamento, uma expansão na pós-
graduação. Estive junto nesse processo, nesses 
últimos anos, atuando como chefe do Departamento, 
exatamente na consolidação da pós-graduação e do 
departamento de maneira geral.

Essa expansão pode ser caracterizada pela entrada de novos 
alunos em nível de pós-doutoramento, o que marca um novo 
patamar da pós-graduação realizada no Departamento.

Identidade dos professores

O professor Antônio Delfim Netto aproveitou sua entrevista 
para tecer um elogio à postura dos professores da área de 
Contabilidade e Atuária, dizendo que:

A Contabilidade sempre teve professores bastante 
modestos, mas profissionalmente muito competentes. 
(Antônio Delfim Netto)

Essa competência é traduzida em números de indexadores 
que qualificam a produção do Departamento. Mas também em 
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uma disposição para aprender e realizar. Como nos contou o 
professor Lázaro Plácido Lisboa:

Quando entrei, nunca tinha dado uma aula. Hoje, isso 
não acontece, por exemplo, no curso de mestrado, 

temuma disciplina de metodologia de ensino. Além 
disso, o aluno, como monitor, assiste aula com o 
professor, ajuda a corrigir prova, preparar e corrigir 
exercício. Aos poucos vai ganhando esse traquejo. Na 
hora de assumir uma sala de aula, tem uma bagagem.

Essa bagagem foi formada de forma concomitante pelos 
professores e pelo próprio Departamento, fazendo com que 
suas histórias fossem também a história da instituição. Isso é 
evidenciado pela alegria e satisfação com que esses professores 
falaram de suas experiências junto ao EAC. Nessa história de 
envolvimento pessoal com a instituição, a afirmação do Professor 

Professores do EAC após reunião de início do projeto de História Oral, 2009
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Reinaldo Guerreiro parece valer para todos:

Trabalhar no Departamento de Contabilidade e 
Atuária é um privilégio duplo. É um ambiente 
sensacional, com pessoas maravilhosas. Só vou 
sair daqui pela “expulsória”, quando eu tiver 70 
anos. Mesmo assim, não irei sair porque podemos 
continuar e devo continuar.

Muitas das histórias dos professores entrevistados foram 
marcadas pela ruptura da aposentadoria e parece essa ser a única 
forma de afastar esses homens do patrimônio afetivo e profissional 
que construíram junto ao Departamento.

E essa história foi cheia de entraves e desafios transpostos. Uma 
conquista que mostra a superação de obstáculos foi a constituição no 

Jantar de confraternização, década de 1970
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Departamento de um corpo docente formado por profissionais de 
mérito, mesmo com a grande competitividade dos salários pagos pela 
iniciativa privada e o elevado número de ofertas de emprego a esses 
profissionais. Por algum tempo foi difícil a contratação de professores 
em regime de dedicação exclusiva. Em 1972, a criação do regime de 
“turno completo” aproximou tais profissionais do fazer acadêmico. 

A FIPECAFI também auxiliou nesse processo, garantindo que 
os professores contratados em RTC e RTP se mantivessem mais 
ligados às atividades do Departamento.

Valorização da profissão

Nos últimos tempos tem-se vivido um período de valorização 
dos profissionais da área de Contabilidade e Atuária. Isso deriva 
do  desenvolvimento da economia, do crescimento das empresas 
e do trabalho de pensadores que fundaram uma escola. 

A Contabilidade não é uma profissão do futuro, ela já chegou. 
Não se espera mais um reconhecimento das autoridades. 
Nesse novo mundo, o contador de uma firma que é auditada 
certifica o balanço e constatando toda regularidade, a empresa 
e ele recebem mais crédito.
O contador é o encarregado de centralizar todas as informações 
dos movimentos financeiros da empresa. Existem as receitas 
e as despesas... A ele cabe controlar, resolver, decidir, porque 
com essas informações presta contas à Receita Federal e outros 
órgãos governamentais em função de recolhimentos de tributos. 
A figura do contador é expressiva nesse sentido, é o homem 
que, digamos, que detém todas as informações da empresa. É 
uma figura central dentro da empresa. (Alecseo Kravec)

A área de Contabilidade tem um grande potencial de atuação. 
Temos várias dimensões que são potencialmente boas para se 
trabalhar, pesquisar, para se viver. Obviamente, lida com números, 
com negócios. Para quem gosta de números, de empresas, a área de 
Contabilidade tem várias possibilidades de atuação profissional. 
Às vezes uma pessoa fala que estudou Contabilidade, dá impressão 
que é uma coisa muito específica, mas não é. [...]
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Os alunos só vão tendo essa noção ao longo do curso. A sociedade 
conhece mais a parte menos nobre da Contabilidade, por isso, 
muitas vezes não tem a adequada visão da Contabilidade.  A 
parte menos nobre é a parte mais visível para as pessoas, tais 
como as pequenas empresas, os escritórios de Contabilidade, as 
pessoas que fazem o imposto de renda de uma família, etc. 
As pessoas em geral não têm a menor ideia do que significa a 
Contabilidade de uma empresa como a Petrobrás, como a Vale do 
Rio Doce, dos bancos Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander... 
Existem empresas em que o departamento de contabilidade tem 
mais de 150 pessoas. É um mundo de tecnologias, informações 
e conceitos. Estive recentemente no Banco do Brasil dando uma 
palestra na controladoria e lá a Contabilidade é separada da 
controladoria. Tinha mais de 200 pessoas, todos funcionários da 
área de controladoria. (Reinaldo Guerreiro)

O contador é um profissional muito importante para toda a 
organização. Convive com todas as transações da empresa, está a 
par de como a empresa está indo, o que ela precisa. O que ele tem 
que fazer é buscar os fundamentos, os princípios, para que possa 
atuar de uma forma mais eficaz, como um gestor também, não só 
como um escriturador. Atuar como um gestor, saber conviver com as 
culturas internas, saber que tudo o que faz mexe com Contabilidade, 
com as pessoas. Interagir, conhecer muitos dos aspectos ligados à 
tomada de decisões faz parte da profissão. Uma decisão influencia 
pessoas dentro e fora da empresa. (Armando Catelli)

Do ponto de vista profissional, não tenho nenhuma dúvida de 
que a gente tem nessa carreira uma das melhores, em termos 
de remuneração e de oportunidade. Porque as empresas estão 
crescendo bastante e é nítida a importância que o profissional 
dessa área tem. (Ariovaldo dos Santos)

Vemos que ainda há muito para se concretizar a superação 
do preconceito que estipulava a Contabilidade como algo menor 
ou menos nobre. Hoje, ela se afirma e assume destaque dentre as 
carreiras regulamentadas.



Contabilidade ontem e hoje

  149

O contador tem que ter um tipo de moralidade em que ele 
participe internamente, quer dizer, ele precisa ter aquilo que 
Kant chamava de “imperativo categórico” e que o velho Adam 
Smith chamava de “observador imparcial”, ou seja, ele precisa 
levar no peito dele a honestidade. [...]
O contador é considerado aquele sujeito extremamente 
conservador. As instituições o escondem numa sala e dão para ele 
só o que querem. Esse é o grande problema. O contador não é o 
produtor do dado original. O problema do contador é, na verdade, 
montar um mecanismo de se apropriar dos dados originais. Esse 
é um problema que não depende só dele. Essa moralidade, à qual 
me refiro, não é uma moralidade só do contador, mas também da 
administração. Moralidade que é a confiança, a sustentação de 
todo o sistema. (Antônio Delfim Netto)

Nas minhas aulas de graduação, especialização, ou pós, uma das 
brincadeiras que sempre faço, principalmente com as mulheres, 
é: “Você deixaria sua filha casar com um contador?” Porque 
todos têm uma visão distorcida do que é o contador. Cansei de 
entrar em alguns lugares para dar aula, me apresentar como 
contador e perceber que quando as pessoas não me conheciam, 
elas estranhavam. Porque estavam esperando, um cara de terno e 
gravata, bem penteado, com uns óculos daqueles bem grossos [...] 
Percebe-se o estigma. A imagem do contador era e é muito forte, 
mas está mudando, felizmente. (Ariovaldo dos Santos)

Notamos, na década de 1980, que os cursos de Contabilidade, e a 
USP inclusive, tinham excesso de matérias contábeis puramente 
técnicas, dadas sem criatividade, levando o aluno só a obedecer 
a códigos tributários, fiscais, societários, etc. Muito pouco de 
cultura humanística, eis a dificuldade da maioria dos contadores 
em se comunicar. O contador é o último que em uma reunião 

Os professores também são unânimes ao afirmarem sobre o 
crescimento e valorização da profissão:

Muitos também definem o que foi e o que é ser contador, 
de forma que a identidade do profissional dessa área pode ser 
definida no seguinte mosaico:
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de diretores ou de gerentes, fala. Ele entra com um monte de 
livros embaixo do braço, mas para falar é difícil. E uma das 
coisas mais importantes para um contador moderno, que a gente 
procura, o contador gerencial, é ele saber liderar reuniões, se 
impor, participar estrategicamente do time. Para isso, embora 
para os aspectos vocacionais eles sejam essenciais, para ajudar 
na formação, para formar um profissional assim, você não pode 
ter um curso puramente tecnificante, tem que ter um curso com 
grande participação de matérias humanísticas e cultura geral, a 
começar por português, história, geografia, sociologia, história 
econômica, metodologia do ensino e da pesquisa, para a pessoa, 
a gente, aprender a como aprender. (Sérgio de Iudícibus)

Nesse novo desenho da profissão e do profissional surge uma 
nova possibilidade de atuação que envolve um projeto de formação do 
Departamento. Assim cabe falar um pouco sobre o papel do controller, 
um profissional com responsabilidade no processo decisório:

Quanto a minha atuação profissional, eu me considero 
muito mais um controller, não um contador. Nas grandes 
organizações, separa-se diretor financeiro e diretor de 
controladoria; nas médias, o diretor financeiro acumula a 
parte de controladoria. O contador é o responsável por toda 
a Contabilidade. O contador geral da empresa é diferente 
do controller. Como fiz economia, trabalhei muito tempo 
em projetos, acabei ficando muito mais na área financeira. 
Fui diretor financeiro de algumas empresas, mas para 
ser diretor financeiro de Contabilidade precisa conhecer 
bastante de Contabilidade. (Iran Siqueira Lima)

A ênfase no ensino cada vez mais está centrada em um 
treinamento do raciocínio para a tomada de decisões. Posto que 
esse é o novo perfil da atividade do contador, representado na 
figura do controller. Esta é a formação que um aluno pode buscar 
no Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA/USP. Para 
tanto, é estimulado o gosto pela pesquisa e a possibilidade de 
criação e invenção de caminhos para resolução de problemas. 

Mesmo assim há um caminho a percorrer, como sinalizou o 
professor Iran Siqueira Lima:
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Acho que os alunos saem daqui satisfeitos, mas 
poderiam sair mais ainda. Nós temos uma conta a 
pagar. Temos que dar aspectos mais práticos no curso. 
O programa ainda precisa de uns retoques, ajustes. 
Por exemplo, na UNB montei um escritório modelo 
de Contabilidade [...] Algo mais sofisticado precisaria 
ter para que ele pudesse chegar numa empresa e 
não tivesse nenhum receio de responder perguntas. 
Precisaria de um treinamento maior.

Talvez uma volta às origens e a recriação de uma nova 
Comissária Paulista, agora com sede na Cidade Universitária, 
pudesse ser útil, de qualquer forma é claro o profissional que 
se intenciona formar no curso de Contabilidade da FEA/USP.

Cada escola de Contabilidade tem o seu perfil, tenta atingir um 
nicho. O nosso perfil sempre (não sei se conseguimos totalmente) 
foi o aspecto puramente de controladoria e gerencial, ligados 
muito mais às grandes empresas do que a ser um contador de 
pequena e média empresa ou mesmo o profissional liberal. Esse 
é o perfil do Departamento, um profissional mais voltado para 
controladoria e gerência. (Sérgio de Iudícibus)

O nosso contador da USP conhece muito bem todas as dimensões 
da Contabilidade e Finanças. Ele tem um verniz de outras áreas 
de conhecimentos, mas, obviamente, vai para o mundo da 
Contabilidade, de auditoria e de finanças que é um mundo de 
negócios. Acho que os salários dos contadores, de maneira geral, 
são muito bons. Os alunos formados da Contabilidade, além das 
empresas do mercado, vão trabalhar também nas empresas de 
auditoria e consultoria. (Reinaldo Guerreiro)

Não se admite mais que o contador seja aquele, que espera 
o comandante chegar e avisa para registrar. Tem que ir 
buscar os documentos, tem que verificar a adequação desse 
documento à realidade da empresa, ver a forma de operação 
da empresa. Uma posição que exige muito mais, mais 
importante. A profissão acaba sendo valorizada e cada vez 
mais reconhecida. (Ariovaldo dos Santos)
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A responsabilidade no processo decisório vem acompanhada 
de reconhecimentos e obrigações. Esse profissional é impulsionado 
a desenvolver habilidades de buscar e selecionar informações 
que auxiliem sua análise. Por isso, o novo profissional deve ter as 
informações e saber quais são necessárias em cada momento.

Olhando para frente

Novos desafios são colocados à atuação desses profissionais. 
A pauta do dia propõe, nada mais nada menos, a padronização da 
Contabilidade no mundo. Esse talvez seja um dos maiores desafios 
já vividos pelos contadores. A substituição das regras vigentes 
terá grande impacto na formação e na atuação de novos e antigos 
profissionais. Essa mudança impacta também como o contador é 
visto socialmente. Como explicou o professor Nakagawa:

Com a globalização, essa imagem pejorativa começou 
a mudar. Em 1999, o Nelson de Carvalho me levou 
para Londres, estava surgindo esse movimento da 
globalização. Então, a ideia era ter um contador 
globalizado, que ele pudesse trabalhar em qualquer 
parte do mundo.

Como consequência desse processo de globalização 
econômica e contábil surge a proposta da padronização 
contábil conhecida pela sigla em inglês: IFRS (International 
Financial Reporting Standards). Esse é um processo que 
define as mudanças que o Brasil passará para usar os 
padrões internacionais de demonstrações financeiras, não 
é uma ação isolada. Desde 2005, mais de 100 nações já 
adotaram o IFRS como seu próprio padrão contábil, entre 
eles o Canadá, Chile e Coreia do Sul. China e Índia também 
discutem sua implementação. 
Essa proposta, no entanto, é alvo de muito debate. Segundo 
o professor Lázaro Lisboa:

Esse é um fenômeno que muitos teóricos se 
posicionaram a favor, mas também tem muito 
professor, pesquisador de renome que é contra. Mas o 
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mercado impôs. Tínhamos um ponto de vista que isso 
seria uma possibilidade, uma coisa para o futuro... 
De repente uma avalanche veio porque os gigantes 
internacionais precisam ter uma padronização. O 
custo de manter diferentes línguas é muito grande e 
depois trazer para uma língua só é difícil e demora.

De maneira bastante clara o professor Masayuki Nakagawa 
explicou outro inconveniente relacionado a essa diversidade de 
padrões contábeis:

O mesmo balanço dava lucro aqui e prejuízo lá. Então 
o Nelson de Carvalho batalhou muito, até que saiu o 
IFRS, que são padrões internacionais de elaboração e 
divulgação de relatórios financeiros.

Entretanto, além dos custos, da dificuldade, da demora e 
da ineficiência há outros elementos que se apresentam no atual 
cenário como grandes barreiras para acontecer tal padronização. 
E quando ela acontecer, outros problemas podem surgir, como 
alertou o professor Edson Castilho:

Tendo em vista que o grande volume de contadores 
provenientes de um curso básico, pode-se dizer que a 
qualidade do registro não é a que a gente gostaria que 
fosse. E agora estamos querendo universalizar a forma 
de apresentação da peça, aí aparece o IFRS. Está sendo 
colocada uma camisa de força em cima do contador. O 
meu receio é que o contador não pense daqui para frente, 
aceite aquela imposição como base e não haja evolução. 
Temo quando se tem uma receita pronta e acabada.

O que era um plano de futuro acabou virando realidade presente. 
E nesse processo destaca-se a figura do professor Nelson Carvalho. 
Sendo presidente do conselho consultivo do IASB (International 
Accounting Standards Board), Nelson Carvalho defendeu a ideia de 
que o Brasil correria o risco de perder investimentos e credibilidade 
internacional caso não se adequasse às normas internacionais de 
preparo de balanços e de divulgação do desempenho empresarial.
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A decisão dos órgãos reguladores determinou que as 
publicações dos balanços consolidados - segundo as normas do IFRS 
- sejam obrigatórias a partir de 2010. Em fase de transição e adaptação, 
algumas companhias se lançam a frente nesse processo, considerando 
os benefícios da adoção antecipada das novas normas. 

Em 2005 ou 2006, o Banco Central e a CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários) determinaram 
que os balanços consolidados de empresas deveriam 
ser feitos dentro dos padrões internacionais de 
Contabilidade. No final de 2007, o Presidente Lula 
aprovou uma lei em que há a obrigatoriedade de se 
utilizar tais padrões.  (Ariovaldo dos Santos)

Assim os professores do EAC também enfrentam os desafios das 
mudanças e passam a formar seus alunos de forma diferenciada:

[...] a ideia era ter um contador globalizado, que ele pudesse 
trabalhar em qualquer parte do mundo, sem ter que fazer 
exames específicos em cada país. Ele teria que ter um cabedal 
de conhecimentos, uma mente globalizada. Isso não existia. 
Tínhamos o contador norte-americano de um lado, o europeu 
de outro, e os dois não se entendiam, o balanço não fechava da 
mesma forma. O mesmo balanço dava lucro aqui e prejuízo lá. 
Então o Nelson de Carvalho batalhou muito, até que saiu o IFRS, 
que são padrões internacionais de elaboração e divulgação de 
relatórios financeiros. (Masayuki Nakagawa)

Isso já gerou um impacto interessante, do ponto de vista de perfil. 
A nossa preocupação é mostrar para esse aluno as oportunidades 
do curso. Estamos remodelando todo o programa no que diz 
respeito à IFRS, com a finalidade de adaptar o curso realmente 
à necessidade que o país tem. O Brasil assinou esse acordo e 
tem um compromisso de orientação. Temos que preparar as 
pessoas e temos professores que estão envolvidos na definição 
dessas normas. Temos a melhor matéria-prima, a melhor massa 
crítica para fazer isso. (Fábio Frezatti)
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Evidentemente o esforço de formação de profissionais não 
é representado apenas pelo Departamento, mas por um conjunto 
de órgãos que cuidam dos profissionais:

Com essas novas regras, chamadas IFRS, em que 
os balanços vão ser únicos em qualquer parte do 
mundo. [...] Isso tende a valorizar a profissão. 
Logicamente, o profissional vai ter que estudar 
mais, mas isso é bom para ele. 
Estamos com um programa de treinamento com o 
Conselho Federal de Contabilidade em que a meta 
é treinar todos os profissionais registrados nos 
Conselhos Regionais de Contabilidade. Estou falando 
de algo em torno de 450 mil pessoas. Eles têm que 
estar treinados porque essas regras vão estar em vigor 
em 2010. (Iran Siqueira Lima)

Mesmo com todo esse caminho percorrido e todas essas 
vitórias conquistadas, o Departamento de Contabilidade e Atuária 
tem clareza que não pode parar. Para enfrentar os desafios que a 

Livro Manual de normas Internacionais de Contabilidade: IFRS 
versus normas brasileiras
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contemporaneidade coloca, os professores arregaçam as mangas, 
traçam novas metas e elaboram estratégias de valorização do 
profissional da Contabilidade e da Atuária, mudando regras dos 
vestibulares e trazendo mais alunos para seus cursos.

Hoje vejo tudo o que temos feito. Evoluímos brutalmente! 
Temos publicações internacionais, participações em 
congressos internacionais. Estamos num outro patamar. 
Conseguimos, nos últimos anos, fazer coisas muito boas 
pelo Departamento. O amadurecimento intelectual foi 
extraordinário! O nível de produção científica internacional 
subiu. Tínhamos um desafio, porque havia um número 
muito grande de professores com idade avançada, para 
aposentar. Nós fizemos um programa e conseguimos 
revitalizar o Departamento. Hoje, temos talentos de 
altíssimo nível dando aula. Um misto de professores 
com muita experiência, o que é muito bom, mas também 
jovens muito talentosos que estão vindo aí. [...] Tivemos 
três grandes projetos na última década: melhorar a 
qualidade da pós-graduação, da produtividade intelectual 
e científica, e implantar o curso de Atuária. Estamos 
num estágio de amadurecimento intelectual que nem se 
compara com dez anos atrás. [...] Estamos numa outra 
dimensão, com um quadro de docentes maior e melhor e 
o curso de Atuária consolidado. (Reinaldo Guerreiro)

O que se verifica no levantamento dessa história do 
Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA/USP foi um 
crescimento qualitativo e quantitativo dos profissionais que 
atuam na área. Tal desenvolvimento tem grande relação com 
o crescimento econômico vivido na década de 1970 e, mais 
recentemente, das duas últimas décadas. A expansão da economia 
provocou a demanda por esses profissionais, aumentando a 
relevância de sua atuação no mercado e no mundo acadêmico.

O Departamento hoje cumpre sua missão. Tem mais 
cursos reconhecidos como é o caso do doutorado, 
que todas as pessoas que fizeram, foi graças ao 
Departamento. A FIPECAFI ajudou no objetivo para 
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o qual foi criada e vai continuar ajudando [...] porque 
estamos numa universidade pública, em que os recurso 
são escassos. (Iran Siqueira Lima)

Assim, alguns eventos e publicações ganham destaque dentro 
e fora do Departamento, o que demonstra o respeito e a admiração 
pelo trabalho realizado por seu corpo docente. Um exemplo disso 
é a edição do prêmio transparência, realizado desde 2001:

Gostaria de citar o Prêmio Transparência que começou 
com a ideia de um aluno do mestrado, chamado 
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Troféu Tranparência
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Álvaro Ricardino. Na época, ele trabalhava na Anefac 
– Associação Nacional dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilidade. Ele me procurou 
com a ideia de fazer um prêmio para a melhor 
demonstração contábil. Uma coisa simples, mas que 
acabou se tornando genial! (Ariovaldo dos Santos)

Existe toda uma preparação que envolve os alunos do 
Departamento em uma primeira seleção dos balanços. Normalmente 
na última quinta-feira de setembro acontece uma festa de premiação 
das empresas, que recebem seus troféus pela transparência com que 
apresentam suas demonstrações contábeis.

No dia do prêmio, para que não haja nenhuma 
possibilidade de vazamento da informação, essa 
comissão a que eu me referi no início, discute aquelas 
demonstrações e escolhe aquela que seria o destaque e 
coloca num envelope fechado. (Ariovaldo dos Santos)

As publicações de periódicos também merecem destaque. 
Entre elas duas se sobressaem, a “Revista Contabilidade e 
Finanças” e a revista “Maiores e Melhores”.

A “Revista Contabilidade e Finanças” vem sendo publicada 
há 22 anos, até 2001 com o nome de “Caderno de Estudos”. A 
mudança de seu nome foi narrada pelo Professor Lázaro Lisboa:

Foi muito gratificante cuidar dessa revista durante 
oito anos e meio. Saí em 31 de dezembro de 2008 e 
ela está no topo, com a melhor avaliação. Ela é Qualis 
A. Quando eu a peguei não tinha nem avaliação. 
Era um Caderno de Estudo, aí transformamos 
na “Revista Contabilidade e Finanças”. Fomos 
trabalhando, melhorando a qualidade dos artigos. 
Montamos o conselho editorial, e a coisa foi 
crescendo. Hoje em dia, imprime 2500 exemplares, 
em cada edição. A gente distribui para todas as 
faculdades de Contabilidade do país, também para 
países da América Latina e alguns até da África.
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Esta revista continuou crescendo. Hoje o professor Gilberto 
Martins é responsável por sua edição. A revista publica artigos 
de divulgação científica de pesquisadores brasileiros ou não, 
reservando uma de suas seções para a publicação de trabalhos 
de autores do exterior.

Os Cadernos de Estudos e a Revista Contabilidade e Finanças
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Quanto à revista “Melhores e Maiores”, pode-se dizer que 
foi inicialmente um projeto pessoal do professor Stephen Charles 
Kanitz. E foi por ele realizado até 1995. No ano seguinte, os 
professores Nelson Carvalho e Ariovaldo dos Santos passaram 
a ser os responsáveis pelo Banco de Dados e, em parceria com a 
Editora Abril, pela publicação da revista.

A gente começou a fazer a revista Melhores e Maiores em 
1996, com base nos balanços de 1995. A partir de 1997, nós então 
instituímos a Demonstração do Valor Adicionado - DVA. Montamos 
os modelos de demonstração. Fizemos uma orientação com, no 
máximo, duas páginas e distribuímos para as empresas, porque era 
necessário ensinar os contadores a fazer e não podia ser uma coisa 
muito complicada. Começamos a utilizar isso no banco de dados 
para fazer a revista Melhores e Maiores. [...] Felizmente, a gente 
criou um modelo dessa demonstração que acabou sendo conhecido 
como o modelo FIPECAFI. Esse modelo virou uma coisa aceita 
pelo mercado, as empresas passaram a fazer, a divulgar. A CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários) acatou esse modelo e o manteve. 
O CFC (Conselho Federal de Contabilidade) fez algo extremamente 
parecido ao nosso. E hoje estão aí. É um negócio que, do ponto de 
vista prático, criamos aqui e levamos para o mercado.

 
Revista Melhores e Maiores
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O mercado tinha aceitado essa demonstração e publicava 
independentemente de uma obrigação legal. A obrigação legal 
apareceu agora em dezembro de 2007, e nem para todas as empresas, 
só para as companhias abertas. Mas mesmo assim foi uma coisa boa, 
resultado de nosso trabalho. (Ariovaldo dos Santos)

Se o autodidatismo marcava os professores que contaram o 
início dessa história, um novo perfil foi forjado por esses professores 
em seu próprio caminho. Foram criados cursos de pós-graduação, 
trocou-se conhecimento com outras instituições dentro e fora 
do Brasil. Rompeu-se com algumas amarras e tradicionalismos 
universitários simbolizados pelas cátedras. Um novo campus foi 
inaugurado e, com ele, um novo Departamento surgiu e ganhou 
espaço, física e academicamente.

Hoje o corpo docente é composto por diferentes profissionais 
e pensamentos. Pode-se dizer que são todos professores 
pesquisadores que participam intensamente das atividades 
acadêmicas de produção e divulgação de novos conhecimentos. À 
nova geração cabe consolidar o que foi alcançado e ir em frente. 

Muito já foi feito, mais o departamento não quer parar. Como 
disse o professor Reinaldo Guerreiro “somos um Departamento 
em construção o tempo todo, sempre nos repensando, nos 
reconstruindo. Acho que essa é uma coisa boa.”



Parte 3 
Cronologia 

Década 

1940 

1945     Oficialização do ensino em nível superior de Economia e Administração. 
1946    Criação da Faculdade de Economia e Administração da Universidade 
de São Paulo.
1946    Fundação do Curso
Professor Dr. Atílio Amatuzzi assume a organização institucional 
1947    Professor Dr. Francisco D’Auria assume a chefia de Departamento.
            Primeira Formatura.
            Biblioteca

1950 

1950   Criação do curso noturno. 
1956   Greves e turbulência. 

1960 

1962    Professor Dr. Milton Improta – Chefe de Departamento
Início da reformulação do modelo educacional adotado pelo Departamento 
de Contabilidade e Atuária, adoção do paradigma anglo-saxão, mais prático e 
interessante para os alunos.
1964    Reforma estrutural da faculdade: passa a ministrar 5 cursos, Economia,                                        
Contabilidade, Atuária, Administração Pública e Privada.
            Separação dos cursos de Contabilidade e Atuária.
            FEA recebe seus primeiros computadores.
1965    Início do programa de pós-graduação em Economia
1967  Professor Delfim Netto é convidado a assumir o Ministério da 
Fazenda.
1968     Professor Dr. José da Costa Boucinhas – Chefe de Departamento.Conflito 
de 1968 na Maria Antônia
1969    Mudança do nome da Faculdade FCEA – FEA.
            Reforma universitária e extinção das cátedras.

   Surgimento do Departamento de Contabilidade e Atuária
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1970  

1970   Inauguração do campus Armando Sales de Oliveira da Universidade 
de São Paulo.
           Mudança dos institutos e faculdades do Centro para o Butantã.
           Professor Dr. Antonio Peres Rodrigues Filho – Chefe de Departamento.
           Início da Pós-Graduação em Contabilidade.
1971   Publicação do livro “Contabilidade introdutória”.
1972   Criação do regime de “turno completo”.
1974  1º de agosto - Criação da FIPECAFI – na esteira da criação das demais 
fundações.
1975    Criação das Disciplinas eletivas.
1977    Professor Dr. Sérgio de Iudícibus – Chefe de Departamento.
 Credenciamento pelo Conselho Federal de Educação do Ministério da         
Educação do Curso de Mestrado em Contabilidade do Departamento.
1978     Publicação do livro “Manual de contabilidade das sociedades por ações” 
– sucesso editorial, livro referência para a história da Contabilidade.
Início do curso de doutoramento no Departamento de Contabilidade e Atuária.
1979    Professor Dr. Antonio Pereira do Amaral – Chefe de Departamento.
1980   A FEA recebe computadores da Reitoria e faz sala de alunos.
1984   Inauguração do prédio da biblioteca.
1984   Fundação do IPECAFI.
1985  Professor Dr. Sérgio de Iudícibus – Chefe de Departamento (1985) 
Crescimento das optativas.
1986   FEA importa PCs.
1986   CCint- FEA.
1987   Nomeação dos primeiros professores eméritos (Antônio Delfim Netto).
1989   Nomeação de professores eméritos (Improta).
           Criação da Revista de Cont. e Finanças.
           Criação dos cursos de especialização – Cont. e Finanças. 

1990 

1990   Mudança do nome da Faculdade: Inclusão da Contabilidade.
1991   Professor Dr. Eliseu Martins – Chefe de Departamento.
1991   Professor Dr. Eliseu Martins – Chefe de Departamento.
1992   Criação da FEA-Ribeirão Preto.
1994   Professor Dr. Masayuki Nakagawa – Chefe de Departamento.
           Anuário “Maiores & Melhores”.
           Reforma da biblioteca FEA e início da reforma do Prédio FEA 1.
           Interrupção do curso de Atuária.
           Início do curso MBA Controller, organizado pela FIPECAFI.
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           Interrupção do curso de Atuária.
           Reforma da biblioteca FEA e início da reforma do Prédio FEA 1.
           Interrupção do curso de Atuária.
1991   Professor Dr. Eliseu Martins – Chefe de Departamento.
1992   Criação da FEA-Ribeirão Preto.
1994   Professor Dr. Masayuki Nakagawa – Chefe de Departamento.
           Anuário “Maiores & Melhores”.
           Reforma da biblioteca FEA e início da reforma do Prédio FEA 1.
           Interrupção do curso de Atuária.
           Início do curso MBA Controller, organizado pela FIPECAFI.
1995   Novos cursos de pós: MBA Contabilidade.
Criação do Tecsi – Laboratório de tecnologia e sistemas da informação 
(Professor Edson Luiz Riccio).
1996  Criação do CPCA – Centro de Pesquisa em Ciências Atuariais.Proint –    
Laboratório começa a atuar no campo da tecnologia, criação do projeto internet.

  Reforma da FEA.
           Início da publicação da revista “Maiores e Melhores”.
1997   FEA recebe Prédio FEA 5.
1998   Assume a Chefia do Departamento o Professor Dr. Eliseu Martins e 2 
meses depois o Professor Dr. Reinaldo Guerreiro.
 Saída das fundações do campus da Cidade Universitária.

2000  

2000   Homenagem à primeira turma de formandos da FEA
2001  Primeiro congresso de Controladoria e Contabilidade
          Primeira entrega do Prêmio Transparência
2002  Assumem a Chefia do Departamento Professor Dr. Ariovaldo dos 
Santos, 07 meses depois Professor Dr. Reinaldo Guerreiro.
          Emancipação da FEA- Ribeirão Preto.
2003  Criação da CESPA – Centro de Estudos em Seguros.
2004  Nomeação de professores eméritos (Iudícibus).
Criação do Congresso USP de IC em Contabilidade e Atuária.
2005  O prêmio Transparência é rebatizado e passa a se chamar Troféu 
Transparência.
        Estabelecido o projeto para a internacionalização do Programa de 
Pós-graduação.
          Criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.
2006   Ressurgimento do curso de Atuári
Assume a Chefia do Departamento: Professor Dr. Fábio Frezatti.
2007   Aprovação da lei que apresenta a convergência às Normas Interna-
cionais de Contabilidade – IFRS.

Suzana Ribeiro
Note
retirar repetiçao das linhas:
Reforma
Interrupção
1991
1992
1994

Suzana Ribeiro
Note
retirar essa linha Anuário "Maiores e Melhores"

Suzana Ribeiro
Note
Sérgio de Iudícibus

Suzana Ribeiro
Note
Atuária

Suzana Ribeiro
Highlight

Suzana Ribeiro
Highlight

Suzana Ribeiro
Highlight



Referência Bibliográfica  

ARAUJO, B. J. (Org.). A crise da USP. São Paulo: Editora Brasiliense, 1980.
AMARAL, A. O Estado autoritário e a realidade nacional. Rio de Janeiro: 

Livraria José Olympio Editora, 1938.
CANABRAVA, A. P. (Org.). História da Faculdade de Economia e Administração 

da Universidade de São Paulo – 1946/1981. Volumes 1 e 2. São Paulo: Faculdade de 
Economia e Administração da USP e Associação dos ex-alunos da FEA/USP, 1984.

CUNHA, L. A. A Universidade temporã: o  Ensino superior da colônia à Era 
Vargas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.

FÁVERO, M. L. A. Da cátedra universitária ao departamento: subsídios para 
discussão. Rio de Janeiro, PROEDES/Faculdade de Educação/UFRJ. Disponível em: 
http://www.anped.org.br/reunioes/23/textos/1118t.PDF. Acesso em 10 de set. 2009.

_________ . Universidade e Poder. Análise crítica e fundamentos históricos (1930-
1945). Rio de Janeiro: Achiamé, 1980.

SILVA, B. Gênese do ensino da Administração Pública no Brasil. Caderno 
de Administração Pública. Rio de Janeiro: Escola brasileira de Administração 
Pública, n. 49. 

TREVISAN, G. D. M. As atividades profissionais dos Bacharéis em administração, 
graduados pela Universidade de São Paulo de 1964 a 1974. Dissertação (Mestrado) - 
FEA/USP. São Paulo, 1977.

Suzana Ribeiro
Note
a linha abaixo do nome deve ter espaçamento de 6 catacteres, segundo as normas da ABNT, veja como fiz no original.

Suzana Ribeiro
Note
inserir espaço entre os livros



Lista dos Professores do Departamento 
de Contabilidade e Atuária

 
DOCENTES - EAC 1946 / 2009
 
                                             NOME              EXERCÍCIO                SAÍDA 

AGUINALDO DE ANDRADE FILHO                01/03/1973                 05/08/1976 
ALAN DE SOUZA ESQUIVEL                              19/03/1981                          18/03/1983 
ALBINO MAYRINK                                             01/03/1971                          30/06/1980 
ALECSEO KRAVEC                                             26/05/1962                          13/02/1992
ALEXANDRE DI MICELI DA SILVEIRA                                               05/06/2006
ALEXSANDRO BROEDEL LOPES                26/08/2002   
ALFREDO KAZUTO KOBAYASHI                05/09/1989                 15/05/2008 
ALKINDAR DE TOLEDO RAMOS                26/07/1960                 22/03/1984 
ALVARO CONFESSORI 6/4/1962                01/08/1977 
ANDRE RENATO DE ALMEIDA GUINA  03/03/1994                 01/02/1995 
ANGELA CHENG                                            04/05/1989                 15/07/1992 
ANTONIO DE LOUREIRO GIL                              01/03/1973                 02/11/1996 
ANTONIO MANUEL LOPES                              16/12/1975                 14/12/1978 
ANTONIO PEREIRA DO AMARAL                25/03/1947                 15/01/1986 
ANTONIO ROBLES JUNIOR                              01/08/1974   
ARIOVALDO DOS SANTOS                              12/05/1986   
ARMANDO CATELLI                                            13/11/1961                 21/12/2004 
ARY TORIBIO                                                           21/03/1975                          03/05/1996 
ATTILA DE SOUZA LEAO ANDRADE JUNIOR 01/08/1996                 27/03/1997 
ATTILIO AMATUZZI                                             01/06/1946                 21/08/1963 
AUSTEN DA SILVA OLIVEIRA                              03/09/1975                 01/03/1989 
BERNARDO FONTANA                              16/04/1964                 01/01/1975 
BRUNO MEIRELLES SALOTTI                              14/06/2006   
CARLOS ALBERTO MAURO                              22/05/1992                 11/12/1992 
CARLOS ALBERTO PEREIRA                              02/09/2002   
CARLOS DE CAMPOS                                            16/07/1964                 30/06/1973 
CARLOS HIDEO ARIMA                              01/11/1996                 04/10/2004 
CECILIA AKEMI KOBATA CHINEN               01/03/1973                 01/04/1998 
CLODOMIRO FURQUIM DE ALMEIDA 22/07/1946                 04/07/1967 
CLOVIS IOSHIKE BEPPU                              01/03/1980                 01/04/1985 
DANTE CARMINE MATARAZZO                12/12/1975                 01/03/1989 
DIOGO TOLEDO DO NASCIMENTO                22/09/1977   
EDGARD BRUNO CORNACHIONE JUNIOR  11/09/1992   
EDMUNDO EBOLI BONINI                              28/11/1963                 29/06/1991 
EDISON CASTILHO                                            10/12/1956                 25/10/2007 
EDSON LUIZ RICCIO                                            10/08/1981   
EDUARDO TADEU DE AQUINO FALCAO 18/05/1989                 01/12/1989 
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                                             NOME              EXERCÍCIO                SAÍDA 

EDUARDO WEBER FILHO                               03/06/1964               30/06/1973 
ELISEU MARTINS                                             01/03/1968               27/11/2008 
ERICH DIETHRICH LEMMERMANN                25/05/1964               24/08/1994 
FABIO FREZATTI                                             18/03/1997   
FRANCISCO HENRIQUE CASTRO JR.                    FASE DE CONTRATAÇÃO   
FRANCISCO RENATO MELLO                               26/11/1975               26/11/1975 
GERALDO BARBIERI                                             27/04/1983               04/10/2003 
GERLANDO AUGUSTO SAMPAIO DE LIMA  08/05/2008   
GILBERTO DE ANDRADE MARTINS                01/12/1975   
HERMENEGILDO MILANI NETO                21/11/1977               01/04/1980 
HIRONDEL SIMOES LUDERS                               21/08/1946               07/12/1977 
IRAN SIQUEIRA LIMA                                             09/05/1986   
JACIRA TUDORA CARASTAN                               22/02/1983               24/07/2000 
JACOB ANCELEVICZ                                             12/08/1977               12/08/1977 
JERONIMO ANTUNES                                             30/07/2001   
JOANÍLIA NEIDE DE SALES CIA                14/06/2006   
JOAO ANGELICO                                             10/01/1967               10/01/1967 
JOAO DOMIRACI PACCEZ                                05/09/1991   
JOAO TAPIAS OLIVERIO                               01/03/1971               30/06/1980 
JOAQUIM EDUARDO DE AL. MAGALHAES  07/11/1973               29/01/1997 
JORGE CHICAN                                              01/07/1970               07/02/1991 
JORGE RIBEIRO DE TOLEDO FILHO                 01/08/1974               06/10/2009 
JOSÉ CARLOS MARION                               05/07/1978               13/11/2007 
JOSE DA COSTA BOUCINHAS                               26/11/1947               05/07/1979 
JOSE GOMES DE SOUZA SOBRINHO                 01/03/1972               16/07/1975 
JOSE HIRO NAKAMURA                               01/08/1980               01/08/1986 
JOSÉ LUIZ MARQUES                                              28/02/1994               28/02/1999 
JOSÉ RAFAEL GUAGLIARDI                               06/06/1972               12/11/2003 
JOSE ROBERTO BARRETO                               02/04/1954               01/11/1986 
JOSE ROBERTO KASSAI                               01/03/1993   
LAZARO PLACIDO LISBOA                               01/03/1973               12/11/2003 
LICURGO DO AMARAL CAMPOS                 05/09/1946               12/04/1950 
LUCAS AYRES BARREIRA DE CAMPOS BARROS  19/12/2008   
LUCIANA MASSARO ONUSIC                        10/12/2001               10/05/2002 
LUÍS EDUARDO AFONSO                               05/09/2007   
LUIZ ALVES DA SILVA                                             01/10/1973               05/03/1979 
LUIZ AUGUSTO FERREIRA CARNEIRO  03/03/2008   
LUIZ DE CASTRO SETTE                               01/08/1946               27/11/1946 
LUIZ JOAO CORRAR                                             05/09/1991   
LUIZ JURANDIR SIMÕES DE ARAÚJO                16/02/2009   
LUIZ MARTINS CODORNIZ SOBRINHO  18/06/1985               11/08/1987 
LUIZ NELSON GUEDES DE CARVALHO  18/05/1989   
LUIZ PAULO LOPES FÁVERO                               10/05/2006   
MAGNUS AMARAL DA COSTA                11/10/1979               01/03/1988 
MARA JANE CONTRERA MALACRIDA FASE DE CONTRATAÇÃO   
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                                                 NOME              EXERCÍCIO                SAÍDA

MARCIA MARTINS MENDES DE LUCA 11/02/1988                 01/03/1995 
MÁRCIO LUIZ BORINELLI                              02/03/2009   
MARIA DA CONCEIÇAO FARIAS FREITAS 14/08/1989                 23/04/1990 
MARIANO YOSHITAKE                              03/03/1994                 15/07/1997 
MARINA MITIYO YAMAMOTO                29/05/1989   
MASAYUKI NAKAGAWA                              03/01/1974                 14/01/1998 
MASSANORI MANOBE                              01/08/1975   
MAURICIO ALVES DE CASTRO                03/03/1994                 15/07/1997 
MAURO SANTO BERNARDO                              03/03/1994                 17/10/2001 
NAHOR PLÁCIDO LISBOA                              27/07/2005  
NELSON DOS SANTOS                              02/05/1964                 01/06/1976 
NELSON PETRI                                            23/03/1976                 23/02/2002 
NENA GERUSA CEI                                            15/10/1979                 07/03/2008 
NILTON CANO MARTIN                               05/05/1976   
OLIVIO LUCCAS FILHO                              26/08/1987                 02/01/1989 
PAULO ROBERTO DA SILVA                              20/03/1975                 28/11/1998 
RAMON DOMINGUES JUNIOR                16/06/1964                 01/01/1980 
REINALDO GUERREIRO                               23/10/1990   
RICARDO PACHECO                                                   FASE DE CONTRATAÇÃO   
ROBERTA CARVALHO DE ALENCAR               19/02/2009   
ROBERTO BRAGA                                            08/06/1984                 21/10/2005 
ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS  22/06/1978   
ROLF MARIO TREUHERZ                              09/11/1962                 15/03/1984 
SERGIO DE IUDICIBUS                                         03/01/1962                 01/02/1991 
SERGIO EBOLI BONINI                              25/10/1983                 31/10/2004 
SERGIO RODRIGUES BIO                              01/03/1973   
SILVIA PEREIRA DE CASTRO CASA NOVA 17/09/1992   
SILVIO APARECIDO DE CARVALHO               11/06/1980   
STEPHEN CHARLES KANITZ                              09/05/1968                 13/10/1998 
TAKESHI YAMASAKI                                            01/03/1962                 07/09/1996 
TÂNIA REGINA SORDI RELVAS               14/06/2006   
THOMAZ DANIEL BRULL                              04/08/1980                 01/03/1983 
VALMOR SLOMSKI                                            05/08/2002   
VICENTE GIGLIO NETTO                              08/12/1975                 06/12/1979 
WALDEMAR GIOMI                                            12/08/1970                 10/08/1973 
WALFRIDO MARINHO                              13/10/1980                 01/08/1984 
WALTER ALVES PEREIRA                              15/09/1964                 21/02/1985 
WANDERLEI LIMA DE PAULO                              20/02/2009   
WELINGTON ROCHA                                          09/08/1984   
WILLIAM CELSO SILVESTRE                              22/09/1977                 14/09/2003 
WILSON VILANOVA                                             08/05/1967                 26/03/1993 
WLADEMIRO STANDERSKI                              19/06/1986                 13/06/1990 
YUICHI TSUKAMOTO                                            13/09/1984                           16/01/1989 
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