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“There was but one question he left unasked, and it
vibrated between his lines: if gross miscalculations of a

person’s value could occur on a baseball field, before a live
audience of thirty thousand, and a television audience of

millions more, what did that say about the measurement of
performance in other lines of work? If professional baseball

players could be over- or under valued, who couldn’t?”
- Lewis, Michael, Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game





Resumo
O principal objetivo deste trabalho é compreender como se deu o desenvolvimento da
econometria no programa de pós-graduação em economia da FEA/USp e averiguar se havia
ou não grandes atrasos no ensino e pesquisas desse referencial metodológico com relação ao
exterior, no período entre a criação do programa de pós-graduação (meados dos anos 1960)
e o fim dos anos 1970. Outro objetivo é com relação à importância do Professor Delfim
Netto nesse processo. O trabalho tenta inserir estes desenvolvimentos tanto na história
institucional da FEA/USP como na evolução da econometria na academia internacional,
notadamente a norte-americana. Foi efetuada uma pesquisa nos arquivos da FEA, onde
encontramos as ementas dos cursos. Adicionalmente, foram efetuadas entrevistas com
professores que ministraram cursos de econometria no início da pós-graduação e professores
que orientaram trabalhos econométricos nesse mesmo período. As principais conclusões
que pudemos chegar é que nesse período a literatura era, dentro do possível, atualizada
em relação ao exterior, sendo que os próprios cursos já alcançavam grau de sofisticação
comparável ao dos cursos dos EUA. Com relação à influência do professor Delfim, não há
indícios de que sua participação para o desenvolvimento dos cursos de pós-graduação de
econometria da FEA tenha sido grande, mas podemos argumentar que ele foi importante
para o desenvolvimento da pós-graduação em economia como um todo.

Palavras-chave: História do pensamento econômico, Econometria, Pós-Graduação.





Abstract
The main objective of this work is to understand how econometrics courses developed in the
Economics graduate program at FEA/USP and to analyze whether there was a significant
time gap between the courses taught and the research done using this methodological
reference in Brazil versus what was made abroad. Another objective is to assess how
important Professor Delfim Netto was in that process. With this we hope to place the
development of econometrics at FEA/USP within the broad developments wordwide, with
a focus in the United States, and within the institutional history of FEA/USP. Through
an archival research, we found the courses syllaby. Additionally, we interviewed professors
who taught econometric courses at the begining of the graduate program and professors
who were advisors of theses that used econometrics. The main conclusions we reached
are that at that time the reading list of the courses was, as far as possible, up to date in
relation to what existed abroad at the time: the courses were in a level of sophistication
comparable to those courses taught in the US. With respect of the influence of professor
Delfim, there is not evidence to show that his participation on the development of the
econometrics courses at FEA graduate school was great, but we can argue that he was
important to the development of the economics program at FEA as a whole.

Key-words: History of economic thought, Econometrics, Economics graduate program.
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Introdução

Os desenvolvimentos da utilização de métodos quantitativos na economia datam do
século XVII, sendo que houve muitos autores que contribuíram para tal desenvolvimento.
Podemos considerar que a econometria se estabeleceu como um campo da economia
com a criação da Econometric Society e da Cowles Comission, na década de 1930. Seus
desenvolvimentos se intensificaram a partir da criação dessas instituições, que não apenas
fomentaram uma agenda de pesquisa dentro dessa metodologia como também organizaram
a publicação de uma revista própria (Econometrica) e a realização de encontros de
econometria.

Os esforços da segunda guerra mundial promoveram o desenvolvimento de pesquisas
em diversos campos do saber, em específico, na economia. Esses esforços fizeram com
que acadêmicos de diversas áreas trabalhassem em conjunto, de modo que esse convívio
permitiu aos economistas entrar em contato com técnicas que não tinham conhecimento.

Finalizada a segunda guerra, houve o início da guerra fria. Inicialmente os EUA
voltaram sua atenção para auxiliar a reconstrução da Europa, mas eventualmente, como
parte de seus planos dentro da guerra fria, voltaram sua atenção para os países latino-
americanos. Todos esses esforços de ajuda culminaram com a criação, em 1961, da USAID
(United States Agency for International Development, da sigla em inglês). Em 1964 foi
selado o acordo entre IPE e USAID, que teve o propósito de iniciar o programa de pós-
graduação em economia na FEA/USP. Nesse mesmo ano houve o início das negociações
entre o IPE e a Fundação Ford para contribuir, também, para a criação desse programa.

O período pós-guerra também foi marcado pelos desenvolvimentos ocorridos dentro
da econometria. Próximo do fim da guerra havia o debate sobre a utilização da teoria
probabilística na econometria. Tal debate culminou no trabalho de Trygve Haavelmo, que
posteriormente foi considerado seminal, o qual rebate as críticas a respeito da utilização de
probabilidade em econometria e também a respeito do uso de econometria nas pesquisas
em economia. Após esse debate as pesquisas em econometria se voltaram para a questão
do desenvolvimento das técnicas econométricas. Houve, inicialmente, a formulação de
algumas técnicas que necessitariam de elevada capacidade computacional. Nesse período
inicial os computadores com capacidade suficiente para efetuar essas estimações eram
escassos; dessa maneira, houve o desenvolvimento de técnicas menos demandantes em
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termos computacionais. Os desenvolvimentos das técnicas acompanharam a tentativa
de resolução de alguns problemas. Inicialmente havia o problema de estimação, assim,
desenvolveram-se diversas técnicas de estimação. Havia o problema de identificação, que
levou ao desenvolvimento de estimações não paramétricas e semi-paramétricas. Outra
questão importante dentro da econometria é testar as teorias e hipóteses. Inicialmente
algumas teorias não eram formuladas a fim de se efetuar testes estatísticos, mas com o
advento da econometria os economistas passaram a formular suas teorias de maneira que
pudessem efetuar esses testes.

A FEA/USP foi criada em 1946, inicialmente sendo formada por professores vindos
de outras unidades da USP ou de outras faculdades. Mas seu corpo docente era formado
por não economistas, i.e., os professores de economia no início da FEA/USP vinham
de faculdades de direito, filosofia e engenharia. Nesse período inicial a formação dos
economistas não era focada na utilização dos métodos quantitativos. Apenas após a crise
dos anos 1950 é que houve a oferta de uma maior quantidade de cursos com a utilização de
métodos quantitativos. Pinho (1984a) entende que os alunos desse período da crise estavam
insatisfeitos com a formulação do curso até então e demandaram que o currículo incluísse
mais matérias de caráter quantitativo. Os alunos acreditavam que esse conhecimento os
ajudaria a efetuar análises concretas a respeito da realidade à época e, assim, implementar
seus conhecimentos do mundo “real” nos problemas que emergiriam em seus trabalhos,
seja na esfera governamental, seja na privada.

Os desenvolvimentos iniciais no campo da econometria dentro da FEA/USP se
deveram, principalmente, aos esforços do professor Luiz de Freitas Bueno e do grupo
de assistentes que trabalharam sob sua supervisão. De acordo com os depoimentos que
colhemos dos então alunos que mais tarde viriam a se tornar professores da faculdade, foi
esse grupo que iniciou o ensino de econometria na FEA/USP. Esse grupo foi importante
também por ter introduzido os materiais de referência para o desenvolvimento dos cursos.
Isso ocorreu antes da formulação do programa de pós-graduação em economia na FEA/USP.
Com o início da pós-graduação, em 1966, houve a vinda de professores que obtiveram seus
PhD’s nos EUA e então houve o primeiro curso de econometria de nível de pós-graduação
da faculdade, que foi lecionado 1966 por Gian Singh Sahota (PhD pela Universidade de
Chicago).

O presente trabalho faz um levantamento histórico de como se deu a evolução do
ensino de pós-graduação de técnicas econométricas na FEA/USP. Procuramos averiguar
se houve acompanhamento da evolução em nível mundial, i.e., se as técnicas ensinadas no
ensino de pós-graduação no Brasil eram as mesmas da fronteira desse campo da ciência
econômica. Também foi explorada a questão das pesquisas realizadas aqui, e para tanto
exploramos as teses desenvolvidas no período de interesse.

Tentamos, também, avaliar qual a influência do programa de pós-graduação da
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FEA/USP, pois este é um dos mais antigos no campo de economia, criado em 1966 (PINHO,
1984a), mesmo ano em que se iniciou o curso da EPGE (Escola de Pós-Graduação em
Economia da FGV)1. A estratégia aqui adotada foi de averiguar qual era o conteúdo
programático dos cursos oferecidos e compará-los com o conteúdo considerado de “fronteira”
em termos das técnicas econométricas. Observamos também o papel desempenhado pelo
programa de pós-graduação da FEA/USP para o desenvolvimento dos demais programas
de pós-graduação do país, que, à época, estavam sendo iniciados.

Dada a notoriedade alcançada por Antônio Delfim Netto na instituição, pois ele
era chefe do departamento de Economia à época da criação do programa de pós-graduação
da FEA/USP, procuramos averiguar qual o seu real papel para o desenvolvimento da
econometria na FEA/USP.

Esse trabalho se insere na discussão a respeito da possibilidade de haver atrasos
no ensino das técnicas econométricas no Brasil no momento inicial do desenvolvimento
dos cursos de pós-graduação de economia, pois havia a dificuldade na transmissão de
informações pelo mundo. Como a transmissão das informações não era rápida, espera-se
que houvesse uma relativa demora para que as técnicas de desenvolvimento mais recentes
chegassem ao Brasil. O desenvolvimento do ensino dessas técnicas no Brasil não é estudado
por outros trabalhos, sendo assim esse pioneiro nesse campo2. As técnicas econométricas têm
papel relevante para a pesquisa, principalmente para aquelas consideradas de mainstream.
Entender de que maneira tal desenvolvimento chegou ao estágio que se encontra pode ter
sua importância para entender de que forma se desenvolve a ciência econômica como um
todo.

Adotamos uma metodologia de caráter exploratório da bibliografia em termos
de se explanar como se deu a evolução das técnicas econométricas no âmbito mundial.
A exploração bibliográfica cabe também na questão da evolução da FEA/USP, para
compreendermos como se deu sua trajetória saindo de uma faculdade que baseava seu
ensino e pesquisas em um referencial histórico/institucional, passando a utilizar um
referencial mais estatístico/quantitativo. Realizamos, também, pesquisa em arquivos da
época ondeem que se iniciou o programa de pós-graduação em Economia na USP a fim de
se levantar os dados referentes à estrutura dos cursos voltados para a área de estatística
econômica e econometria. Esse levantamento permitiu efetuar uma análise a respeito do
papel do desenvolvimento da econometria na FEA/USP.

Efetuamos entrevistas a fim de compreendermos qual era a realidade, em termos
de pesquisa e de ensino, na época de interesse. Tentamos entrevistar, principalmente,

1 Para Tavares (1996 apud BIDERMAN et al., 1996) o curso da EPGE apenas se forma depois do
da FEA/USP, mas quando observamos a parte de discussão de Netto (1966) vemos que já em
1966 havia o curso de pós-graduação. No site da instituição consta que o curso teve início em 1966
(http://epge.fgv.br/pt/escola/historia-da-epge-fgv consultado em 25/08/2017).

2 Para referências de história do pensamento econômico brasileiro ver Mantega (1999), Mantega (2001).

http://epge.fgv.br/pt/escola/historia-da-epge-fgv
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professores que lecionaram os cursos de econometria e também aqueles que orientaram
mais trabalhos com conteúdo econométrico3. A partir dessas foi possível obter informações
sobre quais eram os personagens que exerciam influência em termos de conteúdo, i.e.,
se houve acompanhamento ou não da fronteira de pesquisa, em especial das técnicas
econométricas, assim como no nível institucional. Essas também foram importantes em
termos de tornar possível analisar a influência do professor Delfim, ao menos na USP,
sobre o desenvolvimento da econometria.

Pode ser averiguado dentro deste trabalho que os cursos de econometria da época
em que se iniciou o programa de pós-graduação já continham sofisticação suficientemente
comparável aos programas do exterior. É interessante notarmos que não só os cursos de pós,
já que esses foram lecionados inicialmente por professores estrangeiros, mas os próprios
cursos de graduação foram muito influenciados pelo professor Luiz de Freitas Bueno e seu
grupo.

Outro ponto levantado pelo trabalho é com relação às referências bibliográficas
disponíveis. Apesar de haver uma maior dificuldade, assim como uma demora maior para
a informação chegar ao Brasil, a faculdade mantinha em seu acervo materiais atualizados.
Isso por questão de haver acesso a revistas internacionais e, a partir das referências dos
artigos, buscar as principais referências. Dessa maneira, podemos ver que em termos de
conteúdo, a FEA/USP se manteve, o quanto possível, próxima dos desenvolvimentos
externos.

Com relação à influência que a faculdade possa ter tido dentro do Brasil, o que
vimos foi a questão que os professores da FEA/USP ministraram cursos para a formação
dos professores que iriam ser responsáveis pelos centros de pós-graduação que estavam
sendo criados à época. As entrevistas confirmaram que essas missões ocorriam com o
intuito da FEA/USP contribuir para a criação desses centros. Assim, a influência é clara
sobre a criação, mas quando pensamos na questão da econometria não foi possível levantar
informações que pudessem evidenciar o papel do programa de pós-graduação da FEA/USP
para o desenvolvimento da econometria no Brasil.

A última questão que observamos é com relação à influência do professor Delfim
sobre a FEA/USP. Em termos institucionais, Delfim pôde exercer sua influência inicialmente
através da presidência da associação de ex-alunos durante a crise dos anos 1950 da
FEA/USP, onde houve a reivindicação da mudança do referencial metodológico adotado
na faculdade. Posteriormente, como professor-assistente do professor Bueno, o que pôde
ser levantado a partir das entrevistas é que de fato ele tinha seu papel no desenvolvimento
da econometria na faculdade, mas que sua importância é maior sobre a faculdade como um
todo, no desenvolvimento da pós-graduação. Mas sua atitude com referência à econometria
e à utilização de métodos quantitativos sempre foi de entusiasmo, ainda que não tratando

3 O critério adotado é explicado na seção 2.2.
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desse assunto diretamente.

Esta seção dá uma breve motivação para o desenvolvimento deste trabalho e descreve
brevemente o qeu foi efetuado ao longo dele, apresentando algumas das principais conclusões.
O primeiro capítulo contém os levantamentos bibliográficos referentes à evolução histórica
da econometria e do desenvolvimento da FEA/USP ao longo do tempo. No segundo
capítulo descrevemos como se deu a evolução dos cursos de econometria na pós-graduação
da FEA/USP e das pesquisas que utilizam econometria. O material no qual esse capítulo
se baseia foram os documentos que levantamos dos arquivos da FEA/USP e as entrevistas
realizadas com os professores. Ao fim há o capítulo de conclusão, onde juntamos todas as
informações a fim de formar a nossa visão a respeito do desenvolvimento da econometria
na FEA/USP. Na parte de anexos apresentamos os documentos referentes à criação do
IPE, os documentos das parcerias com a entidades internacionais (USAID e Fundação
Ford), as ementas dos cursos que conseguimos levantar dentro das pesquisas nos arquivos
e as transcrições das entrevistas.
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1. Um panorama dos desenvolvimentos da econometria
e a história institucional da FEA/USP

1.1 História da Econometria Mundial

Esta seção se dedica a descrever brevemente como se deu o desenvolvimento da
econometria, desde o início das pesquisas de cunho quantitativo, passando por sua formação
como um campo até o desenvolvimento das técnicas mais avançadas. Vamos nos atentar ao
período entre a formação da econometria como um campo da economia até o fim dos anos
1970. Este trabalho não está interessado em se aprofundar na questão do desenvolvimento
das técnicas em si, visto que dará maior atenção a quando houve o desenvolvimento de
cada uma das técnicas.

Podemos adotar a criação da Econometric Society, em 1930, e da Cowles Comission,
em 1932, como o marco inicial da econometria como um campo de estudo da Ciência
Econômica. Os fundadores da primeira instituição tinham a visão de que a econometria
deveria unificar a teoria econômica, matemática e estatística a fim de tornar a Economia
mais científica. Isto se deve ao fato de que para esse campo do saber, diferentemente das
ciências naturais, existem diversos empecilhos para que se possa criar um experimento
replicável de maneira a obter as reais relações entre as variáveis de interesse. A partir de
tal desenvolvimento seria possível testar as teorias, assim como desenvolver novas teorias
a partir da observação empírica.

Cabe ressaltarmos que as pesquisas com métodos quantitativos remetem a tempos
anteriores. Tal desenvolvimento teve seu início no fim do século XVI (GEWEKE; HO-
ROWITZ; PESARAN, 2006, p.3). Morgan (1992, p.3) salienta a utilização da formalização
matemática datando desde o século XIX, mas apenas havendo intensificação no início
do século XX. Com relação à estatística, sua utilização é anterior, desde o século XVII
(sendo prioritariamente a utilização de dados, não havendo utilização de teorias estatísti-
cas). A intensificação da adoção de tal metodologia apenas ocorreu com o surgimento do
pensamento estatístico associado aos estudos em ciências sociais (MORGAN, 1992).

O desenvolvimento da utilização dos métodos quantitativos, conforme salientado
por Morgan (1992), se deu em duas frentes, a vertente dos ciclos de negócios e a vertente
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da análise da demanda. Tal desenvolvimento é anterior ao estabelecimento da econometria
como um campo, e a autora apresenta alguns trabalhos de autores que ela considera
influentes à época.

Pensando do lado dos ciclos de negócios, inicialmente há aqueles autores que
atribuíram causas exógenas para a existência dos ciclos, sendo o canal pela qual ocorreriam
tais influências seria o climático sobre os preços/produtividade das culturas. Os expoentes
dessas teorias eram Willian Stanley Jevons e Henry Ludwell Moore. Em outra frente,
havia aqueles que buscavam uma melhor forma de se descrever e medir os ciclos. Para essa
abordagem, os autores principais eram Clément Juglar, Wesley Clair Mitchell e Warren M.
Persons. Posteriormente houve os estudos referentes à importância dos choques aleatórios
para a formação dos ciclos. George Udny Yule, Eugen Slutsky e Ragnar Frisch foram
os principais autores a incorporarem os choques aleatórios em suas análises referentes
à descrição dos ciclos de negócios. Esse período do desenvolvimento da econometria foi
denominado de “Measurement without models” por Duo (1993, p.38). Frisch aliou seus
aprendizados sobre séries de tempo - obtidas com os trabalhos de choques aleatórios -
com as críticas que Yule e Slutsky haviam feito sobre o seu trabalho, e elaborou um
modelo macrodinâmico (MORGAN, 1992; DUO, 1993, p.73, p.45). Esse trabalho é de
grande importância para a história da econometria por ser o primeiro a incorporar a
formulação matemática de teorias dinâmicas ao pensamento estatístico. Jan Tinbergen foi
a primeira pessoa a construir e estimar um modelo macrodinâmico de ciclos de negócios. Ele
desenvolveu um modelo para a economia holandesa e dois relatórios para a Liga das Nações.
Tanto Tinbergen quando Frisch foram de grande importância para o desenvolvimento da
econometria na utilização no campo macroeconômico.

Já na frente referente à análise da demanda, o desenvolvimento da utilização
de métodos quantitativos data desde o início do século XVIII, com os trabalhos de
Antoine Augustin Cournot que introduziram a utilização de representações gráfica e
matemática da teoria econômica. Posteriormente, Fleeming Jenkin desenvolveu tratamentos
geométricos e matemáticos para a demanda e oferta (MORGAN, 1992, p.133). Apesar desses
desenvolvimentos, o grande marco para a utilização dos métodos quantitativos no campo
da microeconomia foi a “revolução marginal”. Isto se deve às formulações matemáticas do
comportamento da demanda efetuadas por Léon Walras, onde a quantidade é a variável
dependente, e por Alfred Marshall, que considera o preço como a variável dependente.

A partir de tais formulações era esperado que através da observação dos dados seria
possível chegar a uma lei da demanda, mas havia certos empecilhos para tal, dado que
para que se pudesse de fato observar o comportamento real da demanda seria necessário
partir do pressuposto de que a mesma se manteria estável, enquanto a oferta sofreria
variações, mas Cournot já havia afirmado que tais condições eram pouco prováveis de
ocorrer no mundo real (MORGAN, 1992, p.134). Diferentemente da abordagem de ciclos,
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havia grande concordância com relação à teoria sobre a análise de demanda. Dessa maneira,
os problemas que surgem aqui são de naturezas diferentes. Assim, os desenvolvimentos
descritos por Morgan (1992) são os da necessidade de se ajustar a formulação da teoria
- a fim de que se possibilite testá-las estatisticamente - e a questão da identificação das
relações empíricas.

É válido notarmos que, em termos institucionais, no campo macroeconômico a evo-
lução da econometria se deu juntamente à criação de alguns institutos de pesquisas, assim
como pela utilização dos modelos, mesmo que rudimentares, nos campos governamental e
privado culminando, com a criação das instituições que destacamos como sendo o marco
do início da econometria como um campo. Quando passamos a observação para o campo
da demanda, já vemos que o desenvolvimento é aparentemente mais no campo acadêmico,
não sendo observadas tais relações com o mundo real como da macroeconomia.

O início da econometria, já estabelecida como um campo da ciência econômica, foi
marcado pelo foco no desenvolvimento de métodos econométricos. Inicialmente os debates
giraram em torno da questão da utilização da teoria probabilística na econometria, sendo
que Frisch era contrário à sua utilização, mas não por questões de caráter epistemológico,
mas sim pensando em questões de multicolinearidade e erros de medida, que ele entendia
como sempre presentes na economia (GEWEKE; HOROWITZ; PESARAN, 2006, p.5).
Já Trygve Haavelmo e Tjalling Koopmans estavam do lado que defendia sua utilização,
sendo que esse foi o que prevaleceu nesse debate. Keynes participa desse debate criticando,
inicialmente, o trabalho de Tinbergen, mas, de forma mais geral, criticando a utilização de
econometria para a análise econômica. Haavelmo, em seus trabalhos de 1943 e de 1944 (que
é o seminal e posteriormente foi considerado o manifesto dos econometristas), elaborou
argumentos a fim de rebater a crítica de Keynes. Seus argumentos se basearam em três
pontos principais:

[...] (a) if the common view of economic time-series was extended from one-
dimensional to multi-dimensional in terms of its probability distribution,
the application of sampling theory was naturally justified; (b) if sampling
theory could be applied to analyse economic data, the resulting statistical
outcome would bear certain significance in empirical estimating and
testing hypothetical statements, and would be at least no worse than
the outcome obtained from any other inductive or speculative methods;
and (c) if theories were to be formulated into explicit hypothetical
statements, they should by nature be tentative and therefore should
be made stochastic, because practically no theories in an exact form
could survive statistical tests except for ‘very broad and uninteresting
statements’ (HAAVELMO, 1943 apud DUO, 1993)

Os argumentos utilizados por Haavelmo foram importantes para a defesa da utilização da
econometria das críticas de Keynes, de modo que, considerando os desenvolvimentos alcan-
çados, as críticas poderiam, então, ser solucionadas e, assim, prosseguir o desenvolvimento
da econometria (GEWEKE; HOROWITZ; PESARAN, 2006, p.6-7).
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Superadas as críticas acima citadas, o desenvolvimento da econometria aconte-
ceu rapidamente. O método de verossimilhança foi de grande importância para que tal
desenvolvimento ocorresse. Inicialmente, foram solucionados os problemas relacionados
à identificação de parâmetros estruturais. Os trabalhos de Koopmans, Rubin e Leipnik
forneceram solução para tal problema, utilizando de restrições lineares sobre os parâmetros.
Posteriormente, os trabalhos de Wegge e Fisher encontraram soluções para esse problema
também (GEWEKE; HOROWITZ; PESARAN, 2006, p.9). A importância desses trabalhos
é que determinaram quais deveriam ser as condições para que seja possível identificar os
parâmetros estruturais.

Outra questão a ser estudada nesse período foi a de estimação e inferência em
modelos de equações simultâneas. Alguns métodos foram desenvolvidos para a estimação
consistente do sistema de equações como um todo e outros para a estimação consistente de
uma das equações do sistema. A partir do método de máxima verossimilhança, derivaram-se
os métodos de máxima verossimilhança de informação limitada (LIML, da sigla em inglês),
em 1949, e de máxima verossimilhança de informação completa (FIML, da sigla em inglês),
em 1950. Esses métodos necessitavam uma grande capacidade computacional, a fim de que
fossem efetuadas as estimações. Assim, foram desenvolvidos métodos que demandassem
menor capacidade computacional, então veio o modelo de mínimos quadrados em dois
estágios (2SLS, da sigla em inglês), em trabalhos de Henri Theil em 1954, 1958 e de Robert
Leon Basmann em 1957. O modelo da variável instrumental era anterior, mas nessa época
houve sua generalização (GIVE, da sigla em inglês). Em 1958, tal modelo formaria a
base para o desenvolvimento do modelo de momentos generalizado (GMM, da sigla em
inglês), em 1982. Essas técnicas foram desenvolvidas para estimação de uma equação que
fazem parte de um sistema de equações. Para a estimação de todo o sistema de equações
foi desenvolvido o método de mínimos quadrados em três estágios (3SLS, da sigla em
inglês), de 1962, o método de variáveis instrumentais iteradas, que são desenvolvidos nos
trabalhos de Ejnar Lyttkens de 1970, de James M. Brundy e Dale W. Jorgenson de 1971 e
de Phoebus Dhrymes de 1971, e o sistema de estimadores de classe k, desenvolvidos nos
trabalhos de V. K. Srivastava de 1971 e de N. E. Savin de 1973 (GEWEKE; HOROWITZ;
PESARAN, 2006, p.8-9).

Por algum tempo, as pesquisas sobre séries de tempo foram deixadas de lado, sendo
que a Cowles Comission dedicava boa parte de seus esforços de pesquisa ao problema
de simultaneidade (GEWEKE; HOROWITZ; PESARAN, 2006, p.9-10). Tal foco só veio
retornar em torno da década de 1940 a partir de pesquisas realizadas pelo Department of
Applied Economics (DAE), na Inglaterra, onde o foco inicial era a resolução de um problema
levantado anteriormente: a questão das correlações espúrias. Esses esforços levaram à
maior atenção recebida por esses problemas, trazendo mais interessados a resolvê-los. Os
principais trabalhos da época foram desenvolvidos por Orcutt, Cochrane e Orcutt, Durbin
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e Watson, von Neumann e Hart e von Neumann1. É importante salientar que nesse período
o desenvolvimento de trabalhos mais aplicados era dificultado pela falta de capacidade
computacional para efetuar as regressões, assim como dado que o campo em si era novo,
havia alguns problemas teóricos a serem resolvidos antes de avançar nas estimações.

Passada essa fase, o desenvolvimento da econometria se consolida e passa a focar
mais nas aplicações possíveis no mundo real. Assim, há o desenvolvimento de alguns
campos específicos: a modelagem macroeconométrica, a especificação dinâmica e as técni-
cas para previsões de curto prazo. Seguindo o legado deixado pelos trabalhos de Klein
e Tinbergen, muitos outros modelos macroeconométricos de larga escala foram desen-
volvidos, e esse movimento levou a um aumento de tamanho e sofisticação (GEWEKE;
HOROWITZ; PESARAN, 2006, p.11). É importante salientar que dado o aumento da
complexidade desses modelos, havia, também, uma crescente necessidade de melhorias
da capacidade computacional, dada a complexidade dos cálculos envolvidos, conforme
exposto anteriormente.

Com relação à especificação dinâmica, houve diversos avanços que contribuíram
para o desenvolvimento da econometria como um todo. Vale destacarmos os trabalhos
de Fisher, sendo o pioneiro nesse campo, depois aprofundando para o modelo de lags
distribuídos geometricamente nos trabalhos de Koyck, Cagan, Friedman, Nerlove, Solow e
Jorgenson, sendo que esses dois últimos, e outros, autores trabalharam na generalização
desse modelo. Dentro do âmbito da especificação dinâmica outros assuntos foram abordados
por diversos autores2.

Com relação às técnicas para efetuar previsões de curto prazo, o grande expoente
foi o trabalho de Box e Jenkins, que desenvolveu “[...] computationally manageable
and asymptotically efficient method for the estimation and forecasting of univariate
autoregressive-moving average (ARMA) process” (GEWEKE; HOROWITZ; PESARAN,
2006, p.12). Apesar de inicialmente não ser visto como um método baseado em teoria
econômica, eventualmente foi mostrado que a capacidade previsora desse modelo se
mostrou maior que a de modelos macroeconométricos de larga escala. Tal resultado
acabou fomentando um debate que culminou no desenvolvimento de alguns trabalhos que
concluíram que, em teoria, uma boa especificação do modelo de larga escala levaria a
uma melhor previsão que de um modelo univariado ARMA. “These studies showed that
Box-Jenkins models could in fact be derived as univariate final form solutions of linear
structural econometric models” (GEWEKE; HOROWITZ; PESARAN, 2006, p.11). Outros
desenvolvimentos que ocorreram dentro dessa literatura foram a emergência da especificação
dinâmica como um componente importante e que os modelos que possuíam piores poderes
preditivos que os modelos de uma variável na verdade estavam mal especificados.

1 Para maiores detalhes ver Geweke, Horowitz e Pesaran (2006, p.10).
2 Geweke, Horowitz e Pesaran (2006, p.11) entram em maiores detalhes.
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Com a chegada dos anos 1970 e a emergência de um ambiente econômico menos
estável, os modelos macroeconométricos desenvolvidos anteriormente passam a perder
espaço, até por descreverem a economia em tempos de estabilidade. Dessa maneira, tais
modelos necessitariam de uma reformulação mais profunda que aquela que ocorreu após
as críticas sofridas pela modelagem desenvolvida por Tinbergen. A grande crítica aos
modelos que eram vigentes naquele momento foi a questão da microfundamentação neces-
sária para incorporar o comportamento maximizador dos agentes. Adicionalmente, nessa
época, o interesse da Cowles Comission passou dos modelos macroeconométricos para os
microeconométricos. É importante notar que a disponibilidade dos dados microeconômi-
cos e a capacidade computacional foram aumentadas nesse período, contribuindo para
que houvesse a mudança de foco. Esse momento também foi importante para o papel
desempenhado pelo economista teórico, já que, para Tinbergen, o econometrista deveria
apenas testar o modelo proposto, sem haver espaço para utilização de uma especificação
diferente. Assim foi possibilitado trabalhar mais em cima dos dados a fim de se buscar
as relações econômicas de interesse, ao invés de seguir um “guia” restrito de parâmetros
a serem encontrados3. Adicionalmente, enquanto a econometria focava anteriormente na
questão da identificação e estimação, a essa época a atenção era voltada para a questão da
realização de testes sobre a adequação dos modelos. Isso decorre da questão de os modelos
vigentes à época não conseguirem descrever a realidade daquele momento, havendo, assim,
uma crise desses.

Nesse mesmo período, como citado acima, uma quantidade maior de microdados foi
disponibilizada para a utilização. Um exemplo desses dados são os longitudinais no nível
micro, o que anteriormente havia apenas para países. Aliado a esse fato, a capacidade de
processamento dos computadores evoluiu consideravelmente, possibilitando efetuar cálculos
antes impossibilitados. O desenvolvimento da microeconometria se deu ao longo do período
que estamos avaliando, assim não sabemos ao certo quais foram as técnicas tiveram sua
utilização ampla e, portanto, alcançaram as pesquisas realizadas no Brasil. Ainda assim,
é importante descrever como foi sua evolução. Há alguns tipos de modelos que foram
desenvolvidos e aperfeiçoados nesse período. São eles: modelos de escolha discreta; modelos
de duração de tempo contínuo; e modelos de efeitos fixo e aleatório. Dentro dos modelos
de escolha discreta estão contidos os modelos de probit, logit, suas versões multinomiais,
ordenadas ou não, os modelos de com dados censurados e truncados. Os modelos de escolha
discreta “[...] are based on an explicit characterization of the choice process and arise
when individual decision makers are face with a finite number of alternatives to choose
from” (GEWEKE; HOROWITZ; PESARAN, 2006, p.23). Os modelos de duração em
tempo contínuo foram desenvolvidos a fim de estimar o tempo de duração de algum evento.

3 Posteriormente houve o desenvolvimento de outras técnicas econométricas voltadas para a pesquisa
macroeconômica, mas essas saem do escopo temporal do trabalho. Para mais detalhes ver Geweke,
Horowitz e Pesaran (2006, p. 14-19).
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(e.g. tempo de emprego, duração de casamento, etc.) Com relação ao desenvolvimento
dos efeitos fixo e aleatório, esses acompanharam o desenvolvimento de técnicas a fim de
tratar os dados longitudinais (ou em painel). Essas técnicas surgiram sob a condição de
haver muitos indivíduos sendo acompanhados ao longo de um certo período de tempo.
Esse período era pequeno no início desse desenvolvimento, mas com o passar do tempo
a disponibilidade de painéis com períodos maiores aumentou. Posteriormente se deu o
aprofundamento do desenvolvimento de muitas outras técnicas a fim de se tratar esses
dados em painel que fogem ao escopo temporal de nossa pesquisa.

Uma questão que passa a ter importância é a de má especificação, i.e., definição de
um processo gerador que não é o verdadeiro. Tal forma funcional dificilmente vai ser sabida e,
portanto, é possível que a especificação utilizada nas regressões esteja errada. Para tratar de
tal problema são desenvolvidos os métodos não paramétricos e semiparamétricos. Esse tipo
de estimação não assume, ou assume poucas hipóteses sobre a forma funcional, se baseando
principalmente nos dados para efetuar tal inferência. Os primeiros trabalhos a tratarem
desse problema, desenvolvidos em torno dos anos 1960, tinham como objetivo estimar
a média condicional a partir da utilização de kernels, sendo que esses seriam utilizados
para efetuar médias ponderadas dos dados. Além desse, outros métodos para estimação da
média condicional foram desenvolvidos ao longo do tempo, assim como foram desenvolvidas
formas de estimar uma função quantílica4. Apesar de haver ganhos referentes a não haver
mais a possibilidade de utilizar uma especificação errônea, há algumas limitações a tal
método, sendo que o principal se refere à questão da precisão da estimação ser perdida,
rapidamente, com a inclusão de novas variáveis, i.e., o acréscimo de uma nova variável
faz com que a estimação passe a ficar menos precisa, sendo que essa perda de precisão
ocorre de forma exponencial. Ficam, assim, no meio termo entre estimação paramétrica e
não paramétrica, surgem os estimadores semiparamétricos. Há alguns desenvolvimentos de
estimadores desse tipo, mas a grande importância desse estimador é reduzir os problemas
gerados de dimensão, o que era um problema dos estimadores não paramétricos, mesmo
que se utilizando de hipóteses mais restritivas que os modelos não paramétricos, essas são
menos restritivas que aquelas dos modelos paramétricos. Isso leva a um aumento do risco
da utilização de uma má especificação, mas continua sendo menor que o risco quando
utilizado um estimador paramétrico (GEWEKE; HOROWITZ; PESARAN, 2006, p.31)5.

1.2 Panorama institucional brasileiro e história da FEA/USP

Esta seção busca efetuar a descrição dos ambientes institucionais que possam ser
4 Para maiores detalhes ver Geweke, Horowitz e Pesaran (2006, p.29).
5 Houve o desenvolvimento de abordagens e métodos diferentes a serem utilizados posteriormente que

possuem suas raízes em trabalhos mais antigos, porém ganhando notoriedade apenas em seus novos
desdobramentos. Dessa maneira, não serão cobertos aqui por questão de fugir do escopo desta pesquisa.
Para maiores detalhes ver Geweke, Horowitz e Pesaran (2006, p.31-45).
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relevantes para o âmbito deste trabalho, assim como a descrição da evolução histórica da
FEA/USP e, também, da criação do IPE e da pós-graduação. As questões brasileiras se
mostram importantes para a criação da FEA/USP e da pós-graduação lá; assim como as
transformações que a FEA/USP sofreu, também, influenciaram a criação da pós-graduação
e o direcionamento metodológico da faculdade e do programa.

1.2.1 Ambiente institucional e econômico brasileiro

Quando nos atemos à questão brasileira, é importante compreendermos qual
era o ambiente institucional. Isto se deve ao fato de ser um importante aspecto para
que se entenda o desenvolvimento da econometria no programa de pós-graduação da
FEA/USP, já que a adoção de técnicas econométricas pela academia como um todo e, mais
especificamente, pela FEA/USP para o desenvolvimento de suas pesquisas e na questão
do ensino poderiam ser influenciados pelo ambiente institucional da época.

É de grande valia notar que as transformações pelas quais o país passava à época
da fundação da FEA/USP. Observando a questão econômica, vemos que havia a visão por
parte do governo de que o desenvolvimento econômico seria provido pela industrialização,
sendo que nesse período já ocorria uma decadência do setor agrário. Para promover tal
desenvolvimento era visto como necessária a formação, em nível superior, de técnicos
de administração, assim como economistas, devido à demanda que emergia do processo
de industrialização (CANABRAVA, 1984, p.13). Para que houvesse o suprimento de tal
necessidade houve inicialmente a oficialização do ensino em Economia e Administração
(anos 40)6, e posteriormente a instituição de um padrão para esse ensino e em 1946 a
criação da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São
Paulo (CANABRAVA, 1984)7. A regulamentação da profissão de Economista apenas é
decretada em 1952 (BRASIL, 1952).

Vale ressaltarmos que devido a essas mudanças no âmbito econômico, surgiu a
necessidade de se produzir conhecimento científico a fim de se explicar tais mudanças
que ocorriam a época, assim como era necessária a formação de profissionais habilitados
a atuar na área de administração pública. Também havia a questão de planejamento
econômico: devido ao projeto desenvolvimentista que tinha sido colocado em prática, surgiu
a necessidade de se desenvolver tal plano8.
6 Aqui vale a nota de que o ensino em economia não se inicia nesse período, mas sim data desde 1827

(apesar de em 1808 José da Silva Lisboa ter sido nomeado catedrático de Economia Política, mas nunca
chegou a ministrar uma aula) com a criação dos cursos jurídicos, de modo que a finalidade destes era
de “[...] formação da elite e dos quadros necessários para o aparelho estatal” (ADORNO, 1988 apud
GREMAUD, 2001, p.53).

7 Nome instituído à época, posteriormente viria se tornar Faculdade de Economia e Administração.
Atualmente Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade.

8 A respeito das demandas geradas pela esfera governamental: “Tornava-se imperativo o trabalho
das assessorias com funções específicas para elaborar estudos sobre setores da economia brasileira e
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Canabrava (1984, p.23) descreve como se deu a evolução do ensino em Economia e
Administração:

A primeira vertente, a das Aulas de Comércio, mergulha profundamente
no Brasil-Colônia, e se prolonga com a hegemonia dos interesses mercan-
tis; em conseqüência, a atividade comercial tem seu primado na cisão do
quadro econômico nacional. A segunda e a terceira vertentes, desenvolvi-
das nas Faculdades de Direito e de Engenharia, ligam-se precipuamente
à preocupação das elites com respeito ao Estado Nacional, cuja estrutura
jurídica se elaborava com os sucessivos códigos, ao longo do Império e dos
primeiros anos da República, ao mesmo tempo em que, ao expandir-se o
povoamento e a exploração do território, ganhava maior importância o
conhecimento do meio físico e sua potencialidades, a requerer qualificação
técnica. A quarta vertente, a das Faculdades de Filosofia, expressa o
interesse pelo conhecimento do homem em sociedade, com o amadureci-
mento do espírito científico propiciado pela fundação da Universidade de
São Paulo, no prenúncio da emergência do Brasil moderno. Finalmente,
a vertente atual, quando o ensino da Economia e Administração alcança
especificidade própria, ao instituir-se o padrão oficial de nível superior,
identificado com a prevalência da visão do fator “econômico” na projeção
do Brasil como nação industrial.9

A FEA/USP se encaixa nesse contexto histórico, carregando em seu âmago a
proposta de tratar de questões da realidade brasileira. Assim, seus cursos deveriam ter
uma conotação empírica, seja na formação de profissionais ou na de pesquisadores. Vale
ressaltarmos que este perfil mais empirista leva a supor que houve a adoção de técnicas
econométricas por parte desta instituição na composição de suas pesquisas e para formar
os alunos. Podemos até supor que esta fosse pioneira quanto à utilização de técnicas mais
avançadas da época.

1.2.2 Ambiente institucional da USP

Passando para o ambiente institucional no qual se deu a criação dos programas de
pós-graduação, primeiramente devemos nos ater ao motivo de ter havido uma crescente na
quantidade de cursos de pós-graduação (que teve como seu principal pilar a USP, já que
foi nesta instituição que se criou muitos desses cursos). Esse movimento pode ser explicado
pelos motivos acima apresentados.

A criação dos programas de pós-graduação também se mostrou necessária a fim
de que se pudesse aprofundar o conhecimento de certas áreas (EDUCAÇÃO, 1965 apud
MOTOYAMA, 2004). Esse objetivo não seria possível de ser alcançado no nível de
graduação, sendo que seria atribuído a tal nível apenas “[...] os conhecimentos básicos de
sua ciência e sua profissão” (EDUCAÇÃO, 1965 apud MOTOYAMA, 2004). Mesmo que

problemas gerais referentes, como lastro à tomada de decisões no setor público” (CANABRAVA, 1984,
p.13); “Os debates sobre a planificação nacional apoiaram-se em muitos dados objetivos; formula-se
uma política econômica para a nação e já se define a idéia de uma entidade central das decisões dessa
política” (CANABRAVA, 1984, p.14).

9 Para mais detalhes ver Canabrava (1984).
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se desejasse que o aprofundamento do conhecimento fosse alcançado no nível de graduação,
isso poderia ser “[...] anti-econômico e anti-pedagógico [...]” (EDUCAÇÃO, 1965 apud
MOTOYAMA, 2004), já que haveria de se aumentar os tempos dos cursos nesse nível,
assim como nem todos os alunos nesse nível estariam interessados nesse aprofundamento
do conhecimento.

Em fevereiro de 1969 foi aprovado o Parecer no 77, que delimita as normas para o
credenciamento dos cursos de pós-graduação no Brasil. Assim se deu, também, o início da
pós-graduação (formalizada10) na USP.

Para que possamos efetuar uma boa análise a respeito do ambiente institucional
brasileiro à época é válido observar a história, dado que o ambiente institucional nacional
pode influenciar as instituições da universidade. À época vigorava o regime militar, que
poderia ser potencialmente desfavorável ao desenvolvimento das universidades já que o
movimento estudantil acabava exercendo grande resistência ao governo militar, e este
exerceu papel fundamental para que houvesse um avanço nas universidades do país. Este
“[...] encampou alguns dos aspectos mais modernizantes do ideário das reformas desejadas
pela universidade, o que levou a uma expansão do ensino superior e, em particular, da
pós-graduação” (MOTOYAMA, 2004, p. 37-38).

Trazendo a discussão para a FEA/USP, conforme descrito no decreto que instaurava
a Faculdade de 1946, já se indicava a norma para que tal título de doutor fosse obtido
(SÃO PAULO, 1946). Essas diretrizes eram pouco restritivas, já que apenas se requisitava
a defesa de uma tese11. Mesmo havendo essa possibilidade de se conceder o título pela
faculdade, não houve nenhuma titulação até 1958. Nesse ano foi instaurado o decreto no

32.207, que discorria sobre o regimento de doutoramento pela FEA/USP através da defesa
de tese, sendo pré-requisito a aprovação em duas matérias subsidiárias. Já com a Portaria
GR no 8 de 17 de janeiro de 1964 houve um delineamento a respeito dos cursos referentes a
cada um dos programas de pós-graduação da faculdade, assim como implantou-se o regime
desses cursos, mas ainda sem muita especificação12. Vale ressaltarmos que esse decreto já
instaurou um curso de Métodos Quantitativos que continha a matéria de Econometria.

10 Aqui vale observarmos que mesmo antes de se entrar em vigor a portaria que regulamentaria oficialmente
a pós-graduação na USP já havia as titulações por algumas unidades da universidade. A FEA/USP, por
exemplo, teve sua primeira titulação de doutorado em 1958. O curso de pós-graduação em economia
da FEA/USP se iniciou em 1966.

11 “Artigo 8o - Aos alunos que concluirem o curso de ciências econômicas conferir-se-á o grau de bacharel
em ciências econômicas; aos que concluirem o curso de ciências contábeis e atuariais, o grau de bacharel
em ciências contábeis e atuariais. Parágrafo Único - O título de doutor será conferido ao candidato que,
dois anos pelos menos depois de graduado, defender tese original de excepcional valor” (SÃO PAULO,
1946).

12 “Artigo 48 - Os cursos de pós-graduação serão ministrados com a colaboração dos alunos no desen-
volvimento dos temas do programa. § 1o - Poderá o Professor de cada disciplina organizar grupos de
debates responsáveis por temas, previamente selecionados” (Universidade de São Paulo, 1964 apud
CANABRAVA, 1984). Algumas regras estipuladas na institucionalização do programa de pós-graduação
da FEA/USP.
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Mais adiante, conforme já salientamos, foi publicado o parecer Sucupira de 1965 (Parecer no

977), e em 1969 o Parecer 77, que delimita as normas para o credenciamento de programas
de pós-graduação, assim, na USP, instaurou-se a Portaria GR no 885, de 25 de agosto
de 1969 que dispõe sobre as regras referentes aos programas de pós-graduação da USP e,
referente à FEA/USP, foi aprovada a Portaria GR no 1164 de 24 de abril de 1970, que
delimita o regulamento dos cursos de pós da FEA/USP. Assim, podemos ver que mesmo
antes de se haver a institucionalização, em nível nacional, já havia os cursos na FEA/USP,
sendo inclusive um focado em métodos quantitativos. Tal fato salienta a precocidade da
faculdade, de modo que é possível argumentar que isso poderia levar a certo pioneirismo
em termos da adoção das técnicas econométricas em suas pesquisas e no ensino.

1.2.3 História da FEA

A FEA/USP teve sua fundação em 1946 devido às necessidades já salientadas
anteriormente. Em seu início, há a adoção de uma estrutura inspirada na das universidades
europeias (principalmente a francesa). Apesar de tal influência, o primeiro grupo de
professores contratados para o curso de Economia não veio de fora do país, mas sim
de outras unidades da universidade ou até de outras universidades ou faculdades da
cidade de São Paulo - nomeados de “Pioneiros” por Pinho (1984a, p.39). Esse grupo foi o
responsável pela condução do curso até a crise de 1955/57. Esse curso possuía um foco
mais histórico/institucional o que, segundo Pinho (1984a, p.44), acabou acarretando em
um desinteresse por parte dos alunos pelo curso13. Assim se decorre a crise já supracitada.

Mesmo o curso tendo essas características, a FEA/USP, desde seu início, mantinha
contato com “[...] a empresa privada, associações de classes e os Governos da Federação,
Estados e Municípios” (PINHO, 1984a, p.43). Tais parcerias emergiam para fins de
“[...] ministrar cursos [...], seja para assessorar programas econômicos, realizar estudos
técnicos, planejar e executar pesquisas, participar da elaboração de políticas econômicas
etc” (PINHO, 1984a, p.43). Esse fato reforça a visão de que a faculdade possuía um caráter
empirista desde os seus primórdios.

A crise dos anos 1950 da FEA/USP se dá pela insatisfação com os cursos ministrados
na faculdade. A insatisfação sobre o curso de Economia decorre da questão que o foco
adotado pelo curso não fornecia instrumental suficiente para interpretação dos fenômenos
econômicos brasileiros. Adicionalmente, havia o argumento que haveria dificuldade para a
inserção no mercado de trabalho (PINHO, 1984a). À época, estava em curso o projeto
desenvolvimentista do governo, de modo que esse criava demanda por economistas a
fim de trabalhar na elaboração e implantação de planos dentro desse projeto. Isto se
tornou um fator para que houvesse a reformulação dos cursos da faculdade. A crise se
13 Tal fato pode ser notado devido ao baixo índice de presença nas aulas e ao baixo número de formandos

comparado ao número de entrantes (PINHO, 1984a, p.44-45).
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estendeu de maneira que foi necessária uma série de relatórios a fim de explicar qual era a
situação de momento e a partir desses propor uma reestruturação. Essa reestruturação
proposta continha a sugestão para a criação de matérias de caráter prático para os cursos
de Economia e Contabilidade (PINHO, 1984a).

Nesse período o professor Delfim era o presidente da associação de ex-alunos da
FEA/USP. Ele, juntamente com o presidente do centro acadêmico, elaborou uma série de
reivindicações a respeito do curso nesse período de crise, de modo que, dentro dessas, era
pedido que o curso passasse a ter uma carga maior de conteúdo de métodos quantitativos.
É interessante que essa posição não foi sempre a do professor Delfim. Saes e Hespanhol
(2016), em uma análise sobre a evolução do desenvolvimento como economista de Delfim,
concluem haver uma transição entre o aluno das primeiras turmas de Economia da FCEA
(hoje FEA) até o economista que se tornou grande influenciador para o desenvolvimento
do curso de pós-graduação nos primórdios do IPE/USP. Essa análise se baseia no estudo
dos trabalhos publicados por Delfim desde o final de sua formação na graduação até o
momento em que passou a assumir cargos na política nacional. Segundo tal análise, o
caminho trilhado por Delfim foi de deixar de utilizar uma metodologia associada às ciências
humanas para intensificar a utilização de um ferramental mais matemático, estatístico e
econométrico.

Superada a crise, institucionalmente houve o início de um movimento para a
titulação de professores a fim da instauração da Congregação na faculdade, assim como
houve uma leva de contratações para o suprimento dos cursos que tinham sido criados.
“[...] [E]m 1964, surgiu a necessidade de adaptar os cursos de Economia às exigências
dos currículos mínimos federais e de problemas gerados pelo regime de matrícula por
disciplina e pré-requisitos [...]” (PINHO, 1984a, p.49). Assim ocorreu a instauração da
Portaria GR no 8, de 17/01/1964, que flexibilizou o cumprimento dos currículos mínimos
federais e retirou a sequência lógica antes imposta. Essa mesma portaria foi responsável
pelo estabelecimento dos cursos de pós-graduação, como citado anteriormente.

Em 1969 houve a reforma da USP, mas algumas das ações citadas anteriormente
captaram parte dessa mudança e as restantes acabaram sendo executadas ao longo da
próxima década. Assim, não se sentiu grandes mudanças em termos estruturais. A partir
desse período, dentro do departamento de economia houve uma mobilização para a
produção de pesquisas. Essas pesquisas tiveram como principais motores dois fatores: a
questão do regimento da USP incentivar tal prática, através de concursos de titulação
aliados a “[...] coerções àqueles que permanecerem mais de cinco anos com o mesmo grau
acadêmico” (PINHO, 1984a, p.51); e o IPE, juntamente à FIPE14.

Um fato importante ocorrido com a reforma de 69 foi a extinção do departamento

14 Dada a importância do IPE para o desenvolvimento deste trabalho, há uma seção dedicada à sua
história.
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de Estatística da faculdade. Tal departamento possuiu grande importância por, sob a
tutela do professor Luiz de Freitas Bueno, focar os esforços de pesquisa e ensino aliando a
teoria econômica à utilização de ferramental estatístico/quantitativo. Sua influência sobre
aqueles que foram seus assistentes ao longo dos anos se estendeu a ponto de haver reuniões
a fim de discutir a realidade brasileira, assim como a teoria econômica. Nas entrevistas
efetuadas há sempre a citação desse grupo como sendo um ponto de proeminência dentro
da faculdade, havendo constantemente elogios à capacidade dos professores que a este
pertenciam15. Há, também, uma menção constante da ligação de tal grupo a Delfim: mesmo
que tenha sido o professor Bueno que o tenha iniciado, fica a impressão de que foi Delfim
quem fez a importância e a influência desse grupo mudar de patamar16.

Pinho (1984a, p.51) dedica uma seção para descrever a proeminência tanto dos
docentes da faculdade quanto dos ex-alunos a partir dos anos 1960. Na esfera pública, isso
ocorre devido ao projeto desenvolvimentista do governo que acabou recrutando as pessoas
relacionadas à FEA/USP para assumirem cargos governamentais com o propósito de efetuar
o planejamento e a execução de tal projeto. Na esfera privada os alumni alcançaram alta
projeção, passando a ocupar cargos de direção e assessoria. Com relação ao ensino superior
“[...] têm dado importante contribuição, tanto na elaboração de currículos, a nível federal e
de estados, como na orientação e direção de cursos de Economia em diversos institutos”
(PINHO, 1984a, p.51-52).

1.2.4 Origens do IPE e da pós-graduação em economia

Em 1964 houve a criação do IPE, cujas atribuições seriam de:

a) efetuar estudos visando à crítica e ao aperfeiçoamento da teoria econômica;

b) promover o desenvolvimento da pesquisa básica para investigação e interpretação
das estruturas e dos processos econômicos e sociais;

c) aplicar os resultados das pesquisas ao planejamento econômico, empresarial e gover-
namental;

d) acompanhar a execução dos programas de desenvolvimento econômico;
15 O professor Adroaldo, respondendo a respeito do grupo do professor Bueno: “[...] ele realmente foi uma

figura importantíssima, por isso, na escola. Ele era professor catedrático e tinha um grande apreço
pelo trabalho do jovem e não se sentia intimidado de ser superado no saber pelo jovem. [...] O grande
mérito do Bueno é o de ter aberto as portas da FEA/USP pra novas gerações. Para o Pastore, Rocca,
Eduardo Carvalho, Ikeda, Macedo, Martone enfim, para nossa geração inteira.” O professor Denisard
comenta a respeito do professor Bueno: “[...] era uma pessoa sui generis. Ele montou um time fantástico
na cadeira dele, na cadeira do Luiz de Freitas Bueno estava o Delfim Netto, o Affonso Pastore, Carlos
Antonio Rocca, Akihiro Ikeda, Cecilia Cukierman, então era um time fantástico de professores [...].”

16 Professor Adroaldo, comentando a respeito do professo Bueno e desse grupo: “[...] ele não tinha a luz,
o brilho intelectual, e a liderança do Delfim.”
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e) ministrar ensino técnico-profissional, em nível de aperfeiçoamento17.

Com base em Rocca, Ceotto e Rizzieri (1984, p.236) e a partir de pesquisas efetuadas
com a documentação existente sobre a criação do IPE, notamos que a criação de um
curso de pós-graduação em Economia na FEA/USP é anterior à instauração de todas as
regras supracitadas. Esse curso, em um primeiro momento, deveria seguir os moldes de um
graduate americano, mas ainda assim não seria coberto todo o conteúdo de tal, havendo
o plano de que isso ocorresse mais para frente. Esse curso deveria ter, segundo Netto
(1966, p.11), o objetivo de oferecer um aprimoramento na formação de, principalmente,
professores-assistentes. Tal visão aparenta ser apenas do professor Delfim, tendo em vista
que a partir das pesquisas não foi possível reconhecer tal direcionamento. Esse curso
ainda não concedia uma titulação18, sendo seu objetivo principal preparar os alunos para
chegar sem, ou com menores, defasagens19 nos cursos de PhD e de Master. Sua instauração
contou com o apoio de instituições de financiamento estrangeiro (Fundação Ford e USAID)
que, em parceria, financiavam bolsas dentro e fora do país, além do custeio e a vinda de
professores estrangeiros. É interessante notar que o prazo de duração esperado para essa
fase de pós-graduação do IPE acabou se encerrando conjuntamente à época em que se
deu a formalização da pós-graduação no Brasil e mais especificamente na USP. Assim,
não é possível saber se as condições que se consideravam necessárias realmente ocorreram
ou o início do curso de mestrado (e posteriormente de doutorado) se deu devido a essas
mudanças institucionais.

O início do programa de pós-graduação do IPE se deu devido às parcerias com
as agências americanas, citadas anteriormente. Os recursos cedidos pela Fundação Ford
tinham como destino a concessão bolsas e custeio. Com relação àqueles cedidos pela
USAID, parte foi destinada ao custeio e parte foi destinada ao financiamento da vinda dos
professores estrangeiros. Os primeiros professores que vieram foram Werner Baer, William
Oliver Thweatt e Gian Singh Sahota, que vieram pela parceria tripartite entre USAID,
IPE e Universidade de Vanderbilt; sendo que o último professor ficou encarregado de
ministrar os primeiros cursos de econometria da pós-graduação. Apesar disso, conforme
relatou o professor Adroaldo, respondendo a respeito de se teria sido o professor Sahota o
responsável pela formulação dos primeiros cursos de econometria da pós-graduação: “Não,
17 Essa lista foi retirada do Projeto de Regulamento do Instituto de Pesquisa Econômicas Art. 1o que

consta no Anexo A..
18 Apesar de que, em entrevista com o professor Macedo, ficou a impressão de que posteriormente alguns

dos alunos desse curso reivindicaram e conseguiram o título de mestre: “Passando ao pós, o curso aqui
era de mestrado[...]. Mas ele começou meio desorganizado institucionalmente, tanto que eu fiz uma
dissertação de mestrado [...] [mas] não houve quem cuidasse do atendimento das regras da USP, e
esse meu mestrado acabou não sendo reconhecido. [...] por um período fui presidente da Comissão
de Pós-graduação da FEA/USP, tive que cuidar da situação de um professor da UnB, Dércio Garcia
Munhoz, porque ele precisava do diploma para prosseguir sua carreira lá[...]. Deu trabalho, mas foi
possível enquadrar o mestrado dele na regulamentação da USP, aceita pela UnB.”

19 Em específico, no caso da econometria, as entrevistas indicam não haver defasagem entre o que foi
ensinado nos cursos de pós-graduação da FEA/USP frente ao que foi visto nos EUA.
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aí eu acho que o Bill Thweatt teve um papel muito importante. Porque o Bill e o Werner
Baer eram figurinhas carimbadas já nessa coisa da USAID, em particular o Werner era o
cabra que já conhecia o Brasil, já tinha visitado o Brasil várias vezes, já falava português.
O Sahota, o Thweatt não falavam nada de português, mas o Bill Thweatt era como se
fosse o chefe da missão”20.

Com relação ao doutoramento, como já citado anteriormente, havia, desde a
fundação da FEA/USP, uma regra de doutoramento via defesa de tese. A partir da crise
de 1955/57 houve um aumento no número de titulações, devido à questão de que era
necessária a composição de um corpo docente para que a faculdade pudesse instaurar
sua Congregação. Com o início desse curso de pós-graduação do IPE observamos que
em seu primeiro ano de funcionamento não houve nenhuma defesa de tese, sendo que
no ano seguinte já houve algumas, então não fica claro qual a relação entre o curso de
pós-graduação e o doutoramento em Economia. Sabemos que o curso iniciou tendo um
período de um ano e que alguns daqueles que o finalizaram foram obter o título de PhD
ou de Master nos EUA. Anos mais tarde (em 1974) iniciou-se, também, o curso para o
doutoramento.

Nos primórdios do IPE, é necessário destacarmos a importância atribuída a Delfim,
tanto em termos institucionais quanto para o curso de pós-graduação. Tal notoriedade não
foi percebida através das pesquisas em documentos, mesmo que ele tenha ocupado uma
posição de destaque no início do IPE (Diretor de Pesquisas). É claro que tal posição o
permitiu ter influência sobre o programa, mas a partir do que foi exposto pelos professores
que foram entrevistados pudemos notar que há, em suas percepções, influência ainda maior
de Delfim para que tal desenvolvimento ocorresse21.

O IPE também era responsável pela produção de pesquisas, seja em parceria com o
setor público, seja com o privado. Tais estudos tiveram início com a criação do departamento

20 Entrevista realizada em 15/05/2017.
21 O professor Adroaldo, comentando sobre a estrutura da faculdade: “[...] A nossa escola era [...] da velha

guarda. Então tinha dentro do time da velha guarda alguns núcleos [...] de excelência [...]. O grupo
do Delfim era o mais importante deles”. A respeito da importância do professor Delfim: “Acho que
ninguém conseguiu ter a presença intelectual tão fortemente marcada, naquela escola, quanto o Delfim.
E não é na área de econometria especificamente. O pessoal da área de econometria gravitava em torno
dele também, que eu lembro o [Affonso Celso] Pastore, o Rocca, o Ikeda, Tiacci, esses eram os caras que
ficaram lá na econometria. [...][Eles] faziam parte do grupo do seminário do Delfim, que era um evento,
todo mundo queria participar”. O professor Campino comenta a importância do professor Delfim: “Eu
acho que ele teve um papel extremamente importante para o departamento de economia. A própria
ideia de criar um Instituto de Pesquisas Econômicas e começar a ter um curso de pós-graduação em
economia veio dele em 63, 64 na congregação [...]. Acho que sem o Delfim nós não teríamos a história do
departamento que nós temos hoje”. O professor Denisard comentando sobre a importância do professor
Delfim: “O Delfim foi um cara importantíssimo. Ele era um cara que mantinha um grupo de professores
junto com ele. Quer dizer, tinha a cadeira do Bueno, mas quando o Delfim saiu e montou a cadeira de
economia brasileira o chefe era o Delfim [...]. O Bueno passou a ser órbita do novo astro que era o
Delfim”. O professor Kirsten a respeito da importância do professor Delfim: “Extremamente importante
para a faculdade, não tem nenhuma dúvida. Você pode até dizer, do ponto de vista científico, que a
faculdade [é dividida] em antes do Delfim e depois do Delfim”.
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de pesquisas do instituto em 1966, de modo que deveriam cumprir um papel complementar
ao curso de pós-graduação na questão de geração de conhecimento científico. É importante
ressaltarmos que a abordagem metodológica inicialmente adotada nessas pesquisas foi a
utilização de métodos econométricos, mais especificamente macroeconométricos, a fim de
formular um modelo referente à realidade brasileira.

Uma questão que foi levantada nas entrevistas é a do quadro tecnológico que a
FIPE concedia para o departamento. Inicialmente, com a parceira da USAID e Fundação
Ford, houve a compra de um computador IBM 1130 que ficava à disposição dos alunos e
professores para utilização em seus trabalhos de pesquisas. Mas havia certa dificuldade
devido à necessidade de aprender a programar o computador para efetuar as operações
desejadas. Com o tempo, com a volta daqueles que tinham ido ao exterior para obter os
títulos, houve, juntamente, uma melhoria na questão técnica, isto por questão de que essas
pessoas que estavam voltando não traziam apenas o conhecimento de volta, mas também
os programas nos cartões perfurados de novos métodos de estimação22. Posteriormente,
a FIPE passou a disponibilizar uma estrutura ainda melhor, em termos de haver um
computador mais avançado, assim como manter programadores que fizessem os programas
necessários.

O curso de pós-graduação do IPE teve início em 1966 e, em 1970, passou a ser
denominado de Mestrado em Teoria Econômica. Mas esse não era o único curso sob a égide
do IPE, em 1970 foi criado o Mestrado em Teoria Econômica com especialização em Bancos
de Desenvolvimento. Foram oferecidos, também, cursos de especialização em Economia
Regional e Urbana, Comércio Exterior, Cooperativismo e Aspectos Sócio-Econômicos da
Nutrição. Adicionalmente, havia um acordo com USAID e a Universidade de Vanderbilt
que o IPE proveria professores para atuar como visitantes nos nascentes programas de
pós-graduação do Nordeste (FERNÁNDEZ; SUPRINYAK, 2015, p.17). Nas entrevistas
realizadas alguns dos professores relatam ter participado desse intercâmbio que ocorreu
para oferecer alguns cursos para os professores das pós-graduações de outros centros,
assim como para a criação desses23. Esse pode ser um indício a respeito da influência que
a FEA/USP exercera sobre os demais programas do Brasil em termos de introduzir os
conteúdos ensinados nos demais centros.

22 O professor Adroaldo comentou que “[...] essa turma que foi e voltou, muita gente trouxe muitos
programas, softwares. Por exemplo, esses programas para séries temporais, os chamados ARIMA
models, eu os trouxe de Chicago em 1972. Aí outros trouxeram outras coisas e isso foi enriquecendo o
ambiente de pesquisa econométrica”.

23 Falando sobre o intercâmbio dentro dos centros no Brasil, o professor Adroaldo relembra: “Eu fiz isso,
fui [...] para Fortaleza, para Belém. Dei um curso em Fortaleza [...]. Essa era a função de espalhar.
Então nós abrimos centro de pós-graduação em Minas, em Fortaleza, em Belém. Enfim, esses são
os que eu lembro. Acho que no Rio Grande do Sul”. O professor Denisard com relação ao objetivo
desses cursos: “O objetivo era dar curso para os professores dos cursos de pós-graduação. Treiná-los”.
O professor Kirsten relembrando dos cursos que ele ministrou: “Eu mesmo dei aula de econometria no
Centro de Aprendizado de Economia do Nordeste (CAEN), em Fortaleza. Eu dei aula no CAEN em
1968, foi o primeiro curso de econometria dado no Nordeste”.
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2. O desenvolvimento da econometria na FEA/USP

Este capítulo se debruça sobre a questão da econometria na FEA/USP, de modo
que há um foco sobre a pós-graduação por questão de ser onde haveria o ensino e a
utilização das técnicas mais avançadas, o que não ocorreria na graduação. Este foco é
importante também em termos de um dos objetivos do trabalho, que é de compreender se
havia, ou não, uma defasagem significativa com relação às técnicas existentes no exterior.

2.1 Evolução do ensino de econometria na FEA/USP

Conforme podemos observar pelo exposto anteriormente, a FEA/USP, desde a sua
fundação, carrega como característica o interesse sobre questões empíricas. Mesmo que a
abordagem metodológica não tenha sido quantitativa no início, vimos que, principalmente,
devido a pressões advindas dos alunos, houve aumento da carga de matérias relacionadas
à análises quantitativas. Conforme podemos observar em Pinho (1984a, p.58-59), anterior
à crise de 1955/57 haviam apenas poucas matérias de caráter quantitativo, sendo que nos
anos subsequentes houve aumento do oferecimento de matéria quantitativas. Podemos ver
também que não havia matérias que tratavam de conteúdo econométrico até 19651.

Com relação aos cursos de pós-graduação, desde seu início, em 1966, já havia em sua
grade o oferecimento de uma matéria de econometria. O professor encarregado de lecionar
tal foi Gian Singh Sahota, um dos professores que vieram através da parceria USAID,
Universidade de Vanderbilt e FEA/USP2. Ele foi responsável pela matéria de Econometria
I até o início do mestrado. É interessante que de 1967 a 1969 houve o oferecimento
da matéria Econometria II3, porém, no início do curso de mestrado, houve apenas o
oferecimento de uma matéria de econometria, sendo que em 1974 inciou-se novamente
1 Este trabalho não pretende cobrir os cursos de graduação e sim os de pós, mas é interessante notarmos

como se deu a evolução do curso de graduação de forma a oferecer uma visão sobre o perfil da faculdade.
2 Foi possível encontrar algumas das ementas dos cursos de econometria da pós-graduação ao longo do

tempo, mas a ementa do curso ministrado pelo professor Sahota não foi encontrada. Mas a partir das
entrevistas vimos que a ementa não foi formulada com grande influência dele, mas sim de Thweatt e
Baer. O professor Adroaldo comenta: “[...] eu acho que o Bill Thweatt teve um papel muito importante.
Porque o Bill e o Werner Baer eram figurinhas carimbadas já nessa coisa da USAID, em particular o
Werner era o cabra que já conhecia o Brasil, já tinha visitado o Brasil várias vezes, já falava português.
O Sahota, o Thweatt não falavam nada de português, mas o Bill Thweatt era como se fosse o chefe da
missão”.

3 Também não encontramos as ementas.
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o oferecimento de duas matérias de econometria. Através da Tabela 1 podemos ver que
houve uma alternância entre os professores que ministravam o curso de Econometria I ao
longo dos anos.

Através das entrevistas realizadas, o que pudemos notar referente a esses cursos
iniciais da pós-graduação é que eles alcançavam sofisticação suficiente para serem compa-
ráveis aos dos EUA4. O professor Denisard também indica que os cursos da graduação,
mesmo sem a atribuição de “econometria” em seus nomes, cobriam parte do conteúdo de
econometria: “[...] eles chamavam de estatística econômica, mas era econometria I. Era
regressão linear simples, toda uma parte que na época tinha de séries de tempo para
eliminar sazonalidade, mas não é essa série de tempo de hoje não, era diferente não existia
essa parte estocástica da série de tempo na época”. Isso se deve à cadeira do professor
Luiz de Freitas Bueno, que se não foi quem levou a essa evolução, certamente contribuiu
influenciando aqueles que o fariam (Delfim, Rocca, Ikeda etc.).

Passada essa fase inicial do curso de pós, os primeiros alunos que haviam saído
para obter seus títulos de Master e PhD começaram a retornar e a ministrar os cursos.
Esse fluxo trouxe consigo o acesso ao que seria mais atual na literatura, assim como o
próprio conhecimento adquirido no exterior. É evidente que a ida para o exterior não se
limita apenas à questão técnica; outros aspectos menos tangíveis são importantes, de modo
que esse intercâmbio se mostra importante para a evolução do programa de pós-graduação
da faculdade, não só pela atualização dos conhecimentos e das referências bibliográficas.
Mesmo antes desse intercâmbio demonstrar seus efeitos já havia na faculdade a utilização
de materiais, até certo ponto, atualizados dentro da pós-graduação. Podemos atribuir
responsabilidade a esse fato aos professores que vieram iniciar o programa do IPE. Mas
podemos observar que havia, desde muito cedo, a utilização de materiais mais atuais, à
época, isto devido ao acesso a revistas internacionais e suas referências. Juntamente a

4 O professor Macedo, comentando sobre a facilidade que teve no curso de econometria do programa
de PhD, por questão do que já havia aprendido na FEA/USP: “E quando eu cheguei a Harvard, o
programa de doutorado tinha como um dos requisitos a formação em Econometria, em que era preciso
tirar B+ no curso dessa disciplina, ou fazer um exame específico de Econometria. Com a Econometria
que havia aprendido na FEA/USP, tirei A- no curso, o que mostra o bom nível da Econometria que a
nossa faculdade oferecia”. O professor Denisard comentando a respeito do nível de aprofundamento
dos cursos da FEA/USP: “Já eram bastante avançados, na área de métodos eram. Ah, mais ainda,
tive um outro professor de econometria na pós-graduação, professor Gian Sahota. Era um indiano, era
professor na Universidade de Vanderbilt e tinha feito o PhD dele em Chicago, então era econometria
no mesmo nível de pós-graduação do exterior, EUA. A gente fazia um “cursinho” de um ano aqui no
IPE. Era uma espécie de “cursinho” preparatório. Não dava título de mestrado, não dava nada. Mas
preparava a gente para o exterior. E para mim foi muito bom. Então tive a chance de ter aula com o
Pastore, o Gian Sahota na área de econometria, micro tive aulas com o Twheatt, Willian Twheatt, tive
aula de economia brasileira com o Werner Baer, médio, mas bom sujeito. Então eu fui realmente bem
preparado para fazer o doutorado, principalmente nessas áreas quantitativas”. O professor Kirsten fala
sobre o comentário que alguns ex-alunos dele que foram fazer cursos nos EUA: “Ele disse que o curso
que ele aprendeu lá de econometria era do mesmo nível do que nós dávamos aqui. Então já estávamos
adiantados. Tenho depoimento de alguns alunos que estiveram em Vanderbilt e disseram que eles não
aprenderam lá nada a mais do que eles já tinham aprendido aqui na pós-graduação”.



39

essa questão, havia os seminários organizados pelo grupo organizado pelo professor Bueno,
onde havia a discussão de teorias contemporâneas, à época, assim como a apresentação de
trabalhos com técnicas mais avançadas, o que aprofundava o conhecimento dos alunos e
professores antes mesmo de haver os cursos de pós-graduação.

A partir das ementas dos cursos de econometria da década de 1970 foram confec-
cionadas as Tabelas 1 e 3, que demonstram a evolução dos conteúdos apresentados nas
ementas dos cursos ao longo dos anos, juntamente com as principais referências bibliográ-
ficas5. A Tabela 1 apresenta os cursos de Econometria I e de Estatística, a intenção ao
apresentar os dois cursos conjuntamente é que ao longo do tempo os conteúdos abordados
no curso de Econometria I poderiam deixar de aparecer em suas ementas, passando a ser
abordados no curso de Estatística. Essa dinâmica pode ser observada através da Tabela 1.

Como podemos notar, há alguns assuntos nos cursos de Econometria I que aparecem
em quase todas as ementas que puderam ser observadas (Heterocedasticidade, Autocorre-
lação, Erros nas variáveis etc). Podemos notar que há alguns assuntos que apareceram
apenas em duas ementas (1974 e 1975); tais assuntos são questões abordadas nos cursos
de Estatística nos anos que não aparecem nas ementas de Econometria I. Com relação às
referências bibliográficas, notamos que há três livros que são utilizados em muitos anos,
sendo o livro de Johnston o mais utilizado6. Ao observarmos as datas das publicações,
podemos perceber que boa parte da literatura era relativamente recente, aceitando-se
que havia uma relativa demora para que houvesse a transmissão das informações, assim
como é necessário algum tempo para que os artigos passassem a ter aceitação no meio
acadêmico. Adicionalmente à questão do material bibliográfico utilizado nos cursos, as
entrevistas iluminaram um pouco sobre essa questão, corroborando a importância do
livro do Johnston, sendo uma referência que foi citada muitas vezes7, mas também para
demonstrar a importância dos artigos publicados em revistas internacionais, seja para a
utilização diretamente na matéria, seja para a obtenção de novas referências, pois, conforme
salientado em entrevista, essa era uma das formas de se atualizar o referencial bibliográfico.

Passando a atenção para o curso de Econometria II, é possível notarmos certa

5 É importante salientarmos que a elaboração das Tabelas 1 e 3 foi feita pelo autor, de modo que o
pareamento dos assuntos ao longo dos anos foi feito a partir da comparação das referências bibliográficas
quando possível e, quando não foi possível, utilizado um julgamento do título do assunto, quando em
dúvida foi alocado na nota de rodapé, de modo que possa haver assuntos muito semelhantes tanto em
nota, quanto na própria tabela.

6 É interessante notarmos que em alguns anos esse livro já era utilizado em sua segunda edição, mas
mantinha-se a referência da primeira. Ainda que não seja possível afirmar, talvez esse fato decorra da
disponibilidade de exemplares ser pequena.

7 O professor Macedo, comentando a respeito das referências utilizadas nos cursos: “No pós já havia o
livro texto, de J. Johnston, Econometric Methods.” O professor Denisard comentando sobre quando
voltou do PhD para lecionar na faculdade: “[...] quando eu voltei o livro ainda não tinha teoria de séries
de tempo, o livro que estava bem difundido era o livro do Johnston”. O professor Kirsten comentando
sobre a atualização da literatura: “[...] um livro muito importante que saiu, que foi muito importante,
que hoje em dia é muito usado em bibliografia, o Johnston”.
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sobreposição de alguns assuntos já abordados nos cursos de Econometria I (Mínimos
Quadrados, o Modelo Linear geral e seus desdobramentos), sendo que nas ementas são
assunto que aparecem no início, podendo indicar serem parte de uma revisão desses
assuntos. Não é possível, entretanto, afirmar tal fato, isto por questão de não haver
indicação de qual seria o tempo dedicado a esses assuntos. Diferentemente do curso de
Econometria I, há uma certa estabilidade nos professores que ministraram tal curso, assim
como nas ementas, havendo dois tipos de ementa para os cinco anos possíveis (uma que
cobre os anos de 1974 a 1977 e outra para os anos de 1978-79). Nelas podemos notar que
o conteúdo que também era abordado em Econometria I deixou de ser abordado a partir
da mudança da ementa, sendo introduzido o item “Tópicos de Fronteira econometria”8.
Esses tópicos passaram a abordar questões de métodos para estimação dados em painel
(Pooling de dados em Cross-Section), assim como modelos de escolha discreta (Probit e
Logit). Com relação aos materiais utilizados para esses cursos, apenas três livros foram
usados em todos anos, sendo eles manuais utilizados a época. É válido de nota que o livro
de Johnston também aparece em ambas ementas, mas em edições diferentes. Novamente
fica evidente que a literatura era relativamente recente à época.

É interessante ressaltarmos que inicialmente era ministrado apenas um curso de
econometria, sendo que houve a adição do curso de Econometria II em 1974. Então, a partir
da observação dos assuntos abordados antes da existência de um segundo curso, havia
uma abrangência de assuntos maior, mas não é possível saber qual era o aprofundamento
desses. A partir da criação de um segundo curso de econometria houve um maior foco em
questões mais fundamentais de econometria e estatística no curso de Econometria I, e os
assuntos mais avançados ficaram a cargo do curso de Econometria II.

Com relação aos professores que ministravam as matérias de Econometria I e II,
podemos notar que havia cinco professores, revezando-se ao longo dos anos. O professor Ivo
Torres apenas ministrou a matéria de Econometria II no ano de 1979. Assim, vemos que a
concentração se efetiva entre os professores José Tiacci Kirsten, Affonso Celso Pastore,
Roberto Brás Matos Macedo e Denisard Cneio de Oliveira9. Desses professores, Pastore
foi o primeiro a obter o título de doutor e o fez pela própria FEA/USP em 1969, sob
a orientação de Luiz de Freitas Bueno ele também fez parte da equipe formada pelo
professor Bueno. Posteriormente o professor Kirsten obteve seu doutoramento também
pela FEA/USP, sob a orientação do professor Pastore, em 1973, sendo que nesse mesmo
ano já estava ministrando o curso de Econometria I. O professor Macedo foi o próximo,
mas em seu caso foi para Harvard obter o PhD, em 1974. Nesse ano constou como professor
colaborador da matéria de Econometria I. Por último, o professor Denisard, que obteve
seu PhD em Yale, em 1976. É interessante que já em 1975 seu nome estava nas ementas

8 Tal terminologia é adotada nas ementas dos anos de 1978 e 1979.
9 Dentre esses professores apenas não efetuamos entrevista com o professor Pastore, mas há uma

entrevista a respeito dessa época em Biderman et al. (1996, p.213-229).
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dos cursos de Econometria II, mas em Rocca, Ceotto e Rizzieri (1984, p.246) podemos ver
que o professor responsável era o professor Macedo.

É possível notarmos que os desenvolvimentos ocorridos em nível mundial que acon-
teceram perto do período que estamos observando transcorreram relativamente próximos
à inclusão nas ementas (e.g. probit, logit). Quando pensamos nos desenvolvimentos do
campo macroeconométrico, já podemos notar que não há uma abordagem tão aprofundada
no programa. Mas observando os assuntos iniciais da econometria, vemos que há uma base
bastante consolidada dos conteúdos abordados no programa da FEA/USP. Esses últimos
já estavam bem estabelecidos nessa época, de modo que não seria de grande surpresa o
programa da FEA/USP não estar em descompasso com a literatura da época para esses
assuntos10. Mas é notável que a abordagem dos “Tópicos de Fronteira” nos cursos de
Econometria II também estavam atualizados à época. Isto pode ser por questão da vinda
do professor Denisard logo após a obtenção de seu PhD, portanto, é possível que essa
alteração seja por sua influência.

Apesar de a pesquisa não se alongar para períodos posteriores a década de 1980, é
interessante notarmos que, nas entrevistas, os professores salientam a constante renovação
do curso, seja por meio de materiais, seja pelas técnicas aprendidas no exterior, lembrando
que esse intercâmbio continuou, não ficando estabelecido apenas nesse período11. Assim,
mesmo que a ementa acabe não refletindo uma mudança drástica dos cursos, é possível que,
dentro de cada um, o professor que o estava ministrando tivesse liberdade para introduzir
uma gama maior de conteúdos.

10 Agradeço ao professor Soromenho, que destacou esse ponto em minha avaliação de progresso.
11 O professor Macedo, comentando sobre o intercâmbio posterior a esse período inicial: “Diminuiu, mas

muitos [...] doutores pela FEA/USP foram para o pós-doutorado fora. E com o avanço nos meios de
comunicação, ficou mais fácil para todos acessar pesquisas de nível internacional. [...] E não foi só isso.
O pessoal passou a frequentar congressos e seminários internacionais de Economia com seus artigos, ou
convidados para debates”. O professor Denisard comentando sobre a continuidade do intercâmbio dos
alunos para completar seu treinamento no exterior: “[Continuou por] Muito tempo, nossa. Quando eu
estava na diretoria da faculdade ou na chefia do departamento, nós mandamos onze alunos, daqui do
IPE, para fazer a pós-graduação fora”.
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Tabela 1 – Temas abordados nos cursos juntamente com as principais referências bibliográficas de Econometria I e Estatística

1971 1973 1974 1975 1977 1978 1979

Econometria I Affonso C. Pastore José T. Kirsten Affonso C. Pastore Roberto B. M. Macedo Roberto B. M. Macedo J. T. Kirsten (1o) e R. B. M. Macedo (2o) J. T. Kirsten (1o) e D. C. de Oliveira (2o)

* Cálculo de Probabilidade X X

* Variáveis Aleatórias, Funções de Distribuição e de Den-
sidade, Esperança, Variância e Momentos X X

* Distribuições Discretas X X
* Testes de Hipóteses X X
* Análise de Correlação e Regressão Simples X X X X X X
* Introdução à Análise do Modelo Linear Geral X X X X
* O Método dos Mínimos Quadrados X X X X
* Viés de Especificação X X X X X
* Multicolinearidade X X X X
* Autocorrelação X X X X X
* Heterocedasticidade X X X X X X X
* Mínimos Quadrados Generalizados X X X X
* Erros nas Variáveis X X X X X (g) (g)
* Viés de Equação Simultânea X X
* Variáveis “Dummy” X X X X
* Outro (a) (b) (c) (d) (e) (f) (f)

Materiais utilizados (h)

* Econometric Models and Methods. Christ, C.F.
(1966) X X X X X

* Multicollinearity in Regression Analysis: The Problem
Revisited. Farrar, D.E. e Glauber, R.R. (1967) X X X X

* Is Aggregation Necessarily Bad? Grunfeld, Y. e Griliches,
Z. (1960) X X X X

* Specification Bias in Estimates of Production Functions.
Griliches Z. (1957) X X X X

* Econometric Methods, 1a Ed. Johnston, J.
(1963) X X X X X

* Principles of Econometrics. Theil, H. (1971) X X X X

* How Extraneous are Extraneous Estimates? Meyer, J. e
Kuh, E (1957) X X X

* Outras (i) (j) (k) (l) (m) (m)

Estatística Antonio Morales José T. Kirsten Clóvis Araújo Peres Clóvis Araújo Peres Clóvis Araújo Peres Walter Canton

* Distribuição de 𝜒2 X X X X X X
* Distribuição de Student X X X X X X
* Distribuição F X X X X X X
* Estimação por Ponto X X X X x
* Propriedade dos Estimadores X X X X X
* Estimação por Intervalo X X X X X
* Testes de Hipóteses X X X X X
* Outro (n) (o) (p) (p) (p) (q)

Fonte – Ementas dos cursos. Elaboração própria

Nota – Os materiais utilizados destacados em negrito se referem a livros, e em itálico se referem a artigos. As notas referentes a esta tabela se encontram na
Tabela 2
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Tabela 2 – Notas referentes à Tabela 1
(a) Objetivo da Econometria; Papel da teoria econômica, da estatística e da matemática; Análise de regressão versus séries de tempo; Relações entre variáveis econômicas: equação única versus sistema de equações; Problemas típicos de análise econométrica;
Viés de Equação Simultânea; Colocação geral do problema; Propriedades dos estimadores: pequenas amostras; Propriedades dos estimadores: grandes amostras; Métodos de estimação; Estimação com restrição;Variáveis defasadas; Modelos de defasagens
distribuidas; Variáveis defasadas e autocorrelação; Modelo Linear Geral com Erro nas Variáveis; Hipótese sobre o erro nas variáveis; Problemas de estimação; Soluções propostas: hipóteses e limitações; Especificação dos Modelos a Equação Simultânea;
Conceitos básicos; Natureza das variáveis e relações econômicas; Interdependência e recursividade. Segmentabilidade; Modelos Micro e Macro; Identificação; Natureza do problema e conceitos básicos; Hipóteses básicas para a discussão de identificação;
Restrição sobre os coeficientes; Condições de identificação; Estimação de Modelos a Equação Simultânea; Métodos de Estimação; Mínimos quadrados indiretos; Variáveis instrumentais; Mínimos quadrados de dois estágios; Aplicações Correntes
(b) Viés de Especificação; Viés de Agregação; Modelos de Defasagens Distribuídas; Problemas de Identificação; Estimação
(c) Introdução à Inferência Estatística; Conceitos básicos de Inferência Estatística; A natureza da inferência estatística; Distribuições amostrais simples; Propriedades das distribuições amostrais; Derivações das distribuições amostrais; Derivação
Experimental das Distribuições Amostrais; Distribuição amostral da proporção de sucessos; Distribuição amostral da média; Derivações Teóricas das Distribuições Amostrais; Distribuição amostral da proporção de sucessos na amostra: distribuição binomial;
Distribuição normal como um caso limite da distribuição binomial; Distribuição amostral da média; Teste de Hipóteses; Planejamento e avaliação de testes; Distribuições e testes estatísticos mais utilizados; Teoria da Estimação; Propriedades dos
estimadores; Métodos de estimação; Intervalos de confiança; Variável Explanatória Aleatória; Estimação com Dados Diferentes; Estimação com Dados Agrupados; Estimação Quando Algumas Observações não Existem
(d) Distribuições Contínuas (uma variável), Distribuições Conjuntas, Condicionais, Independência Estatística, Distribuições de Funções de Variáveis Aleatórias, Amostragem e Distribuições Amostrais em Geral, Amostragem e Distribuições Amostrais com
base numa Distribuição Normal; Distribuições “Qui-quadrado”, “F” e “t”, Estimação por Ponto: Métodos de Estimação e Propriedades dos Estimadores, Estimação por Intervalos: Regiões de Confiança, Análise de Variância, Identificação, Números Índices,
Séries Temporais, Distribuições de Renda e Índices de Concentração
(e) Variável explanatória aleatória; Estimação com dados agrupados; Estimação quando algumas observações não existem; As Limitação à utilização do Método de Mínimos Quadrados em Modelos a Equação Única; O viés de especificação; erros da forma
matemática da função e da omissão de variáveis; O viés de agregação; O viés derivado de erras nas variáveis independentes; a especificação inadequada de variáveis e erros de medida; O viés de simultaneidade de relações; A perda de eficiência derivada da
autocorrelação residual e da heterocedasticidade; O uso de Estimadores Externos; O uso de variáveis Dummy - comparação com a análise de variância; Restrição lineares sobre os coeficientes; Os efeitos da heterocedasticidade e da autocorrelação nos
resíduos; O Teorema de Aitken e as propriedades do método; Aplicação ao problema da heterocedasticidade - o caso de variância conhecida - o casi da variância desconhecida - os ganho de eficiência; Aplicação ao problema de autocorrelação residual - o
processo autorregressivo de primeira ordem - o problema da estimação - os granhos de eficiência; Teste contra as hipóreses de homocedasticidade e de ausência de autocorrelação; Combinação de várias relação lineares; uma breve introdução ao métodos dos
resíduos aparentemente não-correlacionados
(f) O material utilizado para esse tópico é apenas abordado parcialmente nesse ano, com o nome de “Matrix X Aleatória, Erros nas Variáveis e Variáveis Instrumentais”
(g) Viés de Especificação; Estimação com Restrições Lineares; Viés de Agregação; Agrupamento de Observações e de Equações; Variáveis Defasadas e Defasagens Distribuídas
(h) Para esse ano não há informações de materiais utilizados
(i) A Resposta da Produção Agrícola aos Preços no Brasil. Pastore, A.C. (1973), Use of Dummy Variables in Regression Equations. Suits, D.B. (1957), Econometrics. Tintner, G. (1965), Mathematical Economics. Allen, R.G.D. (1956), Distributed Lags: A
Survey. Griliches, Z. (1967).
(j) Introduction to Statistical Analysis. Dixon, W.J. e Massey, F.J. (1957), Missing Observations in Multivariate Statistics II Point Estimation in Simple Linear Regression. Afifi, A.A. e Elashoff, R.M. (1967), Economic Statistics and Econometrics. Kane,
E.J. (1968), Some Tests for Homoskedasticity. Goldfeld, S.M. e Quandt, R.F. (1965), Introduction to the Theory of Statistics. Mood, A.M. e Graybill, F.A. (1963), Econometric Theory. Goldberger, A.S. (1964), Topics in Regression Analysis. Goldberger,
A.S. (1968), Statistical Theory. Lindgren, B.W. (1968), The Scientific Approach. Lastrucci, C.L. (1963), Linear Statistical Inference and Its Applications. Rao, C.R. (1965), Statistical Methods of Econometrics. Malinvand, E. (1966), Testing Statistical
Hypotheses. Sehmann, E.L. (1959), Probability with Statistical Applications. Mosteller, F., Rourke, R.E.K. e Thomas , G.B. (1961), An Introduction to the Theory of Statistics. Yule, G.V. e Kendall, M.G. (1950), Theory of Probability. Jeffreys, H. (1961),
Estimation in a Heteroskedastic Regression Model. Rutemiller, H.C. e Bowers, D.A. (1968), Logic of Statistical Inference. Hocking, I. (1965), Mathematical Statistics. Freund, J.E. (1962), Monte Carlo Methods. Hammersley, J.M. e Handscomb, D.C. (1964),
Efficient Grouping Regression and Correlation. Cramer, J.S. (1964), Fitting of Straight Lines and Prediction When Both Variables Are Subject to Error. Halperin, M. (1961), Econometrics. Dhrymes, P.J. (1970), Estimation Theory. Dentsch, R. (1965),
Statistical Theory in Research. Anderson, R.L. e Boncroft, T.A. (1952), Elementory Statistical Analysis. Wilks, S.A. (1958), Probability Theory. Hymans, S.H. (1967), Statistics: A new Approache. Wallis, W.A. e Roberts, H.V. (1957), The Nature of
Statistics. Wallis, W.A. e Roberts, H.V. (1956).
(k) Introduction to Statistical Analysis. Dixon, W.J. e Massey, F.J. (1957), Estatística Geral e Aplicada para Economistas. Karmel, P.H. e Polasek, N. (1974), Introduction to the Theory of Statistics. Mood, A..M e Graybill, F.A. (1963), Use of Dummy
Variables in Regression Equations. Suits, D.B. (1957)
(l) Missing Observations in Multivariate Statistics II Point Estimation in Simple Linear Regression. Afifi, A.A. e Elashoff, R.M. (1967), Economic Statistics and Econometrics. Kane, E.J. (1968), Some Tests for Homoskedasticity. Goldfeld, S.M. e Quandt,
R.F. (1965), The Validity of Cross-Sectionally Estimated Behavior Equations in Time Series Applications. Kuh, E. (1959), Statistical Methods of Econometrics. Malinvand, E. (1966), Tests of the Permanent Income Hypothesis Based on a Reinterview
Savings Survey. Liviatan, N. (1963), Methods of Measuring the Marginal Propensity to Consume. Haavelmo, T. (1970).
(m) Econometric Methods, 2a Ed. Johnston, J. (1972), Elements of Econometrics. Kmenta, J. (1971), Econometria. Wonnacott, R.J. e Wonnacott, T.H. (1976).
(n) Probabilidade; Introdução e revisão de Algebra dos Conjuntos; Axiomas e Principais Teoremas; Variável Aleatória; Distribuição Discreta, Contínua, Conjunta, Marginal e Condicional. Independência. Teorema de Bayes; Esperança Matemática;
Propriedades; Função geratriz de Momentos-variância; Covariância e Correlação; Distribuições Fundamentais; Distribuição Binomial e Correlatas; Distribuição de Poisson; Distribuição Normal; Estimação Estatística; Definições e Teoremas Principais; Teoria
Geral; Aplicações das Distribuições Fundamentais nos textos de Hipóteses; Tópicos Principais da Análise de Variância; Distribuição Normal Multidimensional; A Distribuição de certas Formas Quadráticas; 𝜒2 não centrado e F não centrado; Teste de
Igualdade de Média; Classificação Dupla; Modelos Lineares e Problemas de Regressão; Correlação; Regressão Simples: Especificação, Estimação e Significância das Estimativas; Regressão Múltipla: Especificação, Estimação e Significância das Estimativas
(o) Aspectos Metodológicos da Estatística; Teoria das Probabilidades; Conceitos Básicos; Principais Teoremas; Teoria dos Momentos; Conceitos - Função geratriz; Medidas de Posição e Dispersão; Propriedades de Média e Variância; Distribuições de
Probabilidade; Bernoulli e Binomial; Poisson e Normal; Teoremas derivados da distribuição Normal; Distribuições derivadas da Normal - t, F e 𝜒2; Teoria da Estimação; Conceitos fundamentais - propriedades dos Estimadores; Métodos de Estimação;
Teorema de Markoff; Teoria da Inferência; Colocação de Problema - erros; Comparação de Duas Médias; Comparação de n médias - Análise de Variância; Análise de Regressão linear simples
(p) Distribuições Amostrais, População e Amostra, Momentos Amostrais, Distribuição de Média Amostral, Teorema de Limite Central, Distribuição da Variância Amostral, Métodos de Estimação: Métodos dos mínimos quadrados, Método da máxima
verossimilhança, Estimadores não viesados de Variância Mínima, Teorema de Cramer - Rao para determinar variância mínima, Intervalo de Confiança para a média: a) Variância conhecida; b) Variância desconhecida, Intervalo de confiança para a Variância,
Intervalo de Confiança para a diferença de médias: a) Variâncias conhecidas; b) Variâncias desconhecidas e iguais; c) Variâncias desconhecidas e diferentes, Intervalo de Confiança para a proporção, Intervalo de Confiança para diferença de proporções,
Hipóteses simples e composta, Teste para hipótese para médias: a) Variância conhecida; b) Variância desconhecida, Teste de hipótese para proporções, Teste de hipótese para variâncias, Teste de hipótese para igualdade de média: a) Variâncias conhecidas;
b) Variâncias desconhecidas e iguais; c) Variâncias desconhecidas e diferentes, Teste para igualdade de variâncias, Teste da Razão de Verossimilhança: a) Construção do Teste; b) Aplicação: Teste de igualdade de várias Variâncias
(q) Métodos de Estimação: Métodos dos mínimos quadrados, Método da máxima verossimilhança, Estimadores não viesados de Variância Mínima, Teorema de Cramer - Rao para determinar variância mínima, Intervalo de Confiança para a média: a)
Variância conhecida; b) Variância desconhecida, Intervalo de confiança para a Variância, Intervalo de Confiança para a diferença de médias: a) Variâncias conhecidas; b) Variâncias desconhecidas e iguais; c) Variâncias desconhecidas e diferentes, Intervalo de
Confiança para a proporção, Intervalo de Confiança para diferença de proporções, Hipóteses simples e composta, Teste para hipótese para médias: a) Variância conhecida; b) Variância desconhecida, Teste de hipótese para proporções, Teste de hipótese para
variâncias, Teste de hipótese para igualdade de média: a) Variâncias conhecidas; b) Variâncias desconhecidas e iguais; c) Variâncias desconhecidas e diferentes, Teste para igualdade de variâncias, Teste da Razão de Verossimilhança: a) Construção do Teste;
b) Aplicação: Teste de igualdade de várias Variâncias

Fonte – Ementas dos cursos. Elaboração própria
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Tabela 3 – Temas abordados nos cursos juntamente com as principais referências bibliográ-
ficas de Econometria II

1974 1975 1977 1978 1979

Econometria II Affonso C. Pastore Denisard C. O. Alves Denisard C. O. Alves Denisard C. O. Alves Ivo Torres

* O Método de Mínimos Quadrados e o modelo Linear
Geral X X X

* As limitações à utilização do método de Mínimos Qua-
drados em Modelos a Equação Única X X X

* Extensões e Limitações Adicionais ao uso do Método de
Mínimos Quadrados X X X

* Mínimos Quadrados Generalizados X X X

* Introdução à Teoria dos Modelos com Defasagens Dis-
tribuidas X X X

* Estimação de Sistemas de Equações X X
* Pooling de Dados de “Cross-section” e série de Tempo X X
* Regressões Aparentemente Não Correlacionadas X X
* Noções Gerais - viés de equações Simultâneas X X
* Identificação X X X X X
* Estimação de Modelos de Equações Simultâneas X X X X X
* “Probit” X X
* “Logit” X X

* Análise de Dados Binários: Análise Discriminante e Va-
riáveis Canônicas X X

Materiais utilizados

* Econometric Models and Methods. Christ, C.F.
(1966) X X X X X

* Econometric Theory. Goldberger, A.S. (1964) X X X X X
* Principles of Econometrics. Theil, H. (1971) X X X X X
* Outras (a) (a) (a) (b) (b)

(a) A Resposta da Produção Agrícola aos Preços no Brasil. Pastore, A.C. (1973); Distributed Lags: A Survey. Griliches, Z. (1967); Econometric Methods. Johnston, J. (1963); How Extraneous are
Extraneous Estimates? Meyer, J. e Kuh, E. (1957); Is Aggregation Necessarilly Bad? Grunfeld, Y. e Griliches, Z. (1960); Methods of Measuring the Marginal Propensity to Consume. Haavelmo, T.
(1970); Multicolinearity in Regression Analysis. Farrar, D.E. e Glauber, R.R. (1967); Simultaneous Equation Estimation: Any Veredict yet? Christ, C.F. (1960); Specification Bias in estimates of
Production Functions. Griliches, Z. (1957); Tests of the Permanent Income Hypothesis Based on a Reinterview Savings Survey. Liviatan, N. (1963); The Validity of Gross - Sectionally Estimated
Behavior Equations in Time Series Applications. Kuh, E. (1959); What to Statistical Demand Curves Show. Working, E. (1927).
(b) Advanced Statistical Method in Biometric Research. Rao, C. (1952); An Efficient Method of Estimating Seemingly Unrelated Regression and Tests for Aggregation Bias. Zellner, A. (1962);
Analyse des Données Binaires. Cox, D.R. (1972); Applied Multivariate Analysis. Overall, J.E. e Klett, C.J. (1972); Econometria. Wonnacott, R.J. e Wonnacott, T.H. (1976); Econometric Methods.
Johnston, J. (1972); Econometrics. Dhrymes, P. (1970); Efficient Estimation of a System of Regression When Distributions are both Serially and Concem Porane Ously Correlated. Paras, R.W.
(1967); Elements of Econometrics. Kmenta, J. (1971); Iterative Estimation of a Set of Linear Regression Equations. Telser, L.G. (1968); Manufacturing Development in Equador: Duality and
X-Efficiency. Alves, D.C.O. (1976); Pooling Cross-Section and Time-Series Data in the Estimation of a Dynamic Model: The Demand for Natural Gas. Balestra, P. e Nerlove, M. (1966); Probit
Analysis. Finney, D. (1964); Statistical Methods of Econometrics. Malinvaud, E. (1966); The Identification Problem in Econometrics. Fisher, F.M. (1969); The Use of Error Component Models
in Combining Cross-Section with time-series Data. Wallace, T.D. e Hussain, A. (1969); Univariate and Multivariate Log-Linear and Logistic Models. Nerlove, M e Press, E.J. (1973).

Fonte – Ementas dos cursos. Elaboração própria

Nota – Os materiais utilizados destacados em negrito se referem a livros, e em itálico se referem a artigos.

2.2 Evolução das pesquisas do alunos de pós-gradução utilizando econometria

Para observarmos a questão do desenvolvimento das pesquisas desse período foram
examinadas as teses desenvolvidas pelos alunos que passaram pela FEA/USP durante
o período estudado. Assim, consideramos o ano de matrícula dos alunos e selecionamos
as teses a serem investigadas. É importante salientarmos que nesse período o prazo para
a finalização da tese era maior, de modo que poderiam haver longos períodos de tempo
entre a matrícula e a finalização dessa12. Se olharmos para a data de defesa das teses
que utilizamos aqui irão até a segunda metade dos anos 1980. Essa forma de seleção foi
adotada a fim de tentarmos observar de que forma os trabalhos foram influenciados pelos
cursos ministrados pela faculdade.

Observamos pouco mais de 60 teses desenvolvidas no período em questão, classificando-
as em econométricas ou não. Para efetuar essa classificação foi observado, dentro de cada
uma das teses, se havia a utilização de métodos econométricos e, se sim, se fazia parte
do objetivo da tese. Dessa maneira, algumas teses, mesmo que havendo a utilização de
12 Agradeço novamente ao professor Soromenho por essa observação.
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econometria foram considerados como não econométricas, isto por haver apenas a repro-
dução dos resultados de uma estimação efetuada por outro autor, ou a parte econométrica
cumprir papel secundário ao objetivo da tese. Assim, chegamos a um total de 25 teses
com aplicação de alguma metodologia econométrica. É importante destacarmos que dentre
as teses que foram consideradas como não econométricas, houve a presença de trabalhos
eminentemente empíricos, mas que se utilizaram de metodologias que não a econométrica.
Mesmo não havendo um número tão expressivo de teses com abordagem econométrica,
temos muitos trabalhos empíricos, o que é um indício do caráter empirista da FEA/USP.

Quando nos atemos a questão do método aplicado em cada uma das teses, o
que podemos observar é que a técnica mais aplicada é o método de mínimos quadrados
simples. Alguns trabalhos acabaram utilizando suas variantes em termos de correção
de autocorrelação e heterocedasticidade. Poucos utilizaram mínimos quadrados em dois
estágios. Isto pode ser uma questão decorrente da falta de computadores que estariam
aptos a efetuar as regressões com técnicas mais sofisticadas13.

Foram observados também os agradecimentos das teses, isto por questão de o
agradecimento explícito à FIPE poder ser um indicador de financiamento da pesquisa e,
portanto, um direcionamento da mesma efetuado por tal instituição. Pudemos observar
que grande parte não menciona nem IPE nem FIPE nos agradecimentos, mas outra
grande parte menciona um dos dois ou ambos. Um terceiro grupo de trabalhos não possui
agradecimento. Com relação aos trabalhos que foram classificados como econométricos,
podemos ver que há uma distribuição razoavelmente homogênea entre esses grupos, sendo
que o grupo que faz agradecimentos explícitos é o menor, mas ainda assim não há uma
grande diferença na quantidade de pessoas que citam IPE/FIPE, não citam ou não fazem
agradecimentos dentre os trabalhos econométricos. Dessa maneira, parece não haver a
preferência para o financiamento de trabalhos com a utilização de econometria.

Com relação aos orientadores, vemos que há alguns que orientaram mais trabalhos
que adotaram econometria que outros. Mas, dentre os trabalhos com tal metodologia,
observamos não haver grande concentração em algum professor em específico. Das 25 teses
que foram consideradas como contendo utilização de econometria, há três professores que
orientaram três teses (a maior quantidade): Roberto Brás Matos Macedo, Adoraldo Moura
da Silva e Fernando Bento Homem de Melo. Desses três, apenas o primeiro lecionou alguma
matéria de econometria. Os demais professores que ministraram, em algum ponto, um
curso de econometria, orientaram apenas mais duas teses com essa metodologia (uma por

13 Não há evidências de que essa seja a real razão, mas o que pudemos notar foi que nenhuma tese
utiliza uma técnica que exija capacidade computacional tão elevada, mesmo havendo familiaridade com
elas. Por exemplo, há um trabalho que estima uma função logística a partir de mínimos quadrados
(ajustando os dados para possibilitar tal estimação) ao invés de método de máxima verossimilhança. As
entrevistas também não clareiam essa questão, pois todos mencionam a existência de um computador,
ou um centro computacional, mas não chegam a mencionar a existência de programas mais avançados,
com exceção do programa para ARIMA, que o professor Adroaldo comenta que trouxe.
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Affonso Celso Pastore e outra por Denisard Cneio de Oliveira Alves, sendo que o professor
José Tiacci Kirsten não orientou nenhum trabalho com econometria). Uma questão que
poderia ser importante para que alguns professores orientassem mais ou menos trabalhos é
a data de entrada de cada um deles. Mas o que acaba acontecendo é que há três professores
que cujo vínculo se iniciou ou se finalizou ao longo da década de 197014. Inclusive, um
dos professores que mais orientou trabalhos de cunho econométrico é um desses três, o
professor Fernando Bento Homem de Melo.

Conforme mencionado anteriormente, houve juntamente com a evolução do IPE/
FIPE a evolução da parte técnica, com a compra de computadores, contratação de
programadores etc. Essa evolução também poderia ser importante para o desenvolvimento
das pesquisas realizadas ali, porque permitiria a execução de cálculos com o grau de
sofisticação maior. Entretanto é curioso ainda não haver um número tão elevado de trabalhos
com a utilização de econometria. Um possível problema seria a questão de que mesmo
havendo a disponibilidade desses computadores, ainda haveria dificuldade na questão de
se aprender a programar, enquanto ainda não estavam disponíveis programadores. Outra
questão é que o tema em si poderia ser não passível da utilização de econometria. Há
também a questão da disponibilidade de dados, é importante lembrarmos que hoje há
uma grande gama de dados disponíveis, mas no período observado isso não era da mesma
maneira.

14 O professor Fernando de Bento Homem de Melo teve seu vínculo iniciado em 1976 e os professores
Flávio Fausto Mazolli e Maria José Villaça tiveram seus vínculos finalizados em 1977.
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Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho acabou iluminando muitas questões para as quais
no início parecia difícil obtermos clarificação. Quando pensamos na questão da evolução
dos cursos, mesmo que havendo a possibilidade de efetuar as pesquisas sobre as ementas,
tal questão ficou mais clara quando efetuamos as entrevistas com os professores. Apesar
de não haver um delineamento tão detalhado com relação a como se deu a evolução dos
conteúdos que eram de fato expostos nos cursos, pudemos observar de que forma se deu
o processo de atualização dos cursos como um todo, e, mais especificamente, dos cursos
de pós-graduação de econometria. Outra questão interessante que pode ser levantada
é a da relação entre os professores do departamento e como houve uma renovação que
gerou momentos de tensão. Houve, também, a possibilidade de compreendermos melhor o
papel do professor Delfim Netto dentro do departamento de economia da FEA e para o
desenvolvimento dos cursos de econometria da pós-graduação.

Com relação aos cursos de econometria, o que pudemos verificar, além das ementas
dos cursos, foi a questão de que, no entendimento dos entrevistados, havia um grau de
sofisticação suficientemente comparável aos cursos do exterior. Isso pode ter ocorrido
em função dos desdobramentos anteriores dentro da própria faculdade que levaram a
uma mudança do referencial metodológico adotado. Parte dessa revolução ocorrida nos
anos 1950, pode estar relacionada ao grupo que se iniciou sob a supervisão do professor
Luiz de Freitas Bueno, mas que, segundo os entrevistados, eventualmente passou a ser
supervisionado por Delfim. É claro que o professor Bueno também tem sua importância
realçada pelos entrevistados, de modo que poderia haver a possibilidade de que Delfim
não seria o mesmo sem o professor Bueno. Não só por causa de Delfim que é ressaltada
a importância do professor Bueno, mas também por questão de ele adotar, em suas
aulas ou nos seminários, literatura de vanguarda. Outro ponto importante é a vinda de
professores estrangeiros para ministrar cursos, e também houve a vinda para a participação
de seminários. Esse intercâmbio se mostrou importante para que houvesse o contato com
as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas fora do Brasil, assim como para descobrir
materiais de apoio. A passagem que o professor Denisard comenta a respeito do seminário
do professor inglês chamado Stevens que influenciou o professor Bueno a entrar em contato
com os livros da Cowles Comission ilustra bem essa importância15.
15 “O grupo dos primeiros professores de métodos e matemática, organizaram seminário com um estatístico
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A questão da existência ou não de atraso na incorporação de referências ao curso
brasileiro foi algo mais complexo de verificarmos. Por um lado, podemos observar as datas
dos trabalhos que se tornaram referência para cada tipo de literatura, mas não é óbvio
quanto tempo demora para que o mesmo se torne de fato importante dentro da ciência
econômica. Outro ponto que vale destacarmos é que no início dos cursos de pós-graduação
da FEA o curso abordava assuntos que já estavam estabelecidos, questões mais de base da
econometria. As questões técnicas mais avançadas acabaram aparecendo conjuntamente
com o surgimento do segundo curso de econometria.

Um ponto intrigante é que não há a presença de conteúdos voltados à análise
macro, talvez pela exceção de autocorrelação e modelos de defasagens distribuídas. Isto
pode ter ocorrido em função de, à época, estar ocorrendo uma crise com os modelos
macroeconométricos e uma crescente nos estudos microeconométricos, seja por função
dessa crise, mas também houve melhorias nas capacidades computacionais e também uma
gama de microdados passou a estar disponível (MORGAN, 1992). A entrevista com o
professor Denisard também dá parte desses indícios, já que ele comenta não haver, naquela
época, o desenvolvimento das teorias de séries de tempo que ocorreria mais tarde16. Assim,
mesmo que não haja uma medida exata, pudemos ver que havia uma tentativa dos cursos
se manterem o mais atualizado possível, um exemplo disso é a questão de se inserir nas
ementas dos anos 1978 e 1979 assuntos de modelos de escolha discreta e de dados em
painel, que foram desenvolvidos ao longo dos anos 1970.

Passando para a questão da influência exercida pelo programa de pós-graduação da
FEA sobre os demais programas de pós-graduação do Brasil, com base na pesquisa sobre
os documentos da FEA e a partir de Fernández e Suprinyak (2015), pudemos observar a
existência da parceria entre o IPE, USAID e Universidade de Vanderbilt para a promoção e
o desenvolvimento dos demais centros de pós-graduação. A partir das entrevistas pudemos
observar que houve o intercâmbio de professores da FEA indo oferecer cursos que tinham
como objetivo a complementação da formação dos professores que viriam a dar aulas
nesses novos centros de pós-graduação. O professor Denisard comenta que o objetivo desses
cursos era treinar os professores que viriam a tomar conta dos cursos de pós-graduação
desses centros. Assim, podemos sugerir que nesse momento inicial havia certa influência
do programa de pós da FEA sobre os demais, excetuando-se a EPGE, por essa já ter seu
programa estabelecido na mesma época em que houve a criação do IPE. É interessante
notarmos que a EPGE poderia, também, ter influenciado os demais programas, mas

inglês, que era professor visitante, no início da faculdade, por volta de 1949-50, chamado Stevens e,
como o Bueno tinha uma boa formação matemática, ele gostou muito da estatística e da econometria,
na época nem era econometria, era uma estatística matemática. Ele gostou muito e começou a ter
contato com os livros de econometria, principalmente com os livros da Cowles Comission, que na época
estava na Universidade de Chicago e tinha como expoente o Tjalling Koopmans, que depois foi prêmio
Nobel de economia”.

16 “[...] não é essa série de tempo de hoje não, era diferente não existia essa parte estocástica da série de
tempo na época”.
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conforme levantado em Fernández e Suprinyak (2015) a FGV decidiu não fazer parte dessa
missão da criação da ANPEC. Assim ficou a cargo do IPE, o que pode indicar, também, a
influência exercida.

Observando mais especificamente os cursos de econometria, não há evidências de
que houve disseminação efetuada pelo programa de pós da FEA. Mas esse programa
já nasceu em um contexto em que a faculdade estava passando a ter mais cursos de
referencial metodológico quantitativo e aproveitando a volta dos alunos que foram obter
seus títulos nos EUA. Assim, parece razoável que, quando fossem ministrar esses cursos
para os professores de outros centros, haveria, também, certa ênfase nessa abordagem.
Esse é um ponto que necessitaria de maior investigação a fim de se entender melhor a
influência da FEA para o desenvolvimento da econometria em nível nacional.

A partir do que pudemos observar dentro de nossas pesquisas, havia o acompa-
nhamento dos desenvolvimentos dos conteúdos do exterior pela FEA. Dentro de nossas
pesquisas não encontramos nenhuma evidência de desenvolvimentos ocorridos aqui que
não fossem de seguir o que era desenvolvido nos EUA, principalmente. Dessa maneira, a
FEA não parece contribuído para o desenvolvimento da econometria, apenas a disseminou.

Com relação ao papel do professor Delfim Netto dentro da FEA, do IPE/FIPE e
da pós-graduação, primeiramente temos de voltar para a influência que o professor Luiz
de Freitas Bueno exerceu sobre Delfim. Fica evidente a existência de uma admiração pelo
professor Bueno dentro das entrevistas efetuadas, mesmo que sempre ficando claro que
sua proeminência não tenha sido comparável à de Delfim. Não só dentro das entrevistas é
possível enxergar essa importância do professor Bueno. Em Pinho (1984b) há uma seção
destinada ao hoje inexistente departamento de Estatística da FEA que era dirigido por ele.
Notadamente havia a importância do professor Bueno, vemos isso pelo grupo formado, do
qual muitos saíram e foram ocupar cargos notáveis, seja na esfera pública, seja na privada.
Esse grupo também originou a pessoa mais notável que é Delfim Netto.

Desde cedo Delfim exerceu suas influências dentro da FEA, ele era presidente
da associação de ex-alunos no período da crise dos anos 1950 da FEA. Nesse momento,
juntamente com o presidente do centro acadêmico ele elaborou reivindicações para que
houvesse uma mudança do referencial metodológico na faculdade. Ainda perto dessa época,
já como professor assistente do professor Bueno, participava ativamente dos seminários
onde havia essas discussões sobre a “moderna teoria econômica” e também sobre métodos
quantitativos. Como visto em Saes e Hespanhol (2016), seu interesse por trabalhos com
aplicações mais quantitativas já era evidente nessa época. Posteriormente, participou
ativamente nas discussões sobre a criação do IPE e da pós-graduação em economia na
FEA. Dentro das pesquisas de arquivo foi possível ver que ele era membro do primeiro
corpo diretor do IPE, que foi nomeado para dar início ao instituto, mas não foi possível
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aprofundar sobre seu papel17. Já através das entrevistas, vimos que a percepção das demais
pessoas é de que ele possui papel de grande importância para a criação do IPE e da
pós-graduação.

A influência de Delfim para os cursos de econometria é mais difícil de ser notada.
É claro que sua participação no grupo do professor Bueno dá evidências de que seu
posicionamento era favorável à utilização dessa metodologia. Mas nas pesquisas dos
arquivos não fica claro se ele possuiu papel ativo dentro desse desenvolvimento. Já nas
entrevistas a impressão que fica é de que ele se entusiasmava com o avanço da utilização
do método econométrico na faculdade, e contribuiu parcialmente para seu desenvolvimento
quando era da cadeira de estatística/econometria, mas passando a ter a sua própria cadeira
(Economia Brasileira) deixou de exercer grande influência. É importante salientarmos que
os entrevistados sempre exaltaram a importância do professor Delfim para a evolução do
departamento como um todo e, portanto, com uma parcela de responsabilidade sobre o
desenvolvimento da econometria.

Há espaço para desenvolvimentos que incrementariam a pesquisa, inicialmente,
dentro da questão sobre a influência que a FEA possa ter sobre o desenvolvimento da
econometria dentro do Brasil, sendo o canal sua influência nos desenvolvimentos dos
demais centros de pós-graduação. Outro ponto que merece atenção é com relação à Delfim
Netto, pois há a intenção de fazermos a entrevista com ele e ver sua visão sobre os
desenvolvimentos da econometria na FEA e sobre seu papel nesse contexto. Outra questão
que acabou sendo percebida tardiamente é que pode ser interessante tentar colher o
depoimento daqueles que não participaram do desenvolvimento da pós-graduação na FEA,
i.e., os professores das matérias que não eram quantitativas e que não foram para o exterior
obter seus PhD’s, pois os depoimentos colhidos, mesmo que enriquecedores para nossa
análise, acabaram sendo referentes apenas ao grupo que passou a dominar a FEA depois
dos desenvolvimentos da pós-graduação.

17 Devido à questão do prazo não foi possível efetuar a entrevista com o professor Delfim, pois dada a sua
importância necessitávamos levantar o máximo de informações referentes a seu período de influência
dentro da FEA. Por exemplo, as demais entrevistas nos ajudam a compreender melhor como se deu a
trajetória do professor Delfim dentro da FEA, essa compreensão leva a um melhor questionamento ao
professor Delfim.
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A. Projeto de regulamento do IPE
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B. Acordo USAID-IPE e Proposta à Fundação Ford
pelo IPE
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C. Ementas dos cursos de Econometria I e II e Estatís-
tica

C.1 Econometria - 1971
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C.2 Econometria - 1973
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C.3 Econometria I - 1974
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C.4 Econometria II - 1974
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C.5 Econometria I - 1975
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C.6 Econometria II - 1975
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C.7 Econometria I - 1977
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C.8 Econometria II - 1977
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C.9 Econometria I - 1978
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C.10 Econometria II - 1978
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C.11 Econometria I - 1979
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C.12 Econometria II - 1979
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D. Relação de teses (alunos que passaram pelo pro-
grama de pós graduação até 1980)
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Tabela 4 – Relação das teses defendidas por alunos que se matricularam até 1980
Orientador Orientando Título Agradecimentos Método Econométrico Ano de defesa
Luiz de Freitas Bueno Affonso Celso Pastore A Resposta da Produção Agrícola aos Preços no Brasil Não cita IPE/FIPE Mínimos quadrados (Regressão

Linear Múltipla)
1969

Heraldo Barbuy Omero Martins Ferri-
nho

Cooperativas e Desenvolvimento Rural Não cita IPE/FIPE Não econométrico 1972

Laerte de Almeida Mo-
raes

Luiz Carlos Pereira de
Carvalho

Possibilidades do Milho no Comércio Internacional do Bra-
sil: Análise de Alguns Problemas Econômicos

Sem agradecimentos Mínimos quadrados 1972

Heraldo Barbuy Luiz Carlos Bresser
Gonçalves Pereira

Mobilidade e Carreira dos Dirigentes das Empresas Paulis-
tas

Não cita IPE/FIPE Não econométrico 1972

Laerte de Almeida Mo-
raes

Paulo Edmur de Souza
Queiroz

A Sociologia política de Oliveira Vianna Sem agradecimentos Não econométrico 1972

José Francisco de Ca-
margo

Guilherme Leite da
Silva Dias

Avaliação da Política Econômica para a Pecuária de Corte
no Brasil

Sem agradecimentos Estimação empírica da Oferta,
não entra em detalhes

1973

José Francisco de Ca-
margo

José Roberto Men-
donça de Barros

Desenvolvimentos de Agricultura e Exportações de Produ-
tos Primários não Tradicionais

Sem agradecimentos Mínimos Quadrados 1973

Affonso Celso Pastore José Tiacci Kirsten Metodologia da Construção de Índices de Preços ao Consu-
midor - Custo de Vida

Agradece alguns pes-
quisadores do IPE espe-
cificamente

Mínimos Quadrados 1973

Heraldo Barbuy Joaquim Pedro Villaça
de Souza Campos

A Formação dos Setores Médios em uma Sociedade em Re-
cente Desenvolvimento

Sem agradecimentos Não econométrico 1973

Laerte de Almeida Mo-
raes

Fábio Nusdeo Contribuição ao Estudo das Deseconomias Externas Sem agradecimentos Não econométrico 1973

Maria José Villaça Raul Czarny Alguns Problemas Econômicos do Mercado Cacaueiro Sem agradecimentos Não econométrico 1973
Maria José Villaça Gilson de Lima Garo-

falo
Transporte Aéreo no Brasil, Análise do Mercado de Passa-
geiros e Algumas Implicações Econômicas

Sem agradecimentos Mínimos Quadrados 1973

José Francisco de Ca-
margo

Celso Luiz Martone Um Enfoque Monetário ao Mecanismo de Adjustamento no
Balanço de Pagamentos

Não cita IPE/FIPE Não econométrico 1973

Laerte de Almeida Mo-
raes

José Juliano de Carva-
lho Filho

Política Cafeeira do Brasil - Seus Instrumentos - 1961-1971 Sem agradecimentos Não econométrico 1973

Roberto Pinto de
Souza

José de Barros Pinto Sistemas Econômicos - Definição e Caracterização Sem agradecimentos Não econométrico 1973

Laerte de Almeida Mo-
raes

Antonio Carlos Coelho
Campino

Análise Econômica das Migrações Internas no Brasil Sem agradecimentos Método Residual 1973

Roberto Pinto de
Souza

Renata Miceli Zoudine Estrutura do Consumo no Médio e Baixo Ribeira Sem agradecimentos Mínimos Quadrados (com ou-
tras formas funcionais)

1973
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Orientador Orientando Título Agradecimentos Método Econométrico Ano de defesa
Lenita Corrêa Ca-
margo

Nelson Gomes Teixeira A Atuação da Empresa Multinacional na Economia Latino-
Americana

Sem agradecimentos Não econométrico 1973

Alice Piffer Canabrava Antonio Emílio Muniz
Barreto

Evolução Histórica do Comércio Argentino Brasileiro (1800-
1930)

Sem agradecimentos Análise qualitativa 1973

Luiz de Freitas Bueno Alaide Taveiros O tableau Economique do Dr. Quesnay - Ensaio de Análise
Metodológica

Sem agradecimentos Pesquisa metodológica 1974

Flávio Fausto Mazolli Otto Hugo Scherb Estimação da Procura Automobilística no Brasil Sem agradecimentos Regressões múltiplas 1974
José Roberto Men-
donça de Barros

Hélio Nogueira da Cruz Alternativas e Difusão Tecnológicas: O Caso do Setor de
Calçados no Brasil

Agradece a FIPE Não detalha o método, mas se
utiliza de dados aparentemente
estatísticos. A econometria é
parte pequena do trabalho

1977

Adroaldo Moura da
Silva

Juarez Alexandre Bal-
dini Rizzieri

Estrutura Urbana, Produtividade e Custos de Urbanização Agradece a FIPE Mínimos Quadrados 1980

Alice Piffer Canabrava Francisco Vidal Luna Minas Gerais: Escravos E Senhores - Análise da Estrutura
Populacional e Econômica de Alguns Centros Mineratórios
(1718-1804)

Agradece a FIPE Trabalho de história econômica 1980

Denisard Cnéio de Oli-
veira Alves

Eleutério Fernando da
Silva Prado

Elementos Indicativos Para a Seleção de Atividades em Pro-
gramas de Desenvolvimento Regional no Brasil

Agradece a FIPE Proposições teóricas alternati-
vas a mensuração de setores
chave através da matriz de
Insumo-Produto e utilização al-
ternativa para proposição de
políticas baseadas nas capaci-
dades de geração de renda, etc.

1980

Alice Piffer Canabrava Iraci Del Nero da Costa Sobre a Estrutura Populacional de Alguns Núcleos Mineiros
no Alvorecer do Século XIX

Agradece ao IPE Não econométrico 1981

Roberto Brás Matos
Macedo

José Paulo Zeetano
Chahad

Família, Oferta de Trabalho e Estrutura Ocupacional Não cita IPE/FIPE Estimação em dois estágios,
sendo o segundo de equações
simultâneas (em primeiro es-
tágio utiliza-se variável instru-
mental)

1981

José Pastore José Adelino de Souza
Medeiros

Diferenças de Ganhos no Brasil em 1973: Alcance e Limita-
ções da Teoria do Capital Humano

Agradece a FIPE Mínimos quadrados (equação
única)

1981

Alice Piffer Canabrava Zélia Maria Cardoso de
Mello

São Paulo, 1845-1895: Metamorfose da Riqueza Contribui-
ção ao Estudo da Passagem da Economia Mercantil Escra-
vista à Economia Capitalista

Não cita IPE/FIPE Não econométrico 1981

Fernando Bento Ho-
mem de Melo

José Garcia Gasques Uma Análise ds Fatores que Afetam os Salários na Agricul-
tura

Não cita IPE/FIPE Mínimos Quadrados 1981
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Adroaldo Moura da
Silva

Carlos Antonio Luque Formação de Preços em Oligopólio: O Caso do Setor Mon-
tador de Autoveículos

Não cita IPE/FIPE Mínimos Quadrados e
Cockrane-Orcutt (autocor-
relação)

1982

Adroaldo Moura da
Silva

Décio Katsushigue Ka-
dota

Inflação e Preços Relativos no Brasil Agradece a FIPE Mínimos Quadrados 1982

Ruy Aguiar da Silva
Leme

Carlos Roberto Azzoni Teoria da Localização: Análise Crítica a Partir de Evidên-
cias Empíricas no Estado de São Paulo

Não cita IPE/FIPE Mínimos Quadrados 1982

Antonio Carlos Coelho
Campino

Letícia Borges Costa Participação da Mulher no Mercado de Trabalho: Caso do
Estado de São Paulo

Agradece ao IPE Mínimos Quadrados 1982

João Sayad Sérgio Buarque de Hol-
landa Filho

Estrutura Industrial no Brasil: Concentração Diversificação Não cita IPE/FIPE Não econométrico 1982

João Sayad Antonio Rocha Maga-
lhães

Industrialização e Desenvolvimento Regional: Nova Indús-
tria do Nordeste

Não cita IPE/FIPE Mínimos Quadrados 1982

Maria José Villaça João do Carmo Lopes Turismo Emissivo Brasileiro: Uma Análise da Permanência
dos Turistas Brasileiros no Exterior

Sem agradecimentos Mínimos Quadrados 1982

Roberto Brás Matos
Macedo

Maria Cristina Caccia-
malli

Um Estudo Sobre o Setor Informal Urbano e Formas de
Participação na Produção

Agradece a FIPE Teste de diferenças de médias 1982

Guilherme Leite da
Silva Dias

Elizabeth Maria Mer-
cier Querido Farina

A Regulamentação do Mercado de Leite e Laticínios no Bra-
sil

Agradece ao IPE Não econométrico 1983

Denisard Cnéio de Oli-
veira Alves

Hsu Yuet Heung
O’Keefe

Crise do Petróleo e Impactos nos Preços Relativos e no Con-
sumo das Famílias Brasileiras

Agradece a FIPE Modelo de equilíbrio geral para
mensurar o impacto sobre os
preços relativos e posterior-
mente sobre o consumo das fa-
mílias

1983

Carlos Antonio Rocca Seiti Kaneki Endo Uma Contribuição ao Estudo da Correção Monetária Não cita IPE/FIPE Modelo teórico 1983
Fernando Bento Ho-
mem de Melo

Gabriel Luiz Seraphico
Peixoto da Silva

Evolução e Determinantes da Produtividade Agrícola: O
caso da Pesquisa e da Extensão Rural em São Paulo

Não cita IPE/FIPE Mínimos Quadrados 1983

Mauricio Barata de
Paula Pinto

Alvaro Barrantes Hi-
dalgo

Efeitos dos Termos de Troca Internacionais Sobre o Mercado
Interno Brasileiro: Uma Análise de Equilíbrio Geral

Agradece a ambos Modelo teórico de Equilíbrio
Geral/Parte empírica não eco-
nométrica

1983

Celso Luiz Martone Luiz Martins Lopes Preço e Níveis do Produto Real: Efeitos Macroeconômicos
da Utilização do Capital no Prazo

Agradece a FIPE Modelo teórico (análise de está-
tica comparativa)

1983

Juarez Alexandre Bal-
dini Rizzieri

Claudio Afonso Vieira Urbanização e o Custo de Reprodução da Força de Trabalho Agradece a FIPE Não econométrico 1983

José Teófilo Oliveira Cornélia Nogueira
Porto

Estrutura Fundiária e Distribuição de Renda: Uma Aborda-
gem de Equilíbrio Geral

Não cita IPE/FIPE Modelo de equilíbrio geral para
verificar efeitos de uma reforma
agrária

1983
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Orientador Orientando Título Agradecimentos Método Econométrico Ano de defesa
José Juliano de Carva-
lho Filho

Silvia Maria Schor A Reprodução da Desigualdade: Um Estudo Sobra a Pe-
quena Produção Agrícola no Nordeste

Não cita IPE/FIPE 1983

Alice Piffer Canabrava Nelson Hideiki Nozoe A Estrutura Tributária e as Atividades Econômicas na Ca-
pital Paulista

Agradece a FIPE Não econométrico 1983

Roberto Brás Matos
Macedo

Marco Antonio Sando-
val de Vasconcellos

A Ação dos Sindicatos e os Diferenciais de Salários: 1979-
1982

Não cita IPE/FIPE Regressão Linear Múltipla
(para ambas análises)

1983

Juarez Alexandre Bal-
dini Rizzieri

Vera Lucia Fava Urbanização, Custo de Vida e Pobreza no Brasil Agradece a FIPE Teste de diferenças de médias
(análise de variância)

1984

Fernando Bento Ho-
mem de Melo

Eli Roberto Pelin Avaliação Econômica do Álcool Hidratado Carburante no
Curto e Médio Prazos

Não cita IPE/FIPE Função logística (há a necessia-
dade de efetuar ajustes nos da-
dos a fim de executar a regres-
são, mas o método último é de
mínimos quadrados)

1984

Celso Luiz Martone Pichai Chumvichitra Inflação e Cresimento em uma Economia Aberta e Pequena:
Uma Aplicação ao Caso Brasileiro

Agradece a FIPE Mínimos Quadrados Ordiná-
rios

1984

Diva Benevides Pinho Darcy Carvalho Desenvolvimento e Livre-Comércio: As Idéias Econômicas
e Sociais do Visconde de Cairu em Estudo de História do
Pensamento Econômico Brasileiro

Agradece a FIPE HPE 1984

Roberto Brás Matos
Macedo

Manuel Enriquez Gar-
cia

Salários Indexados, Preços e Emprego: Uma Contribuição
ao Estudo da Inflação Brasileira

Não cita IPE/FIPE Modelo de equações simultâ-
neas (Mínimos quadrados dois
estágios + Mínimos quadrados
generalizados)

1984

Fernando Bento Ho-
mem de Melo

José de Anchieta Mon-
teiro

A Geração de Tecnologia Agrícola e a Ação de Grupos de
Interesse

Não cita IPE/FIPE Existe uma estimação de
ajuste de tendência anual, mas
a econometria não é o foco, é
o cálculo de alguns índices de
tecnologia

1984

Denisard Cnéio de Oli-
veira Alves

Claudio Felisoni de An-
gelo

Os Transportes Rodoviários e Ferroviários de Carga no Bra-
sil uma Análise Comparativa

Agradece a FIPE Análise comparativa de custos
(Apresenta algumas regressões
que não foi feita pelo autor, efe-
tua uma regressão para custo
de longo prazo (econometria é
marginal))

1985

Denisard Cnéio de Oli-
veira Alves

José Carlos de Souza
Santos

Demanda de Fatores, Energia e Substituição na Indústria
Brasileira: 1970-1979

Agradece a FIPE Primeiro estágio de SUR
(MQO), segundo estágio de
SUR sem restrição e segundo
estágio de SUR com restrição

1985
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José Roberto Men-
donça de Barros

Alvaro Manoel Política Agrícola, Eficiência e Concentração na Agricultura
Brasileira: Um Estudo do Canavieiro Paulista

Agradece ao IPE Análise de variância e aná-
lise discriminante (não econo-
métrico)

1985

Maria Cristina Caccia-
mali

Liana Maria Carleial
de Casimiro

Acumulação Capitalista, Emprego e Crise: Um Estudo de
Caso

Não cita IPE/FIPE Não Econométrico (estáticas
comparativas)

1985

Carlos Antonio Luque Jocildo Fernandes Be-
zerra

Um Estudo Sobre os Determinantes da Dívida Pública no
Brasil

Não cita IPE/FIPE Não econométrico 1985

Luiz Augusto de Quei-
roz Ablas

Alberto Guido Muller Desenvolvimento Agroexportador e Estruturação Espacial:
Análise Comparativa de Dois Territórios Vazios Latino-
Americanos (1870-1880-1930)

Não cita IPE/FIPE Regressão "Stepwise"(não é o
foco do trabalho, mas tem re-
gressões)

1986

Eurico Hideki Ueda Adriano Henrique Re-
belo Biava

Contribuição de Melhoria Perspectiva de Inovação Fiscal Não cita IPE/FIPE Não econométrico 1986

José Juliano de Carva-
lho Filho

Basília Maria Baptista
Aguirre

Mercado de Trabalho Rural, Estado e Cooperativismo Agradece a FIPE Teste de diferença de médias 1986

Antonio Carlos Coelho
Campino

Blas Enrique Caballero
Nunez

Cestas Básicas de Alimentos como Instrumento de Análise
na Economia da Alimentação e Nutrição Aplicação à Popu-
lação de Curitiba de Condição Sócio Econômica-Baixa

1986

Fonte: Relação de teses defendidas no departamento de economia da FEA/USP. Elaboração própria.
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E. Transcrição das entrevistas realizadas

E.1 Entrevista com o Professor Adroaldo Moura da Silva

Alex Hayato Sassaki: Fiz uma pesquisa a respeito do senhor, tentando pesquisar ao
máximo a respeito do senhor, mas encontrei apenas informações vagas a respeito do
senhor, não me permitindo ter muita certeza. Dos arquivos da FEA o senhor consta como
funcionário/professor da FEA desde 1967, mas [a partir de pesquisas] vi que você foi fazer
o PhD em Chicago, se eu não estou errado, e terminou ele em 1972. Então em 1967 você
estava como professor assistente?
Adroaldo Moura da Silva: Professor assistente. Eu entrei 1967 e dei aula de introdução
a economia.
AHS: Isso para graduação?
AMS: Sim. E em 1968 eu fui para os EUA. Então foi uma passagem muito rápida.
AHS: Mas nesse começo, como funcionava esse intercâmbio de ir para fora, para os EUA?
Foi pela própria FEA que você foi?
AMS: Por acordo da FEA, via IPE, com organizações internacionais. O Brasil nos anos
60, por razões que não convém nem discutir, firmou vários acordos de cooperação com os
EUA, em particular na área de economia. USAID, Ford Foundation e outras puseram à
disposição de alunos brasileiros a possibilidade de desfrutar de uma bolsa estudando nos
EUA. E, em particular, na FEA via IPE, em cooperação com a USAID e Ford Foundation
se organizou um curso de pós-graduação ministrados primordialmente por professores
americanos. Eu participei da segunda turma deste curso em 1967.
AHS: Se eu não estou errado, esses primeiros professores que vieram, pelo menos dentro
da minha pesquisa foram de Vanderbilt, era o Oliver Thweatt, Werner Baer e tinha o Gian
Singh Sahota.
AMS: Gian Sahota. O Sahota PhD pela Universidade de Chicago deu aula de econometria
para minha turma de 1967... Eu fui muito bem no curso então tive a chance de escolher as
universidades para as quais eu faria a aplicação. Então eu apliquei para Harvard, não fui
aceito. Fui aceito, acho que, em South Carolina por indicação do Bill Thweatt para fazer
história do pensamento econômica, matéria ensinada pelo Thweatt, e não apliquei para
Chicago. E o Sahota ficou muito chateado comigo. E isso passou e tal, uma noite cheguei
em casa, morava ali na Vila Nova e encontrei uma carta da Universidade de Chicago
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dizendo que eu fora aceito. Na verdade foi o Sahota que fez o application e cuidou das
devidas providenciais para minha aceitação em Chicago. Como ex-aluno Sahota cultivou
bons amigos em Chicago e isso ajudou muito. E então eu fui para Chicago de forma
totalmente inusitada.
AHS: E qual foi campo de estudo lá em Chicago?
AMS: Ah, os campos de concentração foram comércio internacional e finanças públicas.
Mas na verdade eu gostava mesmo era de macro. E foi isso.
AHS: Dentro da minha pesquisa a respeito do senhor, mais dentro dos próprios cursos de
pós-graduação da FEA, eu também pesquisei dentro das teses que foram desenvolvidas lá
[,naquela época]. E uma coisa que me saltou é, claro que foi uma classificação um pouco
arbitrária, mas eu pesquisei as teses que tinha conteúdo econométrico, ou seja, se tinha
feito algum tipo de regressão que foram feitas na época.
AMS: Na época eu fiz inúmeras.
AHS: E é interessante que o seu nome acabou surgindo bastante, um número relativa-
mente grande de teses que tinha esse conteúdo econométrico. E era alguma coisa que você
contribuiu no desenvolvimento dos cursos? Ou...
AMS: Não. Como eu te disse antes, eu fui aluno do IPE, e fiz a graduação na FEA. Fui
aluno de econometria do Carlos A Rocca e do Akhiro Ikeda. Cheguei no IPE já com
uma boa experiencia na área. E quando chegou na pós-graduação o Sahota deu um curso
de econometria que era muito mais sofisticado e demandava muito exercício. Inclusive
nós não tínhamos computadores. E eu lembro que eu fiz um negócio de transporte, era
relativamente complexo porque eu tinha que inverter uma matriz de quatro por quatro ou
cinco por cinco e não conseguia inverte-la à “mão”. E nós tínhamos um só computador,
acho que, 1130 da IBM na FEA, ainda na Rua Dr Vila Nova, no centro da cidade. Foi
necessário ir à Cidade Universitária, na POLI, para obter a solução do meu problema. Essa
carência de então se constituía uma barreira importante ao desenvolvimento de trabalhos
econométricos quando comparados com os de hoje.
AHS: Com relação a esse curso do Gian Sahota, não sei se você chegou a ter acompanha-
mento dos cursos subsequentes do que ele deu, mas ele que montou as ementas do início
dos cursos de pós-graduação? Ou...
AMS: Não, aí eu acho que o Bill Thweatt teve um papel muito importante. Porque o
Bill e o Werner Baer eram figurinhas carimbadas já nessa coisa da USAID, em particular
o Werner era o cabra que já conhecia o Brasil, já tinha visitado o Brasil várias vezes,
já falava português. O Sahota, o Thweatt não falavam nada de português, mas o Bill
Thweatt era como se fosse o chefe da missão, vai. Eu não lembro direito qual que era o
papel formal dele, mas a imagem que ainda me resta daquele período é que ele era um cara
muito importante daquele grupo. O Sahota era um indiano meio esquisitão, entendeu? Eu
interagi bastante com ele, com a família dele, inclusive. Mas nem sei porque também. Eles
não falavam português e eu não falava muito bem o inglês, falava mal para burro.
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AHS: A título de curiosidade, os cursos eram dados em inglês, quando eram esses profes-
sores que não o Werner, imagino?
AMS: Eram dados em inglês. E era uma dificuldade.
AHS: É, imagino. E com relação aos materiais, foram eles que trouxeram as primeiras
referências para isso [o curso]?
AMS: Não, tinha o seguinte... A nossa escola era então uma escola, digamos assim, da
velha guarda. Então tinha dentro do time da velha guarda alguns núcleos que eu diria até
de excelência, mais inovadores. O grupo do Delfim era o mais importante deles.
AHS: Com o Luiz de Freitas Bueno?
AMS: Com o Bueno, mas o Bueno... abria espaço acadêmicos e incentivava as novas
gerações a buscar aperfeiçoamentos no Brasil e no exterior... ele realmente foi uma figura
importantíssima, por isso, na escola. Ele era professor catedrático e tinha um grande apreço
pelo trabalho do jovem e não se sentia intimidado de ser superado no saber pelo jovem.
Mas ele não tinha a luz, o brilho intelectual, e a liderança do Delfim. O grande mérito
do Bueno é o de ter aberto as portas da FEA pra novas gerações. Para o Pastore, Rocca,
Eduardo Carvalho, Ikeda, Macedo, Martone enfim, para nossa geração inteira. Tínhamos
também a presença do Rui Aguiar da Silva Leme, ainda que mais voltado aos cursos
de Adminstração, na área de estatística... até hoje lembro de um seu livrinho de capa
verde onde dei os primeiros passos em estatística; não podemos esquecer a presença do
professor Dorival, responsável pelas áreas de Microeconomia e Moeda. Tudo isso somado já
agregava uma boa literatura de qualidade pra época antes mesmo da chegada dos gringos.
Lembro-me de algumas indicações do Delfim: Celso Furtado, R. G. D. Allen, o grande e o
pequeno, livro de economia matemática; e inúmeros artigos em livros de coletâneas de
artigos sobre teorias do desenvolvimento econômico lembro-me ainda da assistente do Prof.
Dorival, Maria José, professora de moeda e banco, que também abriu bastante o leque
de leitura nesta área. Então, através destes professores já tínhamos algum contato com
uma literatura de qualidade então, antes da chegada dos gringos. Mas não era uma coisa
sistemática. O clássico livro texto do Samuelson já era conhecido e indicado nos primeiros
anos de economia. Era então a grande novidade. Também não posso esquecer a Dona Alice
Canabrava na área de História.
AHS: Um manual.
AMS: Um manual, é. E obviamente quando esses “cabras” chegaram no IPE introduziram
uma literatura com um rigor de curso diferente do que tínhamos no departamento de
economia, mais sistemático talvez. Não é que não tínhamos bons professores na Graduação.
Além dos acima referidos acima convém lembrar nosso professor de Matemática, o Prof.
Bethet. Rigor muito além do que poderia ser absorvido pelos alunos de graduação... talvez
coubesse num programa de PhD quase ninguém acompanhava a aula dele. É isso aí. Eu
acho que esses professores americanos foram importantes nos anos 67, 68, 69, menos
pelo brilho acadêmico deles e mais pela sistematização e coordenação das disciplinas de
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economia então ministradas. A FEA então tinha excelentes professores, mas não era bem
uma escola de economia. Tínhamos aulas de direito civil, direto público, administração
de empresa, contabilidade, psicologia (o Paulo Singer foi meu professor desta disciplina),
história econômica do Brasil e universal, sociologia (com Heraldo Barbuy, excelente mestre),
e de outras coisas mais que não tinham relação com a economia propriamente dito.
AHS: Uma coisa que me gera curiosidade é com relação a... assim, você foi um dos
primeiros a ir fazer o PhD, depois de ter feito esse curso de pós-graduação. O projeto
era que quem fosse voltasse para lecionar tanto na faculdade quanto na pós-graduação e
esse movimento também fazia com que tentasse atualizar um pouco mais a literatura, os
conteúdos?
AMS: Ah, sem dúvida. Por exemplo, eu, Martone e Guilherme fomos para Chicago, o
Macedo foi para Harvard, o Sayad, o Denisard e o Montoro foram para Yale, o Juarez pra
Purdue, a maioria foi para Vanderbilt. E o pessoal que voltou, obviamente, fez um upgrade
na escola enorme. Nós voltamos no começo dos anos 70 e então a escola deu um salto no
cenário da economia brasileira, particularmente no cenário acadêmico, de pós-graduação.
O Brasil antes dos anos 70, em matéria de economia, era uma ilha que se formava na praia
de Botafogo em torno da Fundação Getúlio Vargas e nada mais, entendeu? O Delfim era
uma figura isolada aqui em São Paulo. E esses anos 70 viu uma explosão de ampliação
de cursos de graduação e pós-graduação de economia no Brasil inteiro em função dessa
geração que se apropriou desse benefício de ir estudar fora nos anos 60 e 70. Isso foi uma
explosão. Na nossa volta nos anos 70, 80, nos reuníamos anualmente na a ANPEC num
grande fórum de debate da economia nacional e interação acadêmica entre os núcleos de
pós-graduação do país. Eu participei muito dessas coisas. Era divertido.
AHS: E com relação a dentro do Brasil? Uma coisa que eu também acabei achando em
pesquisas era que havia um intercâmbio, existia uma parceria entre IPE e a USAID para
que alguns dos professores do IPE fossem para alguns outros centros, dentro do Brasil,
para oferecer um curso de reciclagem dos professores, assim a ideia era, eles sairiam do
Brasil para fazer o PhD pela FEA, voltariam para cá e...
AMS: Eu fiz isso, fui, por exemplo, para Fortaleza, para Belém. Dei um curso em For-
taleza, nem lembro o que eu dei lá. Eu dava macro num ano, micro no outro, comércio
internacional no outro, história e voltava para macro. Nunca gostei de ficar dando a mesma
coisa. Então eu lembro que eu dei um curso lá não sei se foi de história... nem lembro.
E em Belém também, nós fizemos e depois eu ajudei a organizar um curso na FEA de
economia regional, se não me engano. Essa era a função de espalhar. Então nós abrimos
centro de pós-graduação em Minas, em Fortaleza, em Belém. Enfim, esses são os que eu
lembro. Acho que no Rio Grande do Sul. A Yeda Rorato que foi governadora lá era nossa
colega de turma e foi para o centro de Porto Alegre. Enfim, essa foi a história aí.
AHS: E isso era de forma geral? Muitos professores do IPE iam fazer isso?
AMS: Ah, muitos fizeram isso.
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AHS: E com relação ao departamento em si mesmo? Você já falou que no início era um
grupo muito tradicional e tinham algumas ilhas de excelência. Como que era a relação,
havia uma formação de grupos? Um separação muito clara entre o grupo do Delfim, por
exemplo, e alguns outros mais?
AMS: Ah, eu acho que tinha, mas na verdade, na área de economia, predominantemente
a escola era o Delfim Netto antes dos anos 70. Delfim era grande centro, quer dizer, uma
grande atração. Na segunda metade dos anos 60 ele já passava pouco tempo na escola logo
assumiu a Secretaria da Fazenda em São Paulo e logo depois O ministério da Fazenda.
Mas ainda assim o Delfim tinha uma afeição pela escola muito forte e mantinha muito
conto com os professores da FEA, além de ter levado consigo um numero expressivo de
auxiliares para posições importantes no Governo.
AHS: Mesmo deixando de lado as questões administrativas, ele continuava...
AMS: Ele continuava contribuindo...muitos trabalharam na Secretaria da Fazenda, um
outro grupo trabalhava na associação de bancos, um outro grupo trabalhava na bacia
Paraná-Uruguai. E a gente dava uma mão para o Paulo Yokota no Banco do Brasil com
tarefas ligadas ao Banco Central (Rui Aguiar da Silva Leme era então Presidente), e
Ministério da Fazenda. Isso mostra como o Delfim comandava uma verdadeira tropa de
economistas e auxiliares, antes e depois de assumir as posições mencionadas. No meu
nível então (anos 60), agente ficava fazendo o trabalho sujo de organizar índices, organizar
planilha de dados, fazer regressão aos montes, tudo naquela maquininha FACIT. Bem
lembro que Eu Simão Silber e Akio Ogawa eramos a trinca das regressões na Bacia
Paraná-Uruguai; posteriormente fiquei como auxiliar do Paulo Yokota no Banco do Brasil.
AHS: Com relação a essa parte mais técnica, demorou muito tempo para FEA disponibi-
lizar computadores que dessem para fazer cálculos?
AMS: Demorou! O nosso primeiro computador coincide mais ou menos com a evolução
deste tipo de equipamento... Mesmo em Chicago nos anos 68 a 72, quando lá estudei,
a disponibilidade computadores era limitada. Ao elaborar minha tese em Chicago tive
muito trabalho e dificuldade para rodar minhas regressões. A rotina quase sempre tarde
da noite era: ir ao computer center (ala de computador pessoal) pegar a minha senha
de acesso, ficar na fila, pegar os meus cartões que eram da IBM naquele tempo e ficar
esperando para usar o computador. Quer dizer, quando eu saí do Brasil, nós tínhamos
deixado na faculdade de economia um IBM, de capacidade muito limitada. Então nós
somos da geração de fazer, rodar regressões era máquinas de calcular elétricas, tipo FACIT
então, na mão, entendeu? Então, todo mundo sabia inverter uma matriz, hoje em dia é
muito diferente: pode rodar “300” regressões em dois segundos em qualquer laptop. E não
raro amaciar os dados para obter os resultados e quiser.
AHS: Mas, essa chegada de computadores, você estava na FEA quando...
AMS: Quando chegou o 1130 da IBM eu estava lá, mais ou menos em 1967
AHS: Mas um pouco mais para frente quando tem uma evolução dessa parte tecnológica...
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AMS: Então, essa turma que foi e voltou, muita gente trouxe muitos programas, softwares.
Por exemplo, esses programas para séries temporais, os chamados ARIMA models, eu os
trouxe de Chicago em 1972. Aí outros trouxeram outras coisas e isso foi enriquecendo o
ambiente de pesquisa econométrica. Mas tudo ainda se passava no mundo dos cartões de
processamento e muito aquém do tempo dos computadores pessoais. E nós tínhamos um
departamento bastante vigoroso, com um grupo de jovens economistas PhD’s incorporando
os ensinamentos mais avançados da economia na FEA.
AHS: Nossa, sério?
AMS: Na verdade, nós tomamos de assalto a faculdade. Foi uma invasão, um grupo de
uns 15 jovens na primeira metade dos anos 70, e nós éramos arrogantes, essa que é a
verdade. Então tínhamos um pouco da arrogância juvenil. Então formou-se um grupo
muito grande, tomamos todas as posições da escola. Fizemos todos os concursos com muita
rapidez, chegamos à prof. Titular muito rapidamente. Enfim, éramos os donos da escola.
E tomamos conta da FIPE, nós éramos a FIPE. E nós éramos os cursos de pós-graduação
da FEA. Isso gerou muita tensão. Não foi fácil. Hoje parece que a coisa se repete na
FEA, com a separação entre os novos PhD’s, de um lado, e os velhos PhD’s da minha
geração, de outro.Um exemplo: frequento, não muito assiduamente, um seminário na FEA
às sextas-feiras e nele não vejo nenhum aluno, nem mesmo um PhD da nova geração
participando ... É uma tragédia, né? Não tem um professor jovem, só tem velho, eu digo
“eu acho devo ser jovem aqui nesse grupo”. Mas isso lá (nos anos 70) também era assim.
Mas não era bem assim nos anos 60.
AHS: É interessante né? Eu estou lá, estou lá a pouco tempo, porque eu não fiz a gradua-
ção lá, mas, assim, conversando um pouco com as pessoas que fizeram [a graduação na
FEA] e vendo a situação que é, realmente tem essa questão de choques geracionais, né?
As pessoas que vieram um tempo atrás ele estão em um grupo meio separado.
AMS: Você sabe, por exemplo, você vai [para o exterior fazer PhD] você volta a ponto
de bala né? Com a literatura do campo que você escolheu updated, você tem uma forte
disposição para fazer trabalhos analíticos, perde horas para fazer um trabalho matemático
e, o chamado velho já não tem essa mesma disponibilidade. E assim vai se criando um
fosso entre a arrogância juvenil com essa sensação de se achar o dono do saber novo, de
um lado, e o outro dono do saber velho, de outro lado. E assim vai se criando animosidade
e distanciamento entre gerações. isso é muito ruim e não precisaria existir. Aí você vai
vendo o fosso crescer. Isso eu sinto quando eu vou à escola (FEA) ... entre as gerações..
AHS: Uma última questão. Você já até falou bastante da questão do Delfim para o
curso como um todo. Mas o Delfim, em específico para o desenvolvimento dos cursos de
econometria, ele foi também um grande personagem? Ele foi muito importante?
AMS: Olha, o curso de econometria era mais o povo do Luis de Freitas Bueno, quando eu
cheguei lá. O Delfim era mais a teoria do crescimento econômico.. Ele era meio show-off,
ia para o quadro negro montava aquele monte de equação que ninguém entendia porra



147

nenhuma. Lembro-me ainda de uma aula chamada “Ramsey Sem lágrimas” de um re-
conhecido gênio de Cambridge falecido precocemente. Mas ele era a estrela. E ele era
muito aberto para o novo, para juventude. Ele era muito aberto, o Delfim era incrível.
Ele conseguia manter seminários, atrair pessoas, mesmo aquelas que não faziam o seu
(de Delfim) curso. Eu por exemplo fiz um curso com ele, ele deu três ou quatro aulas e
desapareceu, como secretário. Mas tinha contato com ele continuamente. Então ele exercia
uma influência muito forte. Acho que ninguém conseguiu ter a presença intelectual tão
fortemente marcada, naquela escola, quanto o Delfim. E não é na área de econometria
especificamente. O pessoal da área de econometria gravitava em torno dele também, que
eu lembro o [Affonso Celso] Pastore, o Rocca, o Ikeda, Tiacci, esses eram os caras que
ficaram lá na econometria. Eu acho que o Martone passou uma época por lá também e o
Macedo. Mas os primeiros que eu nomeei de início faziam parte do grupo do seminário do
Delfim, que era um evento, todo mundo queria participar.
AHS: O seminário de sexta-feira, né? Apareceu em minhas pesquisas, que começou bem
informal, mas que foi ganhando corpo...
AMS: É, foi. Mas nunca foi muito formalizado, nunca foi uma disciplina. Nunca foi
um workshop clássico que você teria que fazer para conclusão de curso. Eram aquelas
pessoas que se destacavam nos cursos e que ele atraía. Porque ele botava um cara na Bacia
Paraná-Uruguai, outro na Associação de bancos, outro no que hoje é o IPEA, porque ele
era muito solicitado também pelo pessoal do Rio de Janeiro para participar de trabalhos
sobre a economia brasileira Ele tinha uma malha enorme de gente trabalhando para ele.
AHS: Dá para perceber de fato que ele tinha uma grande influência. O que acaba
respondendo a minha pergunta é que era a econometria, inclusive. Era como um todo.

E.2 Entrevista com o Professor Roberto Brás Matos Macedo

Alex Hayato Sassaki: Estou fazendo uma dissertação referente ao período do início
do curso de pós-graduação. Também tenho interesse em abordar como era o curso de
Econometria, e ver se a FEA influenciava os demais cursos (de outros programas de
pós-graduação).
Roberto Macedo: Se influenciava eu não sei. Sempre fui muito focado na FEA, e vou
falar da perspectiva de seu Departamento de Economia.
AHS: E também para ver qual era o conteúdo que era dado [nos cursos de Econometria
daquela época]. Primeiramente, eu queria entender um pouco da sua trajetória, como você
se interessou primeiro pelo curso de Economia e depois por Econometria?
RM: Comecei a trabalhar muito cedo, em banco. Meu pai era gerente de pequenas agências
no interior de Minas. Nasci em cima de uma delas. O gerente morava com sua família
no segundo andar, e a agência ficava no térreo de um prédio. Foi numa cidade chamada
Formiga. E começando a caminhar, acabava entrando no banco. Não havia nenhuma
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restrição de segurança nem nada. E por volta dos sete anos, estava em Sete Lagoas,
também em Minas, onde ingressei no fundamental, e comecei a me alfabetizar também
usando máquina de escrever, dentro do banco. Tenho até uma bem antiga, igual à que
usava na época, que comprei num antiquário. Depois fiz curso de datilografia no segundo
ciclo do fundamental. Foi ótimo porque escrevo muito rápido sem olhar para o teclado, e
boa parte do que fiz e faço é escrever. Já no primeiro ciclo do fundamental meu pai passou
a me dar tarefas no banco, em troca de um dinheirinho. Comecei carimbando talões de
cheques com o nome da cidade, depois trabalhei expedindo avisos de vencimento de débitos
para seus devedores, e também passei a relatar, a seus remetentes, o que se passava com
as duplicatas em cobrança na agência. Por volta dos 13 ou 14 anos, já redigia cartas e
trabalhei também na compensação de cheques de outros bancos recebidos em depósito. O
serviço não era centralizado no Banco do Brasil (BB), que nem tinha agência na cidade.
Usava a bicicleta da agência para entregar esses cheques às agências de outros bancos para
serem quitados, e depois um funcionário passava por elas para pegar o dinheiro. Depois
do primeiro ciclo do fundamental, busquei cursos técnicos. O segundo ciclo era um curso
de Auxiliar de Escritório. E o curso médio foi de Técnico de Contabilidade. No final do
ensino médio fiz um teste vocacional numa instituição educacional do Estado de Minas.
Mas fiquei frustrado com o resultado que veio. Disse o orientador-chefe “Você se saiu
razoavelmente bem nos testes, pode fazer o que quiser.” Mas não resolveu o meu problema
de escolha, pensei. Como já conhecia muito de banco, e estava fazendo o curso de Técnico
de Contabilidade, resolvi ficar em torno dessa área, e escolhi Economia. Cheguei a ter
interesse em Engenharia, mas não tinha como me sustentar, pois o curso exigia dedicação
integral e eu precisava trabalhar. Era de uma família de oito filhos e orçamento muito
apertado. E por sorte, aos 15 anos me tornei financeiramente independente. Nessa idade
minha família se mudou para Belo Horizonte, eu sabia trabalhar em banco, e fui até
um deles indicado por um amigo da família. Fiz um teste e me admitiram, ganhando o
salário-mínimo de adulto, que na época era mais alto que hoje. Aos 19 passei no concurso
do BB, e já havia começado o curso de Economia na UFMG. Fui ao Rio de Janeiro, na
sede do banco, e pedi para ser nomeado para uma cidade com faculdade de Economia para
prosseguir o curso, e aí veio uma das sortes grandes da minha vida. O BB poderia ter me
nomeado para qualquer cidade onde houvesse esse curso, e eu teria ido. Mas, me nomeou
para São Paulo. E aqui eu tive muito mais oportunidades que eu teria em qualquer outra
cidade do Brasil. Chegando na USP, transferido da UFMG, fiquei meio decepcionado
porque era um prédio antigo e pequeno na rua Dr. Vila Nova, que foi o antigo Colégio Rio
Branco. Depois foi cedido à USP e hoje é tribunal da Justiça Militar do Estado. Na mesma
rua, a FEA também ocupava outro prédio muito modesto. E eu vinha da UFMG onde
o prédio da Economia era um grande e novo no centro de Belo Horizonte, deve ter sido
coisa do presidente Juscelino. Na USP, cursava o noturno e tinha as manhãs vagas, livres
para estudar, pois no BB meu turno era de seis horas, e isso também foi muito bom. Mas,
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nos dois primeiros anos de curso, me senti meio perdido. Em particular, com Estatística
Matemática e Cálculo. Esses cursos eram muito exigentes, em particular o de Cálculo.
E eu não sabia para que serviam, sempre tive uma visão meio utilitarista das coisas. E
havia aquelas distribuições estatísticas: binomial, Poisson, qui-quadrado, normal etc. Eu
pensava: “que negócio é esse?”. Com as manhãs livres, acabei me envolvendo mais com a
faculdade, e também com o CAVC em três gestões, até chegar a vice-presidente. No último
ano do curso, que tomava cinco anos no noturno, era o candidato natural a presidente, mas
não aceitei, pois já estava focado no pós-graduação, preparando-me para exame nacional
de seleção. Também durante o curso, tornei-me estagiário da Cadeira III, de Estatística
Econômica e Econometria. E tive outra sorte grande, de passar a trabalhar com o professor
Affonso [Celso] Pastore, um dos mais brilhantes professores que tive na FEA. Na ocasião,
ele estava trabalhando numa tese sobre “A resposta da produção agrícola aos estímulos de
preços”. Deve estar na biblioteca da FEA.
AHS: É da livre-docência dele, não?
RM: Não. Essa foi do doutorado e ele usava muita Econometria. E foi o Pastore que
me ensinou para que servia a Estatística Matemática, como integrante da Econometria,
e o Cálculo muito usado nos modelos formalizados matematicamente e nas inferências
a partir deles. Até hoje não me esqueço da explicação que ele me deu para o teste t de
Student. Ele desenhou a distribuição do t, e falou: “dentro da hipótese nula de que os
coeficientes são zero numa regressão, a probabilidade de eles caírem aqui nesse intervalo é
de 95%, e assim muito alta. Logo, se o valor do t cair fora dessa área, é sinal de que a
hipótese deve ser rejeitada”. Eu calculava regressões com três variáveis explicativas em
máquinas eletromecânicas, que eram o máximo na época, quando deixaram os manuais
ultrapassados. O carro da máquina corria de um lado para outro, e você gastava quase
uma manhã para fazer uma regressão com essas três variáveis. Os dados eram de séries
de tempo, e a hipótese do Pastore era a de que a produção agrícola no tempo t dependia
dos preços em 𝑡 − 1. Mas o Pastore sofisticou ao introduzir um mecanismo de ajuste em
que essa resposta era mais forte num primeiro momento diluindo-se a partir dele, segundo
um modelo chamado de defasagens distribuídas. Em Econometria, o quente na época era
apenas a regressão múltipla, estimada pelo método de mínimos quadrados, os modelos de
equação simultânea ainda eram muito pouco utilizados. Então fazia inversões de matrizes
e outros cálculos para estimar o vetor de coeficientes, dado, ainda me lembro, numa função
𝑦 = 𝑓(𝑋) + um termo aleatório, por 𝑏 = (X′X)−1X′𝑦. E o Pastore era muito esperto.
Antes de calcular uma regressão ele pedia para a gente colocar os dados das variáveis num
gráfico, que era feito em papel milimetrado, e também tomava tempo, mas bem menos
que a regressão. E aí você já via a natureza da correlação entre elas. Isso foi muito bom
porque desenvolveu minha intuição quanto à existência de correlação entre variáveis. Era
coisa bem aplicada. Você pegava os números, retirados dos anuários estatísticos do IBGE,
e fazia todos aqueles gráficos e cálculos. Com o Pastore aprendi então como era uma



150

pesquisa científica na área de Economia, combinando teoria econômica, dados e métodos
quantitativos, vendo então como era utilizada toda aquela Matemática envolvida no cálculo
diferencial e integral, e Estatística Matemática que antes me deixavam meio perplexo.
Gostei tanto que me apeguei ainda mais ao curso, minhas notas foram ainda melhores,
e acabei concluindo-o em primeiro lugar. E assim foi, aprendi muito com o Pastore. Ele
era muito bom de teoria, colocava a coisa de uma forma científica, de teste de hipóteses
e você testava com aqueles dados que você coletava. Hoje os métodos econométricos se
sofisticaram, mas continua assim, você trabalha com suas hipóteses a partir de uma ou
mais teorias. Já no final do meu curso e do estágio, entrou em cena o computador, um
enorme IBM 1130. Para entender programação cheguei a fazer um curso de FORTRAN,
um software bem elementar. Mas o computador não era da faculdade, você tinha que ir
ao campus da USP, no Butantã, levando os cartões perfurados com os dados. Havia um
funcionário da faculdade que fazia essa perfuração. Você levava os dados e os colocava
entre os cartões do programa de regressão. E o Pastore era muito rigoroso, exigindo a
conferência dos dados perfurados depois de impressos numa folha. Hoje em dia, as pessoas
fazem uma planilha do Excel, às vezes a conferência não é feita, e seja por erros de dados
ou de posicionamento errado das colunas do Excel costumam vir resultados absurdos. O
Pastore às vezes ficava lá no computador à noite, por dificuldades de conseguir horário.
Muitos anos depois, tornei-me diretor da FEA, e tínhamos um desses computadores, mas
já obsoleto, e acabou doado a um museu da PRODAM1, que formulou um pedido para
levá-lo. Hoje, qualquer laptop faria muitíssimo mais do que ele. E olhando a Cadeira III,
em que trabalhava com o Pastore, o catedrático era o professor Luiz de Freitas Bueno,
muito ligado ao professor Delfim, que também começou na Cadeira III, a convite desse
professor, e depois assumiu outra, de Economia Brasileira. Na Cadeira III, além do Pastore,
havia os professores Carlos Antonio Rocca, Akihiro Ikeda José Tiacci Kirsten e Cecília
Cukierman. Os dois últimos eram mais voltados para Estatística Econômica e os demais
mais para Econometria.
AHS: E como você se tornou professor?
RM: Ao concluir o curso, fui convidado para começar a carreira docente na USP, na
condição de auxiliar de ensino dessa cadeira. Em retrospecto, percebi que minha carreira
seguiu um roteiro descrito por um filósofo espanhol, Ortega Y Gasset, que disse: a vida
é você e as circunstâncias. Algumas já chamei de sortes grandes nesta entrevista. Você
tem controle sobre você, mas muitas coisas são circunstanciais, por exemplo, o fato de
eu ter nascido em cima de um banco, o de eu ter me mudado para São Paulo e também
o de que eu estava no lugar e na hora certos quando a FEA se expandiu e começou
o curso de pós-graduação, com a oportunidade de trabalhar como docente e conseguir
bolsas para doutorado nos EUA. Houve também muitas oportunidades para os alunos e
tornarem professores, porque de repente a FEA, que admitia 150 alunos, passou a admitir

1 Não consegui verificar o nome da instituição para onde foi doado.
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450. Então você saía da condição de aluno e virava professor, não tinha exigência de
mestrado, doutorado, nem nada, você assinava um contrato, e passava a lecionar e a se
virar na sala de aula, sem nenhum preparo como professor e sem orientação. Exceto a
que recebi do professor Bueno: “Aulas bem dadas, muita matéria e notas bem baixas”. E
ficava, às vezes, em uma situação constrangedora, pois tinha que dar aula para ex-colegas
que ficaram reprovados. Eu era ainda meio tímido, comecei colocando as fórmulas no
quadro negro, de costas para os alunos, mas pensei “isso aqui não vai dar certo”. Levava
até umas frases prontas. Mas eu percebi que ao responder perguntas eu ficava mais a
vontade, porque dominava a coisa. E fui me desinibindo. Não havia Powerpoint, você
tinha que usar muito giz, havia até professores que usavam um jaleco branco para se
protegerem do pó de giz. Mas, para alguns novos professores foi embaraçoso porque os
alunos percebiam suas fragilidades, contestando suas aulas. Outra coisa que aconteceu foi
que o Delfim levou vários de seus ex-alunos, que davam aula para nós, para o governo.
E alguns brilhantes, um de que me recordo muito é o Eduardo Pereira de Carvalho, que
me convidou para ficar na cadeira do Delfim, mas eu já estava enturmado na Cadeira III,
que igualmente tinha muito status na FEA. O Eduardo era uma espécie de um coringa
para o Delfim, ocupou várias funções governamentais, sujeito muito inteligente, grande
economista, foi também presidente do CAVC, falava muito bem. E o que aconteceu foi
que entre os professores que o Delfim levou, alguns deles no início de carreira, vários não
fizeram nem o mestrado e assim. Quando voltaram à FEA, eles até poderiam retomar
as aulas, pegar o programa de mestrado, mas teriam que se submeter as aulas de seus
ex-alunos. E outra coisa, vários já estavam profissionalmente, como no caso do Eduardo,
voltados para outras ocupações. Nós perdemos vários professores por causa disso, mas
tal situação redundou em mais oportunidades para os formandos se tornarem professores.
Na carreira há também a titulação da livre-docência, que na escola deixou muita gente
para trás. Porque o professor estava no meio de carreira, e alguns não a haviam levado
com empenho a ponto de enfrentar o desafio da livre-docência. Ela tem que ser mantida,
porque ela segura muita gente com vocação mais frágil. Aliás, acho que os professores só
deveriam ser efetivados após a livre-docência. Mas quem voltou dos EUA, já veio mais
preparado e mais focado na carreira nos padrões de lá, em particular fazendo pesquisas e
publicando resultados. E quando eu cheguei a Harvard, o programa de doutorado tinha
como um dos requisitos a formação em Econometria, em que era preciso tirar B+ no curso
dessa disciplina, ou fazer um exame específico de Econometria. Com a Econometria que
havia aprendido na FEA, tirei A- no curso, o que mostra o bom nível da Econometria que
a nossa faculdade oferecia.
AHS: No curso de pós-graduação?
RM: Não. Falo especificamente da graduação, que nessa disciplina já tinha um ótimo
nível, particularmente para quem tivesse a oportunidade de praticá-la, como fiz com o
Pastore. Passando ao pós, o curso aqui era de mestrado, e servia como um preparatório



152

para o doutorado nos EUA. Mas ele começou meio desorganizado institucionalmente, tanto
que eu fiz uma dissertação de mestrado sobre a indústria brasileira de café solúvel, não
houve quem cuidasse do atendimento das regras da USP, e esse meu mestrado acabou não
sendo reconhecido. Mas, em Harvard, quando o estudante concluía os requisitos para o
doutorado, exceto a tese, ele recebia, sem necessidade de dissertação, o título de Mestre,
que foi reconhecido pela USP, e assim não insisti em ter o título do pós que fiz aqui. Aliás,
quando voltei dos EUA, por um período fui presidente da Comissão de Pós-graduação da
FEA, tive que cuidar da situação de um professor da UnB, Dércio Garcia Munhoz, porque
ele precisava do diploma para prosseguir sua carreira lá, e o assunto estava enroscado
na burocracia da USP. Deu trabalho, mas foi possível enquadrar o mestrado dele na
regulamentação da USP, aceita pela UnB.
AHS: O senhor fez o curso de pós-graduação, aquele inicial...
RM: Saí da graduação, fiz a pós-graduação em um ano, e no primeiro semestre do ano
seguinte trabalhei na dissertação de mestrado. A partir do segundo semestre do curso,
trabalhei também no processo de conseguir a bolsa de estudos, e minha admissão numa
das universidades americanas de meu interesse.
AHS: Em que ano que foi? Foi em 67?
RM: Eu cursei o mestrado em 1969, depois de me formar em 1967 e passar 1968 já
lecionando e me preparando para o exame nacional de seleção ao mestrado. Em meados
de 1969 preparei as applications para o doutorado de Chicago, Yale e Harvard. Fui aceito
nas três, mas optei por Harvard porque era aquela em que estava mais interessado. Como
hoje, ela estava sempre à frente nos rankings mundiais de universidades e eu, desde jovem,
comecei a sonhar em chegar lá. E houve outra circunstância favorável, porque no interior
de Minas o banco onde meu pai trabalhava recebia jornais do Rio e de Belo Horizonte, por
meio deles aprendi o que era bolsa de estudos, vi que tinha que aprender inglês, então aos
quinze anos comecei a estudar essa língua pagando o curso do meu próprio bolso. Noutra
circunstância, no último ano do graduação ganhei do Departamento de Estado dos EUA,
num programa do Consulado Americano em São Paulo, uma viagem para aquele país, e
fiquei lá quase 30 dias lá, viajando por várias cidades, o que também melhorou o meu
inglês. E como cheguei a Harvard em 1970? Como condição básica era preciso tirar notas
boas num teste de inglês, conhecido como TOEFL, e noutro exame, o GRE (Graduate
Record Examination) de Matemática. Nas cartas de recomendação para universidades
americanas, é solicitada a menção de qual foram suas posições no ranking dos alunos,
se você esteve entre os primeiros 1%, ou 5%, ou 10% das classes em que estudou. Com
base nisso, também juntei até cópia do meu diploma e notas do curso primário e do curso
Técnico de Contabilidade, mais os documentos do graduação na FEA. Sempre fui bom
aluno, modéstia à parte. Inclui na application até um atestado de que havia concluído o
curso em primeiro lugar, e recebido dois prêmios por isso, o Gastão Vidigal e o Shell. O
primeiro vários professores ganharam, sei que o Pastore também ganhou e outros. Era
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dado pela Associação Comercial de São Paulo, mas depois ela acabou com esse prêmio,
que vinha com um cheque. Mas o prêmio Shell, também com um cheque, foi dado uma
única vez porque o presidente da empresa no Brasil foi lá na formatura entregar o prêmio,
o paraninfo da turma era o Caio Prado Jr., um famoso professor de História Econômica,
que no seu discurso criticou as companhias de petróleo, e aí a Shell nunca mais deu o
prêmio. Também fui orador da turma. A minha vida foi a FEA, que não me sai da alma.
Pretendo me reintegrar a ela como professor sênior. Só não busquei isso até agora porque
a estação do Metrô da linha 4, que me levará à USP, e fica perto de onde moro, sofreu
atrasos. Mas soube que ficará pronta em dezembro deste ano, e estou tão ansioso por isso
que acompanho quase que diariamente as obras, ao passar por elas antes de chegar em
casa. Com a crise econômica, fiquei preocupado com a falta de verbas do governo paulista,
mas ela está sendo financiada pelo Banco Mundial. Por que o metrô e não meu carro?
Porque este toma muito tempo, e não estou disposto a gastar 45m ou uma hora no trânsito
tanto na ida como na volta até a FEA. Nos EUA usava muito o metrô, e uma das coisas
que mais gosto nele é que você pode ler alguma coisa no trajeto. Aliás, uma diferença
entre os metrôs do Brasil e os que vi nos EUA e na Europa, é que lá fora há muito mais
gente lendo alguma coisa. Em São Paulo, eu sempre morei perto do Centro, na Duque
de Caxias, na Nestor Pestana, na Angélica, na Baronesa de Itu e, hoje, na Visconde de
Ouro Preto. E noutra circunstância favorável, a mobilidade era muito mais fácil, porque
eu trabalhava no Banco do Brasil no início da avenida São João lá no topo, perto daquele
prédio muito alto que foi do Banespa. A FEA era na rua Dr. Vila Nova, eu morava na
Nestor Pestana, e circulava entre esses três lugares a pé. Ah, em 1980 também fiz um
pós-doutorado na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, período em que escrevi um
livro (Os Salários na Teoria Econômica, Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1982). Então tive
também tempo para ler mais obras dos autores clássicos, inclusive todo O Capital, do
Marx. E a Inglaterra é muito interessante, porque lá o respeito às tradições é muito forte.
Há muita gente da working class que adora a Rainha.
AHS: Eu gostaria de ter um noção, se você tinha conhecimento de como foram formuladas
as ementas dos primeiros cursos de Econometria?
RM: Confesso que não me lembro de ementas. No curso de Estatística Econômica, havia
apostilas. E nele como no de Econometria, o fundamental eram as anotações de aula, e as
demonstrações que os professores faziam na lousa, mais os exercícios dados e as apostilas,
quando existentes. No pós já havia o livro texto, de J. Johnston, Econometric Methods.
Lembro-me também que o livro de macro adotado era o Macroeconomics, de McDougall e
Dernburg. No pós, os livros-textos já eram em inglês, o que também era uma forma de
melhorar o aprendizado dessa língua.
AHS: E os professores eram de fora...
RM: Eram, e alguns também sabiam português. Mas, voltando às cartas de recomendação
para Harvard, fui aprendendo mais sobre elas. Além da sua posição no ranking dos colegas,
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soube que entre as três cartas de recomendação de ex-professores meus era importante
que um fosse professor ou ex-aluno daquela universidade. E consegui uma carta de um
desses ex-alunos, que lecionava no pós, o Douglas Graham, o que me ajudou muito. E
na pós-graduação havia um professor da FEA que também foi de grande valia, o Miguel
Colassuonno, que coordenava o pós, e também estava envolvido na questão das bolsas.
Ele vibrava com o sucesso dos alunos em conseguir admissão nas melhores universidades
dos EUA. E até convidou um professor de Harvard para visitar o nosso programa de
pós-graduação. Veio o Arthur Smithies, que saiu dizendo “olha, que venham os candidatos
daí”. Havia outros contatos lá fora, como o Arnold Harberger, da Universidade de Chicago.
Muito ligado ao Pastore. Quem o Pastore recomendava, ele aceitava. Pastore passou um
período lá, Não fez PhD fora, mas ele tem preparo equivalente. Esse Harberger era casado
com uma chilena e circulava muito pela América latina, grande professor. Eu me lembro
de que na FEA, onde passou um período, no prédio atual ele implicou com o tamanho
dos banheiros. Porque você tinha (não sei como está hoje) banheiros em igual quantidade
para homens e para mulheres, todos do mesmo tamanho, e a participação feminina no
corpo discente era muito pequena. Professor de microeconomia, usava isso como exemplo
de má alocação de recursos. Aliás, eu também acabei implicando com o assunto, porque
noto que os arquitetos, nos aeroportos, fazem banheiros do mesmo tamanho e na mesma
quantidade para homens e mulheres, e estas tomam mais tempo lá dentro, gerando grandes
filas fora do recinto. O James Tobin, que tinha grande influência em Yale, e depois ganhou
o Nobel de Economia, também esteve por aqui. O Colasuonno estava muito ansioso em
que alguém fosse aceito em Harvard, pois seria o primeiro da FEA e o segundo do Brasil.
No dia em que recebi a minha aceitação fui mostrar o telegrama ao Colasuonno, e ele ficou
tão entusiasmado que disse “deixa que eu respondo para você”. Foi uma festa. Na filosofia
já citada, fiz a minha parte me esforçando, inclusive buscando circunstâncias favoráveis,
mas elas estavam lá e foram muito importantes.
AHS: Uma coisa que está despertando certa curiosidade é como funcionava essa relação
dos alunos, que eram chamados para ser professores assistentes, com a pós-graduação?
Todos os que...
RM: Não, aí era o seguinte. A pós-graduação era via exame nacional, para você entrar
nesse esquema com os professores estrangeiros, e ter maior chance de bolsas. Ser convidado
para ser professor da FEA, como fui, foi antes de eu fazer a pós, perto da formatura. Aí era
um convite pessoal, e prevalecia a regra do mérito, em geral eram convidados os melhores
alunos. Mas houve muitas oportunidades, dezenas foram convidados. E uns que, como eu
disse, não seguiram em frente, pelas razões já apontadas. De um modo geral, todos os
professores convidados buscavam o mestrado, pois já se previa que ele se tornaria requisito
mínimo para continuar na docência.
AHS: No exame nacional, então, era para pós na FEA...
RM: Não. No exame nacional, você optava para onde queria ir, USP, UFRJ, UFMG,
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PUC-Rio etc. E como num vestibular, sua escolha preferida dependia da sua classificação
no exame. Ah, agora lembrei-me do CAVC, que foi também muito importante na minha
trajetória. Passei a participar da política estudantil, e comecei como secretário do centro
porque trabalhava no Banco do Brasil, sabia coisas de escritório, fazia as carteirinhas, atas
de assembleias etc. E tanto em reuniões como nessas assembleias, minha comunicação ver-
bal melhorou muito. A gente se posicionava contra o governo militar, eu redigia manifestos
e frequentava as passeatas. Nelas, quase fui preso duas vezes, houve colegas da FEA e
de outras faculdades que se envolveram com a luta armada, e alguns até morreram. No
CAVC, no início eu quase não falava, mas escrevia com facilidade, ia para as reuniões, o
pessoal ficava quebrando a cabeça sobre o que fazer, eu redigia uma proposta por escrito,
captando um pouco do que estava no ar, e chegava com o meu “posso apresentar uma
proposta por escrito?”, o que era conveniente para eles. A aceitação melhorava minha
avaliação pelos colegas.
AHS: Mudando um pouco o foco, dentro da faculdade como que era a relação entre os
professores? [Por exemplo], você faz parte dessa geração que foi fazer o PhD, voltou para
lecionar lá na faculdade, como que era a relação com os professores que tinham feito,
talvez, o doutoramento na própria FEA ou vinham de outras escolas que...
RM: Como disse, antes de ir já havia começado a lecionar na FEA. Com o pessoal
que fez o doutoramento na própria FEA, eu e os que também fizeram o PhD fora se
relacionavam muito bem. Alguns desses doutores pela FEA também ganharam bolsa para
o pós-doutorado em universidades dos EUA, e com isso se integravam ao nosso grupo.
E houve também outra coisa muito interessante na FEA, o contexto ideológico, porque
houve um professor da sua fase inicial que perdeu o cargo por decisão do governo militar,
acho que foi aposentado, o Mário Wagner Vieira da Cunha, que tinha dois assistentes
com uma formação bem à esquerda, o Paul Singer e a Lenina Pomeranz. Com a saída do
Mário Wagner, não tiveram seus contratos renovados. A Lenina Pomeranz era de origem
polonesa, e a família dela era tão Marxista que lhe colocou esse primeiro nome, e o irmão
dela se chama Karl, creio que em homenagem ao Marx. Então na escola era assim, tinha
gente bem à direita, e também à esquerda, e isso ocorre até hoje. Era comandada pelo que
chamo de “centrão”, onde preponderavam os Ph.Ds., e foi mantida essa tolerância, o que
acho muito bom. Harvard também era assim. Lembro-me de um jovem professor que foi
até Cuba, e na volta deu uma aula sentado na mesa fumando um Havana. Tem gente que
pergunta “mas como vocês tem essa tolerância aí?” São as tais circunstâncias. Eu até me
orgulho porque num determinado momento eu representava os professores doutores na
Congregação, e também por delegação dos meus representados, em particular o professor
Denisard, do qual sou muito próximo, propusemos a recontratação do Paul Singer e da
Lenina, o que foi aprovado pela Congregação. Foi um dos grandes momentos da minha
vida. Na FEA mesmo os professores mais alinhados com o governo militar, como o Delfim,
não criavam casos no sentido ideológico. Mas me lembro de um colega, o Norberto Nehring,
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que se radicalizou buscando a luta armada, e acabou assassinado. Aliás, era muito discreto,
nunca soube que estava envolvido nisso, embora fosse meu colega de sala. Não participava
do CAVC.
AHS: Professor, você deu aulas no cursos de mestrado da pós-graduação da FEA depois
que voltou?
RM: Depois que voltei dei aulas de Econometria, mas depois criei uma disciplina nova,
Economia do Trabalho, a primeira no Brasil. Passei também a me dedicar a pesquisas
nessa área.
AHS: Mas com relação às ementas que você...
RM: Já disse que não me lembro de ementas, exceto em Harvard, chamadas de programa
do curso. Na FEA, na graduação havia apostilas, no pós eram livros-textos. Mas na
graduação, também havia livros-textos que balizavam alguns cursos. Lembro-me que no
curso de História Econômica era indispensável ler os livros clássicos de Caio Prado Jr. e
Celso Furtado, caso contrário você estaria perdido. No curso de Introdução à Economia
o livro texto era o do Paul Samuelson, que substituiu o de um autor francês, cujo nome
não me lembro. Na visão europeia, essa substituição poderia ser vista como integrante
do chamado “desafio americano”, em face da importância que os EUA passaram a ter
mundialmente.
AHS: Outra questão: me parece óbvio que quando esse grupo de pessoas que foi fazer o
PhD nos EUA voltava eles traziam consigo, não só o conhecimento do curso, mas também,
às vezes, outras ferramentas. Conversando com o professor Adroaldo ele inclusive falou
que trouxe até softwares de Econometria e métodos quantitativos em geral. Ele falou que
inclusive trouxe o ARIMA. Depois que passou essa época, continuou havendo esse fluxo
de alunos do doutorado...
RM: Diminuiu, mas muitos, como já disse, muitos doutores pela FEA foram para o
pós-doutorado fora. E com o avanço nos meios de comunicação, ficou mais fácil para todos
acessar pesquisas de nível internacional. Creio que até hoje há essa influência dos EUA,
pois a maioria dos nossos professores de Economia na FEA são do mainstream da análise
econômica, o qual vem daquele país, conforme demonstrado pelo fato de que é de lá a
grande maioria dos premiados com o Nobel da área. Esse mainstream é focado em Teoria
Econômica, Métodos Quantitativos e, em algumas escolas como Harvard, também História
Econômica. E na pesquisa científica não há espaço para blábláblá ideológico, como ocorre
em algumas escolas de Economia do Brasil. Ou seja, muitos aqui têm ideias preconcebidas,
com conteúdo ideológico, e não querem saber de testar suas hipóteses. Aliás, nem falam de
hipóteses, entendendo suas ideias como verdades inquestionáveis. Não sei como a FEA está
hoje, fiquei um pouco por fora nos últimos 20 anos, mas ao voltar a ela, como pretendo,
vou conferir. Mesmo os professores de História passaram à linha mais quantitativa. Soube
que alguns da FEA pesquisavam lá em Minas, pegando dados demográficos em antigas
paróquias.
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AHS: E esse intercâmbio continuado via pós-docs também ajudava a trazer essas influên-
cias...
RM: E não foi só isso. O pessoal passou a frequentar congressos e seminários internacionais
de Economia com seus artigos, ou convidados para debates. Eu conheci muitos países
nesses encontros, em particular os da América Latina. Mas também já fui parar até em
Hong Kong e na antiga União Soviética, e dei aulas em Miami e no Japão. Minha ida à
União Soviética foi particularmente interessante. Na época, o Brasil não mantinha relações
diplomáticas com ela, e tive que embarcar em Buenos Aires num avião de sua Força Aérea
que trazia e levava de volta marinheiros da frota pesqueira daquele país no Atlântico Sul.
Viajei com esses marinheiros. Eram muito chegados numa vodka.
AHS: Uma última questão que eu tenho, que a gente acabou falando pouco, muito margi-
nalmente, é com relação ao próprio Delfim Netto.
RM: Eu tenho um artigo sobre ele na revista da USP.
AHS: Vou dar uma procurada. Mas eu gostaria de...
RM: Me pediram esse artigo sobre ele, e falei “vou escrever sobre o Delfim economista e
da perspectiva da FEA”. Tenho por ele uma admiração muito grande, pelo que é como
economista, culto como tal e em outras áreas, atuante no debate nacional, e pelo muito
que fez pela FEA. Já tive divergências com alguns dos membros do seu grupo, mas nós na
FEA sempre adotamos o princípio de que, apesar de divergências, pela FEA sempre nos
unimos. De vez em quando me encontro com ele, em eventos e num almoço periódico, de
professores da antiga Cadeira III, organizado pela professora Cecília Cukierman. Quando
entrei na escola e fui chegando ao segundo, terceiro ano, vi que ele sempre reunia periódica
e regularmente um grupo de professores para discutir a moderna Teoria Econômica e pes-
quisas a partir dela com métodos quantitativos, buscando aplicações à economia brasileira.
Foi ele quem deu esse perfil de mainstream à FEA, pois esta foi criada a partir de um
grupo de advogados, engenheiros, filósofos e outros, quase todos muito distantes desse
mainstream. E recentemente ele doou sua imensa biblioteca à FEA, outra atitude muito
elogiável.
AHS: E com relação à influência do Delfim no desenvolvimento dos cursos de Econometria?
Ele tinha algum papel?
RM: Não é da minha época o trabalho que ele fez nessa área. Mas sei que as primeiras
teses de doutorado de discípulos dele na FEA foram marcadas pela utilização pioneira
de métodos econométricos, as de doutorado do Affonso Pastore, do Carlos Rocca e do
Pedro Cipollari. Agora, gostaria de acrescentar uma observação ao concluir esta entrevista.
Seguidor da mencionada filosofia do “você é você e as circunstâncias”, lamento que as
mesmas circunstâncias que me beneficiaram, abrindo caminhos para buscar a carreira
docente, ganhar bolsas, tornar-me um profissional bem formado, estejam hoje muito
escassas. Sei que não se pode ficar esperando por boas circunstâncias, tem que correr atrás,
eu sempre corri. Mas outra coisa é você correr atrás e, como hoje, não avançar porque
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as circunstâncias não favorecem. Mas, não há alternativa. É preciso continuar correndo.
Só vejo melhoria das circunstâncias para os economistas e outros profissionais jovens se a
economia voltar a crescer e bastante. Além da recessão atual, enfrentamos uma estagnação
de longo prazo, a taxas de crescimento muito baixas, que limitam muito o surgimento de
oportunidades profissionais. Essa é a questão do momento. É preciso que nos engajemos
num enorme esforço nacional para melhorar essas taxas, e a meu ver nosso maior problema
não é a economia em si. Ela vem sendo asfixiada por um Estado enorme e mal gerido, em
razão do que é preciso arrumar a política, pois nossos governantes cometeram sucessivos
erros de gestão nas últimas quatro décadas. Houve também muita corrupção. Sem arrumar
a política não sairemos dessa encrenca, e sem maior crescimento econômico não há salvação,
pois é dele que viriam os indispensáveis recursos para remediar, entre outros, nossos males
na área social. E sem populismo. Sou por um governo pró-mercado na área econômica,
mas com forte atuação social, respeitado, contudo, o equilíbrio fiscal. Em retrospecto, o
desequilíbrio fiscal pode ser apontado como a causa mais importante da situação em que a
economia brasileira se encontra hoje, bem como desse seu desempenho também ruim nos
últimos quarenta anos.

E.3 Entrevista com o Professor Antonio Carlos Coelho Campino

Alex Hayato Sassaki: A primeira coisa que eu queria falar com o senhor é a respeito
de como que se deu o seu interesse por economia, pelo campo de economia? Só uma ideia
bem superficial, rápida, de como você chegou a esse interesse em economia.
Antonio Carlos Campino: Eu vou falar uma coisa antes para você que eu acho que é
um absurdo o que a gente faz no Brasil de exigir que um rapaz de dezessete anos já saiba o
que ele vai ser profissionalmente. Eu acho, por exemplo, o sistema americano muito melhor
quanto a isso, porque você entra e é aluno da universidade, você não é aluno de economia,
administração ou arquitetura e você tem que fazer um certo número de disciplinas na área
de ciências físicas, ciências naturais, ciências humanas, tem um certo número de créditos
que você tem que fazer em dois anos. Depois de dois anos é que você decide o curso que
você irá, “eu realmente gostei de economia, então eu quero fazer em economia”. Ou então
você pode até ter um major em economia e um minor em uma outra área. Isso eu acho
muito interessante, primeiro porque evita uma perda de capital humano do ponto de vista
do país e uma perda de recurso do ponto de vista advindo da família dele. É visível que no
caso da nossa faculdade que depois de dois anos, o número de alunos que se desinteressam
no curso e querem se e querem se inscrever em outro curso [é alto]. Você tem essa perda
para o país e para a família. Outra coisa que eu acho interessante no sistema americano é
que você se graduou em economia e vai trabalhar alguma tempo e depois “eu estava num
escritório de arquitetura, fazia toda parte de economia, mas arquitetura é o que eu gosto”
aí você vai fazer o seu mestrado em arquitetura. Eu acho que realmente é muito melhor do



159

ponto de vista de formação. Estou dizendo isso para explicar um pouco, eu quando tinha
dezoito anos tinha um ideia muito vaga do que seria economia, do que seria contabilidade.
A minha família é uma família pobre, então eu tinha que fazer algum curso que eu pudesse
trabalhar e fazer o curso. Eu era bancário eu tinha dois cursos possíveis que era um de
ciências econômicas e outro que era de direito. Que seriam cursos que eventualmente daria
para compor com o trabalho. Direito era uma área, uma profissão que tinha muita gente.
A visão que se tinha no tempo que eu tinha dezoito anos é que você tinha muito advogado,
muito mais do que haveria necessidade, isso era uma coisa, a segunda coisa, também,
que me perdoe o pessoal da faculdade de direito, mas naquele tempo era importante ter
um nome, o nome familiar com algum carregando alguma coisa de importante, não era
o meu caso. Por outro lado, o meu cunhado fazia o curso de ciências econômicas aqui,
“então eu vou tentar o mesmo curso que ele”. Foi essa a razão primeira para eu procurar a
faculdade de economia, depois do curso eu acabei gostando do negócio. E uma coisa que
eu queria até contar para você é que até, eu acho que, 1964 nós não tínhamos um curso
de economia e de administração, nós tínhamos o curso de ciências econômicas e ciências
contábeis e atuariais, acho que foi em 64 que os cursos foram... aí se criou, se dividiu
ciências econômicas em economia e administração. Aí muitos colegas meus optaram por
administração e outros por economia e eu optei por economia porque eu realmente gostava
das disciplinas de economia.
AHS: O senhor já estava cursando o curso quando teve essa mudança?
ACC: Sim.
AHS: Então nesse momento você decidiu ir para economia?
ACC: Isso. Eu entrei na faculdade em 61 e me formei em 65, a colação de grau foi em 66.
E em 64 é que houve essa divisão que eu mencionei para você. Estou mencionando isso
porque tem outro aspecto que está ligado a isso, muita gente não concorda comigo, mas eu
vou te dizer o que eu penso. Quando eu fiz ciências econômicas, você tinha matérias que
hoje são da administração, por exemplo, marketing, que era o professor Meyer Stillman
quem dava, administração da produção que era o professor Ruy Leme que dava, finanças
das empresas que era o professor José Carlos Moreira. Tinha uma série de disciplinas
que hoje estão no departamento de administração e uma série de outras que ficaram no
departamento de economia. Quando se cria o departamento de economia aí se foi agregando
outras disciplinas com enfoque de economia. Estou mencionando isso para você porque
eu faço aqui uma orientação dos alunos que estão fazendo estágio, sempre cada um de
nós tem cinco alunos que estão fazendo estágio, que a gente conversa com eles duas vezes
por ano, uma no fim do primeiro semestre e uma no fim do segundo semestre, e o que eu
vejo é que o pessoal que faze estágio sente uma necessidade muito grande de disciplinas
como finanças das empresas, nós não temos, temos até professores muito bons na área de
matemática financeira temos na área de finanças, o professor Marquito que dá derivativos,
mas eles sentem falta disso. Então, eventualmente aquele curso era mais adequado para
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quem vai para o mercado de trabalho, mas menos adequado para quem pretende uma
carreira acadêmica. Algum tempo atrás, se chegou a discutir aqui no departamento de
economia a ideia de dividir o curso em dois.
AHS: Um mais aplicado e outro mais em formação teórica?
ACC: Isso, certo.
AHS: De repente a necessidade não é essa, é você ter a possibilidade de ter mais matérias
livres para as pessoas fazerem junto a administração.
ACC: Isso ocorre na USP, um aluno de economia pode fazer disciplina na administração,
só que eles [Administração] abrem cinco vagas, três vagas, então não dá. É uma opção que
não é real.
AHS: Eu fiz uma pesquisa a respeito do senhor, dos momentos que você passou aqui dentro
da FEA. Dentro dessa minha pesquisa eu vi que o senhor consta como professor, como
funcionário da FEA a partir de 1967. Esse tempo entre você ter se formado na graduação
[e entrar como funcionário da FEA] você estava fazendo o curso de pós-graduação aqui,
que foi criado?
ACC: Sim. Isso também a gente poderia rever. A minha turma é de 65, em 66 foi a minha
graduação e em algum momento no ano de 66, eu não me lembro exatamente, começou o
que se chamava pós-graduação em economia pelo IPE. O IPE foi criado pela congregação
eu creio que em 1964. Naquele tempo, a faculdade de economia, lá na Dr. Vila Nova, ela
tinha um Instituto de Administração, aí por proposta do professor Delfim Netto se pensou
em criar o Instituto de Pesquisas Econômicas, mas ele só foi implantado em 66 com o
auxílio da USAID e da Fundação Ford. O curso talvez tenha começado em março ou abril,
não sei exatamente, precisaria ver o mês, mas era um curso de pós-graduação dado por
professores americanos. Teve um convênio com a Universidade de Vanderbilt, nos EUA, e
vieram alguns professores para conduzir, aqui, a pós-graduação. Tinha vindo o professor
Thweatt, Willian Thweatt, que dava microeconomia, tinha vindo o professor Gian Sahota
que dava econometria, o professor Douglas Graham que dava economia agrícola, o Werner
Baer que dava desenvolvimento econômico e comércio internacional. Eles deram o curso
até dezembro, em dezembro teve a formatura da turma, então eles selecionaram oito alunos
para ir fazer o mestrado em Vanderbilt. Os selecionados fomos eu, o Sergio Buarque de
Holanda Filho, o Egas Muniz Nunes2, Claudia Cunha Campos, Friedhilde Manulesco,
Bruno Rati, Miriam Bernadini. O pessoal que fez o curso, éramos eu, o Egas, o Sergio
Buarque, a Cláudia, a Friedhilde (a Frida). O Bruno era do Banco do Brasil e a Miriam
tabém não fez o curso. Pensando na situação do Brasil, o que eles (a USAID e a Fundação
Ford) queriam fazer era estimular a criação de outros centros em outros locais do Brasil,
fizeram então a seleção de alunos para o curso nesses outros locais do Brasil, por exemplo,
o Egas é de Minas, a Friedhilde era da Bahia, os demais eram de São Paulo. O Bruno e a
Miriam não sei exatamente porque entraram no grupo. Uma vez selecionados, nós tivemos

2 Não tenho certeza se o nome está grafado corretamente.
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o apoio deles (USAID e Fundação Ford) para fazer curso de inglês, então eles pagaram
curso de inglês para o grupo na União Cultural Brasil-Estados Unidos, não existia, ou se
existia era muito pequena, a Alumni, o grande centro para a formação em inglês era a
União Cultural Brasil-Estados Unidos, eles pagaram o curso para nós. O curso foi em 66
em 67 a gente fez essa preparação em inglês no primeiro semestre em julho de 67 nó fomos
para os EUA, mas eu era bancário, naquela época eu era funcionário do banco do Brasil
e eu não poderia ir pela situação no Banco do Brasil, por outro lado eu precisaria ter
recursos aqui porque eu era arrimo de família, minha mãe vivia comigo, então eu precisava
ter recursos para minha mãe viver. Então houve a possibilidade de eu ser funcionário do
IPE, então eu saí do Banco do Brasil e entrei como funcionário do IPE, cujo secretário
executivo era o Miguel Colassuonno. Como funcionário do IPE eu fui fazer o mestrado nos
EUA. Mas com salário pago pelo IPE e aquele salário eu deixava para minha mãe viver
aqui, a minha irmã era casada. Então eu deixei isso aqui e vivia lá com a bolsa, com a
bolsa da USAID para cada um de nós que era uma bolsa de 200 dólares, hoje não dá para
nada, naquela época com 200 dólares a gente vivia o mês inteiro, porque a gente morava no
dormitório da universidade, que era pago, mas um preço especial para os alunos que era 40
dólares por mês, aí sobrava 160 dólares para você almoçar e jantar durante o mês, comprar
algum livro, em geral no fim do mês sobrava uns 10 dólares então a gente se reunia e
ia jantar em um restaurante bom, uma vez por mês a gente jantava em um restaurante
bom. Eu estava te contando um pouco isso porque, eu não sei as outras questões que
você tem, mas eu sei que um interesse que você tem é na área de econometria, na área
de econometria, que eu me lembre, na graduação nós tínhamos curso de estatística geral
e depois estatística econômica, eu creio que nós não tínhamos econometria. Quem dava
estatística econômica era o professor Luiz de Freitas Bueno que dava um curso muito bom.
Eu vou te contar uma coisa que é jocoso, eu lembro que quando eu fui aluno do professor
Bueno, no primeiro mês a classe estava cheia, devia ter um 60 alunos, então no primeiro
mês ele deu um curso daqueles complicadíssimos, com fórmula, letra grega, então começou
a sair aluno, chegou no fim do mês só tinha uns 25 na classe aí ele falou “agora a sala
está em um tamanho bom, vocês esqueçam tudo que eu falei até agora e vamos começar
o curso”. Mas que eu me lembre não tinha econometria, não sei, aí talvez valesse a pena
checar, tinha um professor, acho que, era assistente do Bueno que era o Akihiro Ikeda, eu
não estou certo se o Ikeda dava já o curso de econometria.
AHS: Eu tenho certeza que eu vi isso ao longo de minha pesquisa, de quando iniciou o
curso de econometria na graduação, mas eu não lembro exatamente quando, mas eu tenho
impressão que foi depois dos anos 70, mas eu não vou afirmar com certeza, mas acho que
era isso.
ACC: Mas o Ikeda era muito bom, excelente professor. É uma pena que ele tenha saído,
ele está vivo, está bem de saúde, seria tão bom se ele estivesse aqui com a gente. Quando
veio o pessoal de Vanderbilt tinha um professor, que era o Gian Sahota, que era o professor
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de econometria. Então o primeiro contato que a gente teve com econometria foi [com ele].
Agora o Sahota, do ponto de vista didático, era péssimo porque ele... bom ele já faleceu,
eu não sei se é bom falar de pessoas falecidas, mas sabe o que é, ele dava aula voltado
para a lousa, escrevendo na lousa e quando ele chegava no fim, ele apagava o que ele tinha
escrito, então era uma dificuldade entender, além de ser inglês e desse jeito e inglês falado
por indiano que era mais difícil de entender. De toda forma, nós tivemos algum contato
com econometria naquela época através do professor Sahota. Depois, provavelmente, lá
pelos anos 70 é que começa...
AHS: Começa a ter o...
ACC: A econometria a ser dada.
AHS: É, na graduação eu tenho essa impressão, eu preciso confirmar com certeza, mas eu
tenho essa impressão.
ACC: Não sei na pós, porque... eu fui para os EUA, eu fiz o meu mestrado lá, quando eu
voltei eu era pesquisador do IPE e aí eu fui contratado para ser professor da faculdade,
então eu passei a ser professor da faculdade em 69, então de julho de 67 até janeiro,
fevereiro de 69 eu era pesquisador do IPE, em 69 passei a ser professor da faculdade.
Aí eu auxiliava o professor Samuel Levy. Porque o acordo com Vanderbilt ele não se
extinguiu com a formação da primeira turma, continuou formando as turmas subsequentes,
então quando eu voltei e comecei a dar aula em 69, eu dava aula com o professor Samuel
Levy e eu era assistente dele e era economia dos recursos humanos. E havia uma série de
outras disciplinas. Eu dava aula com o Levy, na pós-graduação e na graduação eu dava
aula de introdução a economia, aquele tempo ainda era o tempo das cadeiras e quem me
contratou foi o professor Laerte de Almeida Moraes que era o catedrático de introdução a
economia e história do pensamento econômico e acho que era só, não me lembro de outra
disciplina que estava na cadeira dele. Assim como o professor Dorival Teixeira Vieira era
catedrático de microeconomia e comércio internacional, era a época das cadeiras. Uma
coisa interessante, eu terminei [o mestrado] no fim de 66 e em 67 e tinha uma outra turma
que depois formou, foi para os EUA, em 68 uma outra turma, por exemplo, eu lembro
que na turma seguinte no pessoal que foi para os EUA estava o professor Eurico Ueda,
o Ivo Torres, talvez o Adroaldo, o João Sayad não sei porque em 69 ele era aluno, tanto
que ele foi meu aluno de economia de recursos humanos, muita gentileza dele lembrar
disso, porque uma vez eu encontrei ele e tava com a filha dele “olha filha esse aqui foi
professor do papai”, muita gentileza lembrar daquele tempo, sendo ele o Sayad, uma
pessoa que chegou aos píncaros. Eles [os alunos que fizeram nos anos seguintes] já foram
para universidades melhores, o Adroaldo foi para Chicago, o Sayad acho que foi para
Yale, o Montorinho foi para Yale. O que eu quero dizer é que as turmas subsequentes
começaram a vir melhor formadas na graduação e, portanto, tendo a possibilidade de optar
por universidade de maior reconhecimento nos EUA. Vanderbilt era uma universidade
que estava bem, ela estava entre as vinte melhores na época, mas acho que uma parte
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do ranking dela é devido ao Georgescu-Roegen, que era um professor de Vanderbilt e ele
puxava a nota de Vanderbilt para cima.
AHS: Aproveitando esse assunto desse intercâmbio. Uma coisa que eu tenho interesse,
dado esse movimento, é... obviamente esse curso de pós-graduação já deu uma mudada na
visão sobre vários assuntos dentro da economia que talvez não viesse da graduação, daqui
da faculdade, mas essa ida para fora dava uma mudança maior ainda do que vocês viam
lá fora nos cursos de mestrado, no seu caso, e outros que foram fazer o doutorado?
ACC: Ah, sim.
AHS: Era um salto ainda maior?
ACC: Era um salto maior, era um salto bem maior. Mas é uma coisa interessante, mesmo
para os alunos de graduação, nós temos a CCInt aqui e os alunos de graduação, em
função das notas que eles obtém, eles podem se candidatar e em função das notas há
uma prioridade na escolha. E o que eu tenho observado dos alunos que eu conheci é
o fato de ir [para o exterior], mesmo que seja para ficar seis meses fora, conhecer uma
outra sociedade, uma outra forma de pensar é muito útil, a minha impressão é que eles
voltam transformados. Quando você vai fazer um mestrado ou um doutorado, quando
vai fazer um doutorado o cara fica cinco anos fora, passa pela mão de professores mais
diversos, alguns mais fracos, outros muito melhores, alguns são grandes pesquisadores e
maus professores, alguns são bons professores e não tão bons pesquisadores, passar por
essa situação realmente dá um embasamento, eu acho, extraordinário para a pessoa. Eu
acho que vale a pena. Hoje o que acontece, é que muitas universidades americanas não
tem mais o mestrado, você entra no doutorado e quando você está em uma certa fase do
programa você tem o diploma de mestrado.
AHS: Avançando mais, então esse projeto de mandar os alunos de pós-graduação para
fazer o master e fazer o PhD lá fora e trazer eles de volta para dar uma atualizada nos
cursos aqui de dentro [da FEA] é algo que você viu acontecer?
ACC: Sim.
AHS: Realmente os cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, foram evoluindo
ao longo do tempo?
ACC: Mudaram, mudaram bastante, mudaram para melhor. Por exemplo, introdução
economia, quando eu fui aluno na graduação o grande livro era o Samuelson, mas o
professor que dava o Samuelson, que era o Pedro Cipollari, ele dava alguns capítulos, o
professor Laerte... naquela primeira fase, muito do quadro de docentes da FEA era de
outras faculdade, o Paul Hugon era da faculdade de filosofia veio dar curso na economia
porque ele dava economia lá na filosofia, tinha muito professor da faculdade de direito, ou
formado em direito que vinha dar aula, por exemplo o professor Laerte que dava história
do pensamento econômico ele chegava até Malthus, depois de Malthus não tinha nada
depois de Malthus, ele parava. Então você conseguiu trazer gente que se formou de outra
forma. Quando a gente começou a dar introdução a economia, eu, Juarez, o Montorinho,
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aí você pegou outros livros tinha naquela época o Lipsey e Steiner que era um livro em
inglês com outra visão, melhorou muito o nível do curso. Tanto na graduação como na
pós. E você vê, por exemplo, hoje nós temos bons professores na pós, que foi o pessoal que
foi fazer o doutorado fora e voltou e ficou aqui dando aula na pós, mas isso se deve a uma
visão, que alguns chefes de departamento tiveram que foi de procurar renovar o quadro de
professores, porque alguns anos atrás disseram o seguinte “pera aí, vai chegar um momento
e todos os velhinhos vão se aposentar e quem que a gente vai trazer para cá?” Então se
criou através da FIPE, se criou um programa que você identificava pessoas que estavam
fazendo doutorado nos EUA ou na Inglaterra que iriam ter interesse em vir, voltar para o
Brasil, ficar aqui. E você selecionava e esse pessoal tinha uma bolsa, que era um recurso
bom, muito bom, para ficar um ano fazendo pesquisa e auxiliando a lecionar algumas
[matérias], até surgir uma vaga para ele entrar, então aí você tem professores como o Giba
[Gilberto Tadeu Lima], como o Pedro [Garcia Duarte], que está te orientando, tem o...
AHS: Mais recentemente tem o professor Raphael Corbi que ele está nessas...
ACC: É. Falando na Inglaterra tem o professor Danilo Igliori. Mas o ponto básico é,
eu acho que esses colegas que se formaram no exterior, fizeram o doutorado no exterior,
voltaram, quiseram voltar para o Brasil, e vieram para cá, eu acho que eles deram e estão
dando uma contribuição muito positiva.
AHS: Aproveitando o gancho desse assunto, não sei se você saberia me informar, mas o
curso, especificamente de econometria, o curso que era dado aqui, na pós-graduação, e
o que você acabou vendo lá fora, não sei se você fez alguma matéria de econometria no
mestrado, existia alguma diferença muito grande do que foi dado ou o conteúdo era mais
ou menos o mesmo mas às vezes eles [no exterior] aprofundavam alguma parte um pouco
mais teórica?
ACC: Eu não fiz econometria no mestrado. E é uma das coisas que eu lamento até hoje. Eu
não fiz o curso de econometria, mas gosto muito, acho muito interessante toda essa parte,
depois eu fiz curso de Stata, aprendi a mexer com Stata. Mas se eu tenho um problema
econométrico eu vou procurar a professora Dolores, que é professora de econometria, é
até titular, “como a gente pode resolver isso aqui?”. Não me meto... “Me parece que essa
é a melhor forma de resolver esse problema, mas o que você acha?”, às vezes eu estou
certo, às vezes eu posso estar muito errado. Muitos dos professores de econometria não
concordam comigo, mas eu acho que essa coisa que se faz, pelo menos na graduação, de
querer que o aluno saiba deduzir a fórmula de não sei o que, eu acho isso... o que eu acho
que é importante é ele saber o conceito, se ele precisar da fórmula, ele sabe que vai no
livro e encontra lá a fórmula, muito mais importante é o conceito. O único professor de
econometria que eu encontrei que concorda comigo é o Heron, talvez seja questão de idade,
os professores de econometria mais jovens quando eles ficarem mais velhos vão ter uma...
não sei, mas o que você acha?
AHS: É que assim, aprender a deduzir uma fórmula vai te ajudar para fazer um curso de



165

mestrado, num curso de pós-graduação acadêmica, você vai ter que aprender essas coisas
e vai aprofundar nesses conceito. Não sei se é tão necessário você saber isso dentro da
graduação, mas também é uma forma de capacitar o pensamento analítico do aluno, não
sei se era necessário chegar a esse nível de aprofundamento, mas são escolhas, às vezes
escolher alguma coisa mais pragmática de precisar saber os problemas que ocorrem quando
você faz um exercício de uma forma, então você tem que corrigir de tal forma, talvez fosse
mais fácil, mais prático e provavelmente mais útil para grande parte das pessoas, porque
você deduzir fórmulas vai ser mais útil para uma parcela que pretende seguir carreira
acadêmica, maior parte não vai.
ACC: É, talvez na pós-graduação faz sentido, mas não sei se na graduação faz sentido.
AHS: Eu imagino que na pós-graduação faça sentido porque você precisa ter um entendi-
mento completo do assunto.
ACC: Pois é, por razões que você colocou, mas não sei se na graduação faz sentido. Não
sei.
AHS: É, são opiniões, acho que certo e errado, é difícil.
ACC: É, não tem (certo ou errado), eu acho que seria mais didático para um aluno de
graduação, mas enfim.
AHS: Sim. Depois que você volta de fazer o mestrado fora, você viu como era feito todo...
provavelmente teve contato com materiais novos, com conteúdos que talvez você não
tivesse visto, tanto na graduação quanto na pós-graduação, aqui, um coisa que não é muito
clara é que hoje em dia há muita facilidade para obter informações de qualquer lugar do
mundo, tradutor e etc. Como que vocês conseguiam se manter atualizados nessa época?
Você foi para fora, claro, teve contato, trouxe de volta, mas a literatura vai avançando,
vai atualizando, mas não é algo tão para chegar aqui, então eu gostaria de entender como
funcionava?
ACC: Acho que foi outro papel importante que teve esse acordo, primeiro, com Vanderbilt
e depois com o financiamento da Fundação Ford, que a FIPE, que passa a existir depois de
73, então o IPE e a FIPE tinham uma biblioteca, nós tínhamos uma biblioteca que era da
pós-graduação, que não tinha nada que ver com a biblioteca da faculdade e que as pessoas
autorizadas a tirar livro dessa biblioteca eram professores da pós-graduação, professores
do departamento e alunos da pós-graduação, os alunos da graduação tinham que ir na
biblioteca da faculdade. Essa biblioteca tinha recursos para comprar livros no exterior e
estar sempre colocando livros mais modernos, mais atuais, na biblioteca da FIPE, então
uma forma de ter contato com o que estava se desenvolvendo era através da biblioteca
e das revistas, tinha a American Economic Review, Journal Literature Economics tinha
na biblioteca, então você podia ir acompanhando o que estava se desenvolvendo. E a
biblioteca da faculdade era mais restrita, depender de verba da universidade. Teve um
ano, que eu não lembro qual, se decidiu que as bibliotecas deveriam ser juntadas, então
a biblioteca da pós-graduação se juntou a biblioteca da graduação levou os livros e tal.
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Posteriormente é que a universidade passou a dar mais recursos para a biblioteca, hoje
a gente tem uma biblioteca muito boa. Mas naquele início não. Naquele início o papel
importante foi o da biblioteca do IPE e da FIPE, que era a forma de você manter contato
com o que se estava se desenvolvendo na ciência no mundo.
AHS: E tinha uma variedade de revistas diferentes?
ACC: Tinha. Hoje a coisa você sabe, a coisa é... eu fiquei impressionado, outro dia falando
com a moça que trabalha comigo aqui, a Isadora, “ah, livro a maioria a gente pega na
internet, mesmo, e faz o download”, acaba com o mercado de livros, mas é uma outra
situação.
AHS: Uma questão que gera é como que era essa decisão? As revistas é muito claro, tem
aquelas revistas que tem um pouco mais de visibilidade, vão ter uma quantidade maior...
são as revistas de “fronteira”, se pudemos dizer assim. Mas com relação aos livros, como
era decidido quais livros você ia escolher para trazer para a biblioteca da pós?
ACC: Eu tenho a impressão, mas não tenho certeza, que era pedido pelos professores.
AHS: Então vem essa atualização via os professores.
ACC: É.
AHS: Não sei se você estava vivenciando isso nessa época, mas, primeiramente tinha
esse intercâmbio de mandar os alunos para fazer o PhD lá fora, voltavam para cá e
começavam a dar aula. Mas também tinha uma parceria entre o IPE e a USAID de formar
as pós-graduações dentro do Brasil, acho que você até tinha comentado, via levar esses
professores aqui da FEA para outros campi (universidades). O senhor chegou a fazer
alguma coisa assim, de ir para outros centros de pós-graduação para dar um curso e etc.?
ACC: Levar professores daqui para dar?
AHS: Para dar cursos em alguns outros centros de pós-graduação que estavam sendo
abertos, por exemplo, foi nessa época, mais ou menos, foi feito o curso lá da UFMG do
CEDEPLAR, em Fortaleza o CAEN e o professor Adroaldo também comentou de Belém
que foi outro centro que foi desenvolvido via essa parceria. O senhor chegou a ir dar uns
cursos?
ACC: Não, foi bom você tocar nesse ponto. Porque quando eu falei da vinda dessa missão
americana de Vanderbilt com financiamento da USAID e da Fundação Ford, eles apoiaram
(USAID e Fundação Ford) a criação de outros centros [de pós] no Brasil, naquela época de
68, 69 eles apoiam a criação do CEDEPLAR e a ideia era ter um centro em São Paulo
para teoria econômica, ter um centro em Minas Gerais para demografia, nós tínhamos um
professor americano que dava aula junto com Graham que era o Thomas Merrick e ele foi
para a criação do CEDEPLAR e ele trabalhou vários anos lá no CEDEPLAR. Ele parece
que é um demógrafo bem respeitado nos EUA. Interessante que no Rio não se fez muita
coisa porque no Rio já tinha a GV e tudo. Se bem que, por exemplo, o professor Werner
Baer ia muito ao Rio e nos últimos anos eu sei que ele tinha montado um sistema que eu
achava maravilhoso, de mais ou menos de novembro até março ele passava no Rio que é
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frio para burro lá (EUA) e depois ele voltava para lá. O Werner teve muito relacionamento
com o pessoal da GV e com o pessoal daqui, ele sempre manteve esse relacionamento ele
era um brasilianista e é interessante que ele ficou muito nesse circuito. A ideia de fazer um
centro no Nordeste foi o CAEN, em Fortaleza. Mas eu acompanhei bem o esforço para o
CEDEPLAR. O interessante é que eu não tenho muita lembrança de professores nossos
indo dar cursos lá, tenho lembrança de professores, por exemplo o Paulo Haddad que era
também ligado ao CEDEPLAR, vinha de vez em quando dar uma aula, uma palestra,
um conferência aqui. Não tenho ideia de professores nossos indo. O Paulo Haddad é pai
do Eduardo Haddad, mas ele foi uma pessoa muito dedicada e inclusive ao grupo aqui,
muitas vezes vem participar de banca de concurso aqui. Tenho a impressão de que muito
dessa atenção que eles tem aqui pela FEA está ligada a esse apoio inicial. Também, eu
acho que uma pessoa que, no começo, deu um bom apoio aos outros centros foi o Miguel
Colassuonno, que era secretário executivo do IPE. Uma coisa que o IPE procurou fazer
era, em termos do interior de São Paulo, a gente divulgar mais a pós-graduação e trazer
mais alunos do interior de São Paulo. Me lembro que uma vez o Miguel Colassuonno me
mandou para São José dos Campos para dar uma palestra lá e falar do IPE, falar de como
a gente gostaria de ter alunos vindos do interior.
AHS: Muito legal isso, essa parte de fazer divulgação no interior não apareceu em nenhum
tipo de pesquisa meu e acho que, ainda não fiz muitas conversas, mas acho que nem com
outras conversas que eu tive com outros professores.
ACC: Você já falou com o Juarez Rizzieri?
AHS: Ainda não, acho que é um nome que está na lista. É que, por exemplo, eu ainda
tenho que falar com o Denisard, sem sombra de dúvidas, porque ele deu aula nessa época,
dá aula até hoje de econometria. Então tem outros professores assim que também tenho
na minha lista.
ACC: Quando você for falar com o Juarez, se por acaso eu estiver aqui, eu vou com
você porque quero dizer para ele “ou Juca, você lembra que a gente foi para o interior?
Que eu fui para São José, você foi para qual cidade?” que talvez a gente consiga mais
informações sobre isso. Outra coisa que eu queria te mencionar é tem aquele livro da
história da faculdade que a Alice Canabrava fez, você chegou a olhar?
AHS: Sim, eu olhei todos os artigos referentes ao departamento de economia, mais o do
IPE e FIPE, mais um livro de 40 anos da FIPE, que é bastante interessante, esse livro
ajuda bastante. Mudando um pouco de assunto, com referência ao departamento em si,
como um todo aqui na FEA, havia uma distinção entre os grupos, por exemplo dessas
pessoas que foram fazer o PhD ou o mestrado fora, como no seu caso, e os professores mais
antigos, ou os professores que fizeram o doutorado aqui que ficara para ser professores,
existia algum atrito, algo assim? Ou era bem integrado?
ACC: Eu tenho a impressão, posso estar errado, obviamente você está ouvindo várias
opiniões, mas eu tenho a impressão que havia uma certa discriminação, em termos de o
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pessoal que fez o curso fora se achar melhor do que quem ficou aqui e discriminar um
pouco quem ficou aqui. Acho que essa discriminação existiu e no caso, acho, no caso do
departamento uma parte dessa discriminação teve que ver com a FIPE. O que eu quero
dizer é que os cargos mais importantes, de direção... eu ia dizer que eram ocupados por
pessoas que tinham feito o curso lá fora e voltaram, mas não era necessariamente, porque
teve um... veja, a história da FIPE e do IPE, no princípio o secretário-executivo, a pessoa
que tomava decisões era o Miguel Colassuonno, quando o Laudo Natel foi escolhido para
ser governador de São Paulo se montou um grupo que estava fazendo a preparação para o
governo, levantando a situação e tal, que estava o Miguel Colassuonno, eu trabalhei nesse
grupo com o Miguel Colassuonno, estava o Rocca, depois quando o Laudo Natel virou
governador o Miguel foi convidado para ser secretário do planejamento o Rocca secretário
da fazenda, então quem assume a secretaria executiva do IPE foi o Affonso Pastore. O
Affonso é o exemplo que nega esse raciocínio meu, porque o Affonso não fez doutorado no
exterior, não fez o mestrado, fez a carreira dele aqui e no entanto era e continua sendo um
economista de excelente nível, de excelente calibre. Mas ele tinha, na minha impressão,
uma admiração pelo pessoal que fez o seu doutorado no exterior então ele, sendo secretário
executivo, apoiava esse pessoal. Depois do Affonso, ele teve alguns problemas internos,
o Rocca, mas aí já era presidente da FIPE, mas mudou a pessoa que mandava, tinha o
secretário executivo que era o Walter Gomes Fernandes, que também tinha autoridade,
mas tomada de decisões importantes era através do Rocca. Mas esse pessoal assumiu
posições de coordenação de curso, coordenação de pesquisa, era todo o pessoal que tinha
feito o curso fora. Por exemplo, Rubem Almonacid não sei se você consultou, mas tinha
outro amigo dele o Miguel Angel Broda, que é argentino, foi coordenador de pesquisa, o
Broda tinha feito o curso em Chicago, acho que houve sim uma discriminação em relação
ao pessoal que tinha ficado aqui, que era visto como economista mais de segunda classe.
Embora o contra exemplo disso aí é o Affonso Pastore, mas a impressão que eu tenho é
que ele apoiava bem esse pessoal.
AHS: Um último assunto que eu gostaria de tratar, que a gente acabou nem comentando
tanto nele, é o Delfim Netto. Eu gostaria de saber qual é a sua visão da importância dele
para o departamento como um todo, mas, se você tiver conhecimento, de qual a influência
dele para os cursos de econometria daqui da faculdade, ou para a adoção de métodos
quantitativos pela faculdade?
ACC: Duas impressões que eu tenho, eu acho que o Professor Delfim Netto é o maior
economista vivo que nós temos. Eu acho que ele teve um papel extremamente importante
para o departamento de economia. A própria ideia de criar um Instituto de Pesquisas
Econômicas e começar a ter um curso de pós-graduação em economia veio dele em 63, 64
na congregação, ele como membro da congregação propôs isso, defendeu isso só que tava
feito, mas não tinha recurso, então tinha um trabalho de conseguir recursos que eu não sei
quanto que ele se envolveu nisso, mas ele tinha condição. Ele teve um papel importante,



169

muito além da área de econometria, o Delfim naquela época era da Comissão Interestadual
da Bacia Paraná-Uruguai e alguns professores da faculdade inclusive trabalharam com
ele lá, ou fizeram pesquisas, algum forma de não ficar simplesmente presos intra muros.
Então eu acho que na área de econometria ele teve uma contribuição importante, a grande
contribuição foi dada pelo Professor Luiz de Freitas Bueno, mas o Delfim era muito ligado
ao Bueno, muito amigo, aí eu não sei quanto ele apoiou direta ou indiretamente. Eu vejo
o Delfim como uma pessoa que mesmo que ele não tenha criado a área ele apoiou muito a
criação dessa área. Seria muito útil você conversar com ele, ter essa entrevista com ele.
Ele foi muito importante para o departamento além disso, naquela época 65, 66 ele foi
secretário da fazendo de São Paulo depois ele foi ministro e ele enquanto ministro da
fazenda, do planejamento sempre prestigiou pessoas da faculdade, levou para trabalhar
com ele pessoas da faculdade. E, com relação ao departamento, recurso para pesquisa,
por exemplo, ele chamava o Affonso Pastore e dizia “eu gostaria que vocês pesquisassem
esse tema, esse tema...” aí o Pastore “então vamos procurar quem entende disso” e o
ministério faz um contrato com a FIPE para essas atividades. Muitos colegas nossos
fizeram trabalho, desenvolveram teses motivados pela necessidade de fazer uma pesquisa
que era de interesse nacional. Um exemplo que eu lembro, você não conheceu, o José
Teófilo de Oliveira era uma colega nosso, tinha feito o doutorado dele em Purdue, ele era
capixaba, eu lembro que ele fez um desses trabalhos pedidos pelo ministério e obviamente
você acumula um conjunto de dados, uma parte ele usou para o trabalho do ministério,
outra parte ele usou para a tese de doutorado dele. Foi porque o Delfim colocou o problema
e os recursos para se trabalhar sobre o problema, acho que essa importância que ele teve
para o departamento foi fundamental. Acho que sem o Delfim nós não teríamos a história
do departamento que nós temos hoje. Mas vale a pena você conversar com ele, ouvi-lo.
Muitos professores da faculdade ele levou com ele para o Rio e depois para Brasília e deu
a esse pessoal uma visão de quais eram os problemas nacionais. Uma coisa que eu queria
comentar com você é o seguinte, a FIPE, não sei se tem algum interesse ou não para
o seu trabalho, naquela época funcionava como uma empresa, nós tínhamos dois tipos
de pesquisadores na FIPE, tinha o pessoal que fazia pesquisa contratada e pessoal que
fazia pesquisa acadêmica. Ambos eram remunerados pela FIPE. Se tinha uma pesquisa
que o Ministério da Fazenda contratou e eu ia trabalhar nessa pesquisa eu tinha uma
remuneração pela minha participação na pesquisa que era função do meu nível acadêmico,
ou seja, se eu era doutor era uma remuneração, se eu era livre-docente era outra, se eu era
titular era outra. Eu podia dizer “não, eu não quero fazer essa pesquisa, eu quero pesquisa
acadêmica, eu quero pesquisar aqui a contribuição do Jevons.” então eu chegava para o
diretor de pesquisa da FIPE, tudo bem mas a sua remuneração é inferior aquela que você
teria, vamos dizer, era um terço daquela que você teria numa pesquisa contratada, porque
o recurso desse aqui [acadêmica] vinha do lucro que tinha na pesquisa contratada. Mas a
gente tinha professores nos dois segmentos e todos eram pagos pela FIPE e a FIPE fazia o
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holerite deles, eu lembro do holerite amarelinho, e isso acabou em um momento que houve
uma divisão com um professor que saiu daqui, um momento que foi muito difícil para a
FIPE e a partir daquele momento se acabou com aquela estrutura e agora se você tem
uma pesquisa contratada você recebe pela pesquisa se você não tem [não recebe]. A ideia
naquele momento era ter um corpo de profissionais de alto nível que tinha a liberdade
de escolher que tipo de pesquisa que eles iam escolher e tinha casos de pessoas “esse ano
eu não quero fazer pesquisa, esse ano eu quero me concentrar na preparação da minha
tese, então eu quero receber como pesquisador acadêmico”, então você dava esse apoio.
Depois, por problemas vários acabou não tendo isso. Outra coisa, quando se falando do
professor Delfim, que é importante, você sabe que a Fundação Getúlio Vargas até hoje ela
tem uma rubrica no orçamento federal. A Fundação Getúlio Vargas até hoje tem um valor
lá no orçamento federal que é destinado para a Fundação Getúlio Vargas. E estou dizendo
isso porque o professor Delfim, quando foi deputado, ele conseguiu colocar para a FIPE,
mas foi um ano só, depois não conseguiu mais colocar. Mas a GV continua tendo. Eu não
sei quais são as razões para depois não conseguir, mas se tivéssemos conseguido talvez
daria para montar uma estrutura melhor ainda para pesquisa, para pesquisa acadêmica,
mas isso não foi viável. Mas eu estava comentando com você no sentido da importância do
Delfim para o departamento.

E.4 Entrevista com o Professor Denisard Cnéio de Oliveira Alves

Alex Hayato Sassaki: A primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é como você
chegou ao interesse em economia e depois no campo de econometria?
Denisard Cnéio de Oliveira Alves: Eu me interessei por economia porque nos anos de
61, 62, 63 havia um clima de discussão muito grande, um bocado de movimentos discutindo
reformas, discutindo desigualdade social, discutindo os rumos para o país subdesenvolvido
da época, como que ele iria se desenvolver e eu estudava no colégio de aplicação da USP e
lá a gente teve chance de conhecer um bocado e participar dessa discussão. Foi quando
eu fiquei sabendo que existia Celso Furtado, que ele era um economista. Fiquei, também,
interessado nos trabalhos do Caio Prado Júnior. E aquela ebulição política da época
motivava muita gente a querer saber essas coisas. Então eu falei “poxa, economia é um
campo que me interessa.” Eu estava orientado indo na direção de engenharia, mas na
hora eu fui fazer economia e ciências sociais. Então eu entrei no curso de economia e
ciências sociais da USP, na época você podia fazer os dois, então economia era de manhã
e ciências sociais a noite. Eu sempre gostei muito de matemática, também. O nosso curso
de matemática da faculdade de economia era muito bom. Era um curso dado por um
professor da economia, por professores da economia na época, o professor Luiz Arthaud
Berthet, professor Walter Alves, professor Romano, que eu esqueci o primeiro nome dele.
O meu curso foi com o Luiz Arthaud Berthet, que era o professor catedrático de economia
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matemática, da cadeira de matemática econômica ou economia matemática, não sei. Não!
Era cadeira de elementos de matemática. O professor Luiz Arthaud Berthet tinha uma
formação francesa rigorosa, era um professor extremamente rigoroso, começava com teoria
dos números e terminava com teoria dos números. Dava para a gente toda a formação dos
números. Números inteiros, números racionais, todos os teoremas, para dar a teoria dos
números. E eu gostei muito do curso de matemática, aí logo a seguir eu tive o privilégio
de ter aula com o professor chamado Akihiro Ikeda, que era professor assistente do pro-
fessor Luiz de Freitas Bueno que era o catedrático da cadeira de estatística econômica e
econometria da faculdade de economia na época, que era na Vila Nova. E quando você
tem um professor bom e quando você vem com um preparo muito bom na matemática e
na estatística, na estatística eu não diria que tenha sido muito bom, a estatística ensinada
na FEA, na época, não era das melhores, mas eu acabei indo estudar sozinho. Então
quando eu peguei o Akihiro Ikeda em econometria, que na época não era econometria era,
o primeiro curso, era estatística econômica, aí eu vi “que maravilha, que curso maravilhoso,
que coisa legal, nunca tinha visto aquilo.” Eu vi que era possível fazer um bocado de coisas
em economia que eu desconhecia, porque os livros que eu lia de economia não discutiam
essas coisas, pelo menos na época, antes de entrar na faculdade de economia. Eu tive um
ótimo curso de introdução a economia com o Pedro Cipollari, já era economia moderna,
economia que a gente chama economia contemporânea de hoje, que é teoria econômica que
as pessoas chamam de tradicional. Então eu tive, nesse curso, introdução à microeconomia
e à macroeconomia, eu vi que podia ter rigor matemático na teoria econômica, já desde o
primeiro ano da faculdade. “Po, gostei.”
AHS: Desculpe professor, mas em que ano que o senhor entrou na faculdade?
DCOA: Entrei em 64. Aí com o Pedro Cipollari em introdução a economia e com o
Berthet em matemática e depois com o Ikeda em econometria eu passei a gostar muito de
econometria. Ele [Ikeda] foi professor de estatística econômica e econometria para mim.
Ah, e o Luiz de Freitas Bueno dava algumas aulas. Que, aliás, era uma pessoa sui generis.
Ele montou um time fantástico na cadeira dele, na cadeira do Luiz de Freitas Bueno
estava o Delfim Netto, o Affonso Pastore, Carlos Antonio Rocca, Akihiro Ikeda, Cecilia
Cukierman, então era um time fantástico de professores, depois o professor Delfim saiu e
foi catedrático de economia brasileira. Com o Akihiro Ikeda eu aprendi a gostar muito
de econometria. Depois, na pós-graduação, eu tive aula com o Affonso Celso Pastore que
também era um fantástico professor. Professores que... o Ikeda tinha estudado fora, mas o
Pastore não tinha estudado fora e nem o Bueno, mas eles eram incríveis, o que eles sabiam
de estatística e de econometria era um absurdo.
AHS: O professor Luiz tinha um background diferente, ele não veio da economia.
DCOA: Não, ele não veio da economia, o Luiz de Freitas Bueno era da engenharia e ele
esteve, logo na montagem da faculdade, ele foi um dos primeiros professores da faculdade
de economia. O grupo dos primeiros professores de métodos e matemática, organizaram
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seminário com um estatístico inglês, que era professor visitante, no início da faculdade, por
volta de 1949-50, chamado Stevens e, como o Bueno tinha uma boa formação matemática,
ele gostou muito da estatística e da econometria, na época nem era econometria, era
uma estatística matemática. Ele gostou muito e começou a ter contato com os livros de
econometria, principalmente com os livros da Cowles Comission, que na época estava na
Universidade de Chicago e tinha como expoente o Tjalling Koopmans, que depois foi prêmio
Nobel de economia. Aliás foi meu professor em Yale. Houve um desenvolvimento incrível
das disciplinas de estatística econômica, econometria e economia brasileira. As cadeiras do
Bueno e do Delfim, que ministravam essas disciplinas, estavam bem a frente do resto das
cadeiras do curso de economia. Os professores dessas disciplinas eram o destaque do curso
de economia, incríveis, fantásticos. Isso deu um incentivo muito grande para a gente gostar
daquilo, estudar aquilo e foi o que eu fiz. Quando eu fui fazer o doutorado no exterior, eu
não falava inglês, e fui fazer o doutorado na Universidade de Yale, chegando lá eu tinha
uma dificuldade muito grande de entender comércio internacional, em teoria econômica o
problema já não era tão grande, pois tinha muita matemática no meio, então eu me virava
bem. Fui ter aula com o Koopmans, porque era de matemática, também, eu gostava. Os
cursos de econometria para mim lá foram moleza, devido ao que eu havia aprendido aqui
na graduação... tirava de letra lá. Então o resultado, estudei mais econometria. Para mim
era mais fácil estudar econometria que estudar história da economia americana, economia
internacional, finanças públicas, nossa que coisa difícil que era, porque era em inglês e
finanças públicas americana, era difícil, mas quando eu caia nas econometrias eu nadava
de braçada. Só tirava A. Tanto é que eu fiz minha tese de doutorado mais de econometria
que qualquer outra coisa.
AHS: Então, esses cursos que você fez aqui, tanto na graduação quanto na pós-graduação,
já eram bastante avançados?
DCOA: Já eram bastante avançados, na área de métodos eram. Ah, mais ainda, tive
um outro professor de econometria na pós-graduação, professor Gian Sahota. Era um
indiano, era professor na Universidade de Vanderbilt e tinha feito o PhD dele em Chicago,
então era econometria no mesmo nível de pós-graduação do exterior, EUA. A gente fazia
um “cursinho” de um ano aqui no IPE. Era uma espécie de “cursinho” preparatório.
Não dava título de mestrado, não dava nada. Mas preparava a gente para o exterior. E
para mim foi muito bom. Então tive a chance de ter aula com o Pastore, o Gian Sahota
na área de econometria, micro tive aulas com o Twheatt, Willian Twheatt, tive aula de
economia brasileira com o Werner Baer, médio, mas bom sujeito. Então eu fui realmente
bem preparado para fazer o doutorado, principalmente nessas áreas quantitativas.
AHS: Voltando um pouco, esse curso da graduação que você comentou (estatística econô-
mica), ele já tinha elementos de econometria? Não era só estatística?
DCOA: Não, eles chamavam de estatística econômica, mas era econometria I. Era regres-
são linear simples, toda uma parte que na época tinha de séries de tempo para eliminar
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sazonalidade, mas não é essa série de tempo de hoje não, era diferente não existia essa
parte estocástica da série de tempo na época. Embora o professor Luiz de Freitas Bueno
tenha, nas apostilas dele, trabalhos incríveis no que a gente chama hoje de série de tempo.
Tanto que ainda tenho, devo ter os cadernos dele nas minhas coisas.
AHS: Se eu puder dar uma olhada neles. Não precisa ser agora.
DCOA: Pode sim. Ele era muito meu amigo, quando ele estava velhinho, eu ia almoçar
com ele, eu ia muito na casa dele aí ele me deu esses cadernos. Para mostrar que ele já
se preocupava com a questão de série de tempo, naquela época, isso era anos 50, 60. Ele
percebia toda essa coisa de estacionariedade, não estacionariedade, ele já estava preocupado
com isso. Mas eu dou para você ver os cadernos dele.
AHS: Indo um pouco mais para frente, eu não sei se o senhor estava nesse período, ou
tem conhecimento, mas se puder me dizer como foram formulados os primeiros cursos de
econometria da pós-graduação em específico, mas também da graduação se você souber.
DCOA: Já da era moderna, quando passou a valer o mestrado?
AHS: Um pouco antes disso...
DCOA: Na época que eu fiz?
AHS: Na época que o senhor fez.
DCOA: Na época que eu fiz o livro base era um livro do...
AHS: Johnston?
DCOA: Não, era o livro do Christ e o livro do Goldberger, Arthur Goldberger. Então
eram os livros da época, o Johnston veio bem depois.
AHS: E essa literatura quem trouxe foi essa missão de fora (da criação da pós-graduação)?
DCOA: Não, foi o Affonso Pastore. O Ikeda, o próprio Rocca e o pessoal de fora também
deu mais ênfase nisso. A gente tinha uma certa dificuldade porque era em inglês, era
muito difícil para a gente entender. Mas depois a gente se acostumou. Mas os primeiros
livros que a gente estudou foram os livros do Christ e do Goldberger, excelentes livros de
econometria.
AHS: Não sei se o senhor tem essa informação, mas como ele ficavam sabendo desses
livros de fora, que não era literatura brasileira? Imagino devesse ter um tempo para chegar
aqui.
DCOA: Demorava para esses livros chegarem no Brasil. Mas eles, principalmente Bueno,
Delfim, tinham acesso a journals na biblioteca. Tinha um “atrasozinho” de três, quatro
meses, mas chegavam os journals aqui. E muita coisa vinha xerocada, não era xerox na
época, como chamava?
AHS: Mimeógrafo?
DCOA: Mimeografado, vinham os trabalhos de discussão mimeografados.
AHS: Então olhava-se dentro das referências dos papers para ver os livros?
DCOA: Isso, aí pedia-se que se importassem os livros. Tinha a livraria Triângulo, na
Barão de Itapetininga, que importava esses livros para os professores da faculdade.
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AHS: Então os livros estrangeiros vieram antes da pós-graduação vir com.
DCOA: Antes da própria pós-graduação. Eu estudava no Allen, no “Allenzão” e no livro
do Allen pequeno era tudo em inglês. Era livro de economia matemática. Eu tinha o
Allen grandão, me roubaram. Eu tinha o Kendall Stewart , os dois volumes do Kendall
Stewart3, fantásticos os livros, indicados pelo Luiz de Freitas Bueno e eu os comprei esses,
mas desapareceram também, devo tê-los emprestado a alguém e não foram devolvidos,
sumiram. Eu perdi muitos livros, eles desapareceram da minha biblioteca.
AHS: E com relação a adoção de novas técnicas e ensino de novas técnicas?
DCOA: Isso vinha acompanhando muito o desenvolvimento da computação. Era uma
coisa paralela, por exemplo, quando eu tive o curso com o Ikeda não existia computador,
o máximo que a gente conseguia fazer era regressão com duas variáveis explicativas.
AHS: Para inverter a matriz?
DCOA: É, tinha que inverter e a gente fazia tudo na maquininha Facit. Era difícil para
danar. Era uma dificuldade imensa, aí apareceu em 1969 o primeiro computador... acho
que já tinha o computador Burroughs. No CCE, no que seria o centro de computação da
USP, mas era distante, era difícil de ir, tinha que levar cartão impresso, era de difícil acesso.
Quem mandava era o pessoal da engenharia, eles que comandavam o raio do computador.
Mas nessa missão de montar o curso de pós-graduação a FEA conseguiu um computador
IBM 1130 e nesse período que eu estava fazendo a pós-graduação a gente começou a
treinar linguagem de programação, FORTRAN, para fazer regressão. A gente escrevia
os programas em FORTRAN punha nos cartões, botava o banco de dados e rodava os
programas no nosso computador, demorava para danar, mas saiam os resultados. Era
muito mais rápido do que na facit, que não dava para fazer direito. Aí vai se desenvolvendo
a programação no computador mainframe do 1130 foi para o 360, muito mais rápido, aí
a USP comprou computadores mais potentes, mas ainda continuava sendo com cartão
perfurado. E ficava no CCE, isso até 1976, por aí, 77, 78. Eu me lembro que esses compu-
tadores de mesa apareceram nos anos 80, começo dos anos 80. Nessa época eu tinha saído
para ser secretários das finanças e eu comecei a ver esses computadores e quando eu voltei
eu vi que tinha programas para fazer regressões de econometria para esses computadores...
eu vi esses programas nos EUA. MKD que chamava o programa, que faziam regressão,
mas também no cartão impresso. Quando retornei da do cargo público que exercia para a
FEA, esses programas do cartão perfurado já tinham sido adaptados para serem feitos
no microcomputador, o computador de mesa. Esqueci o nome do programa, mas era um
programa que já estava pronto no computador de mesa, quando eu voltei da secretaria das
finanças para a faculdade é que eu vi que existia esses programas, eu não sabia que existia
esses “programinhas”. Então durante três anos eu nunca tinha visto mais esse negócio
e a coisa se desenvolveu com uma rapidez impressionante. Teve o desenvolvimento da
Teoria da série de tempo que eu não conhecia. Tive que estudar tudo de novo, porque eu

3 Não consegui averiguar o nome desse autor.
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não conhecia nada de série de tempo. Um dia eu chego aqui e tinha teoria de série de
tempo, fui lá e vi os caras falando em regressão espúria, estacionariedade, eu não sabia o
que era isso, raiz unitária, “Meu Deus, o que que é isso? Meu Deus do céu!”. Eu tive que
estudar tudo de novo, ajudado pela Professora Vera Fava que já estava mais familiarizada
com essas novas teorias, foi quando eu comprei o livro do Hamilton e fui estudar, aí eu
aprendi e cheguei até a ministrar curso na pós de teoria de séries de tempo. Não tem
melhor aprendizado do que ensinar.
AHS: Você foi professor dos cursos de pós-graduação, depois que você voltou de Yale, de
econometria e econometria II, se eu não estou errado. Quando você veio, você trouxe uma
literatura nova? Teve uma atualização do que era dados nesses cursos?
DCOA: Eu diria o seguinte, quando eu voltei o livro ainda não tinha teoria de séries de
tempo, o livro que estava bem difundido era o livro do Johnston. O Johnston era um
livro bem difundido. E os papers que circulavam lá em Yale, as novidades saiam antes nos
papers de discussão, para depois irem para os journals . Com isso agente aprendia ao que
estava para ser a fronteira do conhecimento na econometria, na teoria econômica e assim
por diante. Quando lá estudei eu estava lá (Yale) vários papers. Foi lá que eu estudei mais
organizado, porque o livro do Christ, do Goldberger eram livros muito difíceis. Estudá-los
bem requeria boa formação... Eram muito abrangentes, cada livro dessa grossura (fazendo
um sinal com a mão). O Goldberger nem tanto, mas o Christ era um monstro o livro. O
Christ e tinha um outro também... (ficou pensando um tempo) Bom, mas era semelhante
o Christ e o Goldberger. Mas tinha mais um livro que eu estou esquecendo, que era desses
“grossão”. Ah e depois veio um outro conjunto de livros grossos que era esses livros aí do
Judge, Hill, Griffiths, Lutkepohl e Lee, tinha dois tipos, um mais simples e outro mais
difícil, acho que esse aqui (apontando para um livro na estante) era mais difícil. Mas não
era esse que eu queria ver, era outro livro... é, não me lembro. Mas o Christ e o Goldberger
eram os clássicos na época, logo depois veio esse do Lutkenpohl, do Judge. Do Johnston,
do Johnston era mais conciso, eu gostava muito do livro do Johnston, um excelente livro.
Gosto até hoje, nas minhas notas de aula eu já nem sei mais o que é do Johnston, o que
não é do Johnston, até na pós eu usava muito o Johnston, junto com o livro do Greene, na
pós. Aliás é um livro que eu gosto muito, Willian Greene, sempre básico nos meus cursos
de Econometria I na pós.
AHS: Nos cursos que o senhor deu de econometria da pós-graduação, já existia, provavel-
mente, algum curso...
DCOA: Já, eu seguia muito o Judge, Lutkenpohl, eu seguia muito o Johnston, eu seguia
muito o Greene, quando eu encontrei o Greene eu passei a usar muito o Greene. Aliás o
Greene deve estar na minha mesa. Tenho na mesa e tenho no computador, o mais recente.
AHS: Você estudou no curso de pós-graduação aqui e foi fazer o doutorado lá fora, tinham
outras pessoas que fizeram isso também, mas isso foi algo que foi sendo continuado muito
tempo depois que vocês fizeram?
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DCOA: Muito tempo, nossa. Quando eu estava na diretoria da faculdade ou na chefia do
departamento, nós mandamos onze alunos, daqui do IPE, para fazer a pós-graduação fora.
Nesse pessoal estava o rapaz que é professor hoje na GV o, de teoria dos jogos, qual que é
o nome dele?... Daniel... menino que também foi professor lá que escreve uns trabalhos
com o rapaz que é professor aqui que está de licença no Fundo Monetário [Internacional]...
AHS: Dudu?
DCOA: O Dudu. Ele escreveu um livro sobre economia moderna, como é? Essa economia
popular, alguma coisa assim. O que trabalha em Teoria dos Jogos é o Daniel Monte,
também fez Yale. Esse rapaz, que escreveu o livro com o Dudu, também fez Yale, depois
foi ser professor na London School of Economics, depois veio para GV, esse que escreveu o
livro com o Dudu, sabe que eles têm um livro sobre economia... parecido com aquele livro
do... daquele cara que escreveu sobre aborto nos EUA, que aborto diminuiu criminalidade
em Nova Iorque, cara de Chicago...
AHS: Freakonomics?
DCOA: É, Freakonomics. Eles têm um livro semelhante ao Freakonomics publicado aqui
no Brasil. Bem interessante.
AHS: Eu não sabia.
DCOA: Tem a Inês Tristão, que está no Banco Interamericano hoje, ela foi para Maryland.
Foi o Bidu, que é o Leandro Magnusson que é professor em uma universidade da Austrália
hoje. Foi a Natalia Poiatti que é professora do IRI. Foi um monte, esqueci.
AHS: E isso foi mais ou menos que época?
DCOA: Isso foi 1999 ou 2000, não, foi 2000.
AHS: Voltando um pouquinho mais no tempo, nessa época que você fez a pós-graduação,
voltou para dar aula aqui, havia juntamente com isso intercâmbios de professores daqui
do IPE, da FEA para outros centros de pós-graduação dentro do Brasil. Você chegou a
participar?
DCOA: Cheguei, eu dei aula no CAEN, Fortaleza, em 1969. O CAEN estava começando.
AHS: Isso foi antes até de você ter ido fazer o PhD fora?
DCOA: Isso foi antes de eu ir fazer o PhD.
AHS: Como funcionavam esses cursos? Era para dar uma reciclada?
DCOA: Acho que tinha um fundo aí de financiamento disso, formado, acho que, pela
USAID e pela Ford Foundation.
AHS: Mas o curso em si, qual era o objetivo?
DCOA: O objetivo era dar curso para os professores dos cursos de pós-graduação. Treiná-
los.
AHS: E você lembra do que você deu o curso? Foi em econometria ou foi outra matéria?
DCOA: Acho que foi microeconomia.
AHS: Voltando um pouco para a questão da FEA. Esse tempo que você foi fazer o
PhD, fazia a pós-graduação, quando você voltou tinha bastante gente que fazia o mesmo
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movimento, fazia a pós-graduação aqui e ia lá para fora para obter o título de PhD, voltava
para cá.
DCOA: E tinha muita gente que não era nem daqui e que vinha para cá.
AHS: Houve uma criação de grupos entre essas pessoas que fizeram o PhD e voltava...
DCOA: Ah, tinha, todo o pessoal que tinha ido mais ou menos na mesma época quase que
formou uma “panela” aqui dentro. Era eu, Joao Sayad, Andre Montoro, Adroaldo Moura
da Silva, Simao Silbert, Fernando Homem de Melo, Celso Martone, Roberto Macedo, que
eram mais ou menos da mesma turma, a gente era da mesma turma, mais ou menos
da mesma época da faculdade. Então todo mundo foi para o exterior mais ou menos na
mesma época. Voltamos mais ou menos na mesma época. Era um pessoal que falava a
mesma língua.
AHS: Isso gerou algum tipo de tensão com as pessoas...
DCOA: Gerou, gerou. Lógico. Gerou tensão sim. Gerou brigas feias aqui dentro. A gente
queria fazer um curso mais moderno, mas dinâmico e tinha um pessoal que falava que tudo
que vinha dos EUA era ruim, que é normal as pessoas pensarem assim, então falavam que
não, que tinha que ser uma visão mais global, mais generalista, mais social, mais humano.
E que a gente era muito ortodoxo, muito matemático, muito teoria neoclássica e por aí ia.
AHS: Gerou esse momento de tensão, mas mais para frente ainda continuou essa tensão?
DCOA: Continua, mas chega um... nem a gente tomava conta nem o outro lado tomava
conta, aí chegou em um equilíbrio. O departamento virou um departamento plural. O
pluralismo foi o equilíbrio, para não mudar nada.
AHS: Mas existia alguma predominância dentro do curso de pós-graduação?
DCOA: Na pós-graduação quem predominava éramos nós. Nós é que definíamos o curso,
nós é que fazíamos o curso.
AHS: Então esse equilíbrio ficava mais dentro do campo da graduação. Mudando um
pouco, você até chegou a comentar sobre isso, mas eu gostaria que, se você conseguir entrar
um pouco mais em detalhes, na questão da evolução técnica que aconteceu aqui na FEA...
DCOA: Lembrei o nome do livro Theil, Henri Theil, era outro livro importante.
AHS: Dessa evolução técnica, como você disse no início usava essa calculadora que era
manual, que quase não dava para fazer quase nenhum tipo de operação...
DCOA: Dava, a gente fazia muita regressão. Regressão de duas variáveis. Aliás, eu fui
monitor do Pedro Cipollari que fez uma tese e todas as regressões fui eu que fiz, na mão.
Depois eu ajudei outros professores, Pastore, Rocca.
AHS: Mas, com a criação da pós-graduação teve um investimento em trazer esses compu-
tadores?
DCOA: Ah, sim, com a pós-graduação a USAID financiou nosso IBM 1130.
AHS: E isso abriu a possibilidade de fazer trabalhos muito mais avançados?
DCOA: Lógico, muito mais avançados. Nem se compara, com o 1130 podia fazer regressão
usando um monte de variáveis. Ainda tinha que programar em FORTRAN. Um pouco
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mais tarde é que começa a aparecer os programas já de máquina, que era do mainframe,
que era o programa do Biomedical Statistical Match, era um programa bem grande que
fazia tudo de estatística, eu não me lembro direito o nome do programa. Acho que era
BMD.
AHS: E os alunos da pós-graduação tinham acesso a esse computador?
DCOA: Tinham. E o IPE tinha uma estrutura de apoio, tinha programadores, tinha
digitadores, tudo aqui. Era tudo da FIPE, a FIPE que montava para o IPE usar, para
os alunos da pós-graduação. Então usavam tanto para pesquisa da FIPE, quanto para
os alunos da pós-graduação. Eu fiz a minha tese de livre-docência nessa base, tinham os
programadores da FIPE, que eram pagos pela FIPE para fazer os trabalhos para o IPE
e eles que faziam todos os programas para eu fazer minha tese de livre-docência. E dos
outros professores também.
AHS: E com relação aos alunos que faziam doutorado aqui também? Eles tinham acesso?
DCOA: Mesma coisa.
AHS: É que o doutorado acabou sendo criado só mais para frente mas mesmo assim.
DCOA: Doutorado não, só mestrado. Só quem tinha acesso ao CCE eram esses caras
credenciados, não era aluno que podia ir lá e fazer as coisas. Tinha que ir através deles.
Sabe quem era programador nisso? O Zeca, o Zeca era programador. Tem o Paulo Tafner
que, agora está aqui, ele estava no Rio de Janeiro no IPEA, agora se aposentou está fazendo
um estágio aqui com a gente, também era programador. Quem mais que era programador?
Tinha um japonezinho que chamava Uehara, Uehara? O apelido dele era vietcong, mas ele
era programador e dos bons, também era funcionário nosso aqui. Funcionário da FIPE.
Tinha um grupo grande, tinha uma meia dúzia de programadores, eles que programavam,
a gente mudava as coisas, eles programavam e mandava para a digitação, um cara que
vende bugiganga aí o das coisas importadas do Paraguai, ele era digitador, tinha ele e
mais outros.
AHS: Uma última questão, que a gente acabou nem comentando tanto, talvez um pouco
por cima, na sua opinião, qual foi a importância do Delfim para o desenvolvimento da
pós-graduação como um todo, mas, se você entende que haja, a importância dele para o
desenvolvimento da econometria?
DCOA: Ah, houve. O Delfim foi um cara importantíssimo. Ele era um cara que mantinha
um grupo de professores junto com ele. Quer dizer, tinha a cadeira do Bueno, mas quando
o Delfim saiu e montou a cadeira de economia brasileira o chefe era o Delfim, não era mais
o Bueno. O Bueno passou a ser órbita do novo astro que era o Delfim. O novo sol. E junto
com o pessoal do Bueno... todo o pessoal do Bueno era chamado os Delfim boys. Affonso
Pastore, Carlos Rocca, Akihiro Ikeda, Cecília Cukierman, eles eram assistentes do Bueno.
Mas eles giravam em torno do Delfim. O Delfim tinha uma vantagem muito grande, ele
era um leitor ávido e um comprador de livros impressionante. Então tudo que saía de
novidade ele tinha. E fazia seminários, isso atraía muitas pessoas, que era uma teoria que
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não era muito discutida normalmente aqui, era só naquele grupo, que é teoria econômica
normal, tradicional, Samuelson, aquele livro do clássico do Samuelson, o Foundations of
Economic Analysis, então tinha seminário em cima daquele livro, tinha seminário em cima
do Allen, R. G. D. Allen, que era só economia matemática e era o Delfim que fazia isso,
então a gente aprendia lá.
AHS: Esses seminários foram anteriores a criação da pós-graduação?
DCOA: Foram anteriores a criação da pós-graduação. Quando criou a pós-graduação o
Delfim saiu da faculdade. Ele foi ser secretário da fazenda, aí levou um bocado de gente
com ele. Levou o Eduardo, levou o Pastore, de certa maneira, levou o Rocca. Então esse
pessoal começou a se distanciar da pós-graduação e esse pessoal não foi para o exterior,
foi trabalhar com ele. Ikeda.
AHS: Mas, depois da criação, com ele indo para a secretaria, ele continuava tendo influên-
cia dentro?
DCOA: Não, só através do pessoal que trabalhava com ele, mas ele foi perdendo influência.
Porque da secretaria ele foi para o Rio de Janeiro, foi ser ministro. Se distanciou totalmente
daqui e aí a gente (que foi fazer o PhD fora) voltou e tomou conta, tivemos umas brigas
com o pessoal dele, com o Affonso Pastore, teve uns rolos aí, mas tudo bem. Era uma
briga de pessoas que falavam mais ou menos a mesma língua. A gente tinha um grupo que
era um grupo que pensava de um jeito, o Pastore tinha uma formação muito “chicagona”
e ele gostava muito de uns argentinos que vieram de Chicago, que impuseram aqui no
departamento de economia cursos trimestrais, em trimestre, o que era difícil de se adaptar
ao nosso sistema semestral, eram uns caras que impunham um regime de terror, isso criou
um problema terrível aqui dentro, aí gerou uma briga e eles tiveram que sair e a gente
tomou conta.
AHS: Então com ele indo ser ministro e etc., acabou perdendo essa influência?
DCOA: Acabou perdendo a influência.
AHS: Mas em termos da influência dele para a criação foi...
DCOA: Foi importantíssimo, o Delfim foi uma figura... e depois, mesmo fora daqui ele
ajudava muito a faculdade e o departamento de economia, sempre ajudou. Eu, por exemplo,
era oposição ao governo militar, eu fui do antigo MDB, depois fiz campanha pelas eleições
diretas junto com o PMDB, MDB, fui secretário do governo de oposição, da prefeitura,
era secretário do Mário Covas, e o Delfim nunca deixou de ajudar a prefeitura de São
Paulo, eu ia lá ele me recebia e ele fazia tudo que fosse possível que eu precisava para
que a prefeitura, no caso eu, conseguisse o que precisava para a prefeitura de São Paulo.
Depois como diretor da faculdade, mesma coisa, ele sempre me ajudou, ele era deputado
federal, tinha essas emendas que os deputados têm direito, todo ano tinha emenda para
a faculdade de economia, o duro era conseguir trazer o dinheiro, porque tinha aqueles
cazzo daqueles caras do PSDB, como ministro da educação e precisava do aval do ministro
para a emenda virar dinheiro. Po, eu tinha que ir atrás desses caras e pedir para esses
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caras liberarem isso e esses caras eram tudo da UNICAMP, eles não gostavam muito da
USP, então era uma dificuldade danada. Na época que eu fui diretor. Mas mesmo assim eu
consegui, fui diretor durante quatro anos e três anos eu consegui as emendas, que ajudou
a biblioteca, mudar as coisas aqui dentro, fazer a reforma da faculdade.

E.5 Entrevista com o Professor José Tiacci Kirsten

Alex Hayato Sassaki: Primeiramente eu gostaria de falar a respeito de por que você
inicialmente se interessou por economia e, posteriormente, entrou nesse campo de estatís-
tica e econometria?
José Tiacci Kirsten: Eu entrei na faculdade em 1960, me formei em 1964. Eu fui aluno
do professor Delfim que me indicou para o professor Bueno, que era então catedrático da
cadeira III, que se chamava estatística econômica e econometria, ele [Delfim] me indicou
para o Bueno para ser assistente, chama-se na época de instrutor. O Delfim me pediu para
ir falar com o Bueno, eu falei com o professor Bueno, já falecido, e ele me contratou para
ser instrutor na cadeira dele, que era a cadeira III - estatística econômica e econometria.
Eu me interessei muito por essa área, eu tive, na ocasião, um professor de estatística muito
bom que se chamava Oswaldo Fadigas. Ele me entusiasmou pela estatística, eu peguei
gosto. Foi mais ou menos assim. Eu me formei em 64 e já comecei... eu era monitor da
cadeira, em 63, 64, em 65 comecei a dar aula, eu dava aula inicialmente no curso noturno
de estatística econômica. Que essa disciplina, hoje, virou econometria I e II, antigamente se
chamava estatística econômica e econometria, hoje ela virou econometria I, II e III, porque
a parte de séries de tempo a gente também via em estatística econômica. Eu comecei a
dar aula em 65, dei aula nessas disciplinas.
AHS: Essa matéria (estatística econômica) era da graduação?
JTK: Da graduação. Eu comecei a dar aula na graduação em 65 e passei, também, a dar
aula na pós-graduação no IPE, antigamente não era FIPE, chamava IPE - Instituto de
Pesquisas Econômicas que foi criado. Na pós-graduação eu dei disciplina de estatística
em 1970, dei também econometria I e II, no curso de pós-graduação em economia do
IPE à partir de 68. Eu fui coordenador das disciplinas estatística econômica I e II e de
econometria do departamento de economia da FEA de janeiro de 72 a dezembro de 79.
Depois, de 77 a 79 eu fui coordenador da área de métodos quantitativos. De abril de 78 a
agosto de 80 eu fui livre-docente nas disciplinas estatística econômica I e II e econometria.
Já dei os cursos que eu dei na pós-graduação, que antigamente chamava IPE. Depois
na minha carreira eu me aposentei muito jovem em 91... não, em 1986 e 87 eu fui chefe
do departamento de economia, eu saí em 87 para trabalhar no governo Quércia, eu fui
secretário de estado no governo Quércia, da secretaria da indústria e comércio, secretaria
da administração até 91, quando acabou o governo em março de 91. Aí eu me aposentei da
faculdade, me aposentei da FEA com 51 anos e abri um escritório de pesquisa, Datakirsten
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em 1991, em maio de 1991 eu abri a Datakirsten e foi até agora em abril de 2017 que eu
fechei a empresa, então fiquei 25 anos na empresa. E nessa empresa eu fiz muita pesquisa,
também fiz pesquisa para a FIPE, para o IPE e para a empresa Datakirsten. No IPE, por
exemplo, quando eu entrei em 65, eu coordenava o índice de custo de vida, que hoje é o IPC
da FIPE. Fizemos em 1971, 72, nós fizemos uma pesquisa de orçamentos familiares pelo
IPE, antigamente era IPE porque a FIPE foi fundada em 75, nós fizemos uma pesquisa de
orçamentos familiares que deu origem a reestruturação do índice de custos de vida, que
era feito, antigamente, pela prefeitura do município de São Paulo. Fizemos uma ampla
pesquisa e à partir daí lá no IPE eu coordenei o índice de custos de vida de 1972 até 1975.
Depois eu estive no governo, eu fui diretor geral do departamento de estatística do estado
de São Paulo até 75, voltei e coordenei, aí já era FIPE, o índice de construção civil, o que
hoje chama IPOP - Índice de Preços de Obras Públicas, que é publicado pela FIPE, fui eu
quem implantou esse sistema na FIPE e foi com ele de 75 até 1987, quando eu saí para o
governo, fiquei lá doze anos. O IPOP, índice de preços que é elaborado mensalmente pela
FIPE. Hoje o coordenador é o André, você conhece? André Chagas.
AHS: Sim.
JTK: Ele que é o coordenador, eu era coordenador agora ele que é o coordenador. Então
as pesquisas principais que eu fiz para o IPE, para a FIPE, foram as pesquisas mensais
do índice de custo de vida, que é o IPC da capital e o IPOP, que são aqueles índices de
preços de obras públicas, [por exemplo] terraplanagem, pavimentação, edificações, obras de
concreto, obras de arte em concreto. Então foi mais ou menos isso. Tem várias pesquisas
que eu fiz nessa época, essas duas foram as mais importantes. Fui pesquisador do Instituto
de Pesquisas Econômicas de abril de 69 a outubro de 73, coordenador do índice de custo
de vida, convênio IPE, UPES e com a prefeitura de 72 a 73, pesquisador sênior da FIPE
até 87, coordenador do projeto FINEP da FIPE no biênio 83-84, índice de construção
civil de 75 a 87. Essas foram as principais pesquisas que eu fiz pela FIPE. Na Datakirsten,
que era uma empresa especializada em pesquisas de opinião pública e de mercado, eu
cheguei a coordenar mais de 500 pesquisas. As mais recentes foram feitas para a FIPE, em
2014-2016, fui contratado pela FIPE para fazer uma pesquisa sobre os egressos do SENAI,
que analisava a formação, avaliação que eles tinham do curso e a performance no mercado
de trabalho. Isso foi feito em 14-15. No ano de 2015-2016 eu também fui coordenador pela
FIPE de uma pesquisa sobre o plano diretor que a prefeitura estava discutindo, então nós
fizemos um trabalho multidisciplinar com arquitetos, urbanistas e que deu origem ao novo
plano diretor de uso e ocupação do solo no município de São Paulo. Essas são as duas
mais recentes.
AHS: Voltando um pouco mais na questão dos cursos, como você disse, você deu aula nos
cursos de graduação desde 65 e depois você passou a dar aula na pós-graduação, quando
você entrou na pós-graduação para dar aula?
JTK: Professor assistente das disciplinas econometria I e econometria II do curso de
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pós-graduação do IPE a partir de 68.
AHS: Esses cursos que você estava dando, em 68, 69, ainda eram ministrados pelos
professores que vieram de fora?
JTK: Naquela ocasião tinha o professor Werner Baer, como chamava o outro?
AHS: Tinha o Oliver Thweatt.
JTK: Thweatt. E tinha um terceiro.
AHS: O professor Sahota, Gian Singh Sahota.
JTK: O Gian Sahota, que era indiano, isso mesmo. Gian Sahota, o Werner Baer e o
Thweatt. E eu dava aula de estatística, também, porque o pessoal que vinha para o FIPE,
para o IPE, naquela ocasião para a pós-graduação, eles não tinham uma boa base em
estatística, para a gente dar econometria e estatística econômica, precisava primeiro passar
por estatística, então tem primeiro um curso de estatística básica para melhorar o nível
[daqueles que vinham fazer o curso de pós-graduação]. Inclusive nesse curso, tinha um
colega nosso da mesma época, o professor Walter Alves que dava revisão de matemática,
você conheceu o Walter Alves?
AHS: Não cheguei a falar com ele, mas eu vi o nome dele nas pesquisas.
JTK: Então, ele dava revisão de matemática e eu dava revisão de estatística. Tudo isso
como pré-requisito para a gente poder dar econometria. Inclusive nesse ano, não sei se foi
em 68, o professor que você conhece lá da FIPE Juarez Rizzieri foi meu aluno. Ele fez
o curso de econometria comigo. Juarez Rizzieri, o professor Luque, foram meus alunos.
Quem mais que eu me lembre? Aquela que foi governadora do Rio Grande do Sul a Yeda
Crusius, ela foi minha aluna também. São alguns nomes que eu me lembro.
AHS: Professor, esse curso de revisão que você está se referindo ele acontecia antes de
começar os cursos da pós-graduação, ele era anterior?
JTK: Ele já era do pacote da pós-graduação. Dava-se revisão de matemática, revisão
de estatística e depois econometria. Era o pré-requisito porque os alunos que vinham da
nossa faculdade... nós sempre mantivemos uma boa tradição na formação de estatística e
econometria, já tinha uma certa tradição, da cadeira do professor Bueno, mas os alunos
que vinham de outras universidades, fora de São Paulo, que vinham do Nordeste, do Sul,
eles não tinham boa formação em matemática e em estatística, então nós resolvemos
dar uma revisão de matemática e de estatística básica para poder ser o pré-requisito da
econometria. Isso foi uma coisa inédita que aconteceu. A formação era muito fraca, hoje
em dia eu não sei como está. Na nossa escola é boa, agora no resto eu não sei.
AHS: Saindo um pouco desses cursos básicos, entrando no curso de econometria, você
participou da formação desses cursos no que tange ao conteúdo?
JTK: Sim. Veja bem, o primeiro curso de econometria que foi dado, foi pelo professor
Bueno e pelo professor Pastore em 64, era novidade. Que a cadeira, até então, se chamava
estatística econômica I e II, em 64 foi dado o primeiro curso, em São Paulo, de econometria,
dado pelo professor Bueno e pelo professor Affonso Celso Pastore. Nos anos seguintes,
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em 65 nós já começamos a ser professor do departamento de economia, de abril de 73
assistente doutor até 78, esses cursos já eram montados por nós mesmos, nós que fizemos os
programas. A bibliografia era pouca mas nós fizemos os programas que foram modificados,
mas a maior parte está até hoje aí.
AHS: Mas com relação aos cursos da pós, a bibliografia e o conteúdo foram os professores
de fora que trouxeram?
JTK: Na área quantitativa não, só o Sahota que trouxe alguma coisa, o professor Gian
Sahota. E nós fizemos os programas dos cursos de graduação e pós-graduação.
AHS: Voltando um pouco mais atrás, como que ficavam sabendo desses materiais para
formular esses cursos de econometria? Dado que antes não existia e com o professor Bueno
e com o professor Pastore...
JTK: Através de pesquisa bibliográfica. A gente tinha contato com editoras e todas as
novidades que aconteciam fora os editores mandavam para a gente. Naquela ocasião era
editora... esqueci o nome da editora, eles sempre mandavam os livros que saíam, e um
livro muito importante que saiu, que foi muito importante, que hoje em dia é muito usado
em bibliografia, o Johnston.
AHS: Então, resumindo, vocês conseguiam ter acesso a essas novas bibliografias através
dessas editoras que mandavam os lançamentos, então o conteúdo de econometria e dessa
parte quantitativa foi gerado à partir dessas pesquisas bibliográficas. Então quando os
professore que vieram de fora chegaram vocês já tinham uma estrutura montada de curso?
JTK: Já tinha uma estrutura montada.
AHS: O senhor chegou a fazer o curso de pós-graduação do IPE ou...
JTK: Não, antigamente... como eu entrei em 64, a gente fazia... deixa eu ver aqui... eu fiz
direto o doutorado, nem fiz mestrado, a gente podia passar direto. Existiam vários cursos
de pós-graduação, eu fiz pós-graduação em economia pública, abrangendo as disciplinas,
planejamento governamental, política econômica, teoria do desenvolvimento que foi o
Delfim quem deu, finanças públicas, estatística demográfica o professor Morales que era o
catedrático, geografia econômica o professor Lino de Matos que deu, durante os anos 65 e
66 na faculdade, então eu fiz a pós-graduação, aí tive que fazer, por lei, pós-graduação em
problemas brasileiros, em 72 para poder fazer o doutorado, aí eu fiz o doutorado em seguida
em 73, em 72 foi homologado a defesa em 13 de abril de 73. Antigamente funcionava assim.
Mas eu não cheguei a fazer o curso do IPE, eu dei aula para o curso do IPE. Porque eu
já era pós-graduado. Aí, em 73, eu fiz a tese de doutoramento e o meu orientador foi o
professor Affonso Celso Pastore. Essa tese foi editada pela Pioneiro em 85. É o que baseia,
até hoje, todos os índices da FIPE, são baseados nessa metodologia que eu escrevi.
AHS: Passando um pouco mais para frente, você deu aula também na pós-graduação, e
à partir de um certo momento os alunos que faziam a pós-graduação do IPE saíam da
pós-graduação, alguns deles, e iam obter titulação lá fora, nos EUA principalmente, e eles
voltavam para dar aula. A volta desses alunos ela foi... elevou os...
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JTK: Foi enriquecedora. Eu lembro de alguns que voltaram que foram professores da
cadeira III, professor Roberto Macedo, por exemplo, ele fez em Harvard. Ele trouxe
contribuições. O professor Meloni, que já faleceu, trouxe contribuições. Professor Zague
também trouxe contribuições. Todo esse pessoal que veio de fora. O Guilherme Leite da
Silva, também já está aposentado, ele também era da cadeira, ele trouxe contribuições.
Então havia o feedback, um processo iterativo.
AHS: Isso era muito mais rápido que fazer essa evolução como você descreveu antes, que
era através dos lançamentos que os editores mandavam?
JTK: Isso. Aí a cadeira deu um pulo.
AHS: Além desse intercâmbio que era dos alunos que fizeram a pós-graduação do IPE e
foram para o exterior fazer o doutoramento ou mestrado, também havia, mais ou menos
nesses período, por volta do final da década de 60, começo da década de 70, um intercâmbio
dentro do Brasil. Os professores que saíam do IPE...
JTK: E iam dar aula lá fora. Eu mesmo dei aula de econometria no Centro de Aprendizado
de Economia do Nordeste (CAEN), em Fortaleza. Eu dei aula no CAEN em 1968, foi o
primeiro curso de econometria dado no Nordeste, fui eu quem deu. Tinha um intercâmbio
acho que eram dois ou três meses.
AHS: E esse curso era voltado para a formação dos professores que iam gerir a pós-
graduação nesses centros?
JTK: Isso. Era pós-graduação de lá. Então eu fui lá e montei um curso. Eu estive no
CAEN. Outra coisa, eu fui, nessa época, membro de comissão de avaliação de cursos de
estatística no Brasil, nomeado pelo Ministério de Educação e Cultura, aquele Conselho
Federal de Educação. Assim, eu e outros professores... eles (CFE) escolhiam cada turma
com três professores, eu me lembro que eu fiz avaliação no curso de estatística da Uni-
versidade de Brasília, Federal de Brasília, eu fiz a verificação do curso de estatística da
Universidade Federal de Natal. Então a gente viajava, a gente também fazia isso como
uma contribuição. A gente analisava currículo dos professores, entrevistava alunos, fazia
uma checagem aleatória na biblioteca para ver os livros que eles disseram que tinha se
tinha. Então essa foi uma atividade, também, que a gente tinha inter-regiões.
AHS: Mas esses cursos eram os cursos de graduação?
JTK: De graduação.
AHS: Avaliação dos cursos de graduação de estatística...
JTK: Para que as universidades, as faculdades, tivessem o registro dado pelo Conselho
Federal de Educação.
AHS: Existia um currículo do Conselho Federal que vocês iam avaliar se estava sendo
cumprido?
JTK: Isso, em nome do conselho, a gente ia avaliar o conteúdo da disciplina, a bibliografia
da disciplina, fazia entrevista com os alunos, para ver se eles estavam acompanhando a
disciplina. Toda uma liturgia. Até hoje existe isso. Eu fiz naquela época, na década de 70.
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AHS: Esse currículo que era exigido pelo Conselho Federal, imagino, da forma que você
já exaltou, não era tão avançado a ponto dos alunos conseguirem acompanhar [os cursos]
de pós-graduação daqui da FEA?
JTK: Isso. Mas depois eu acho que a coisa melhorou, isso na década de 70. A ideia de
ir para o CAEN, por exemplo quando me mandaram lá, era para já melhorar o nível lá,
para quando eles viessem melhor. Mas mesmo assim a gente precisava dar uma revisão
básica de matemática e de estatística.
AHS: Voltando na questão desse intercâmbio dos professores que ia para fora, quando
eles voltavam havia uma formação de certos grupos, por exemplo, esses professores que
vieram de fora se juntavam e fazia uma espécie...
JTK: É, tinha o... eu não fui PhD, eu fui doutor pela USP, mas existia o grupo dos PhD’s,
isso existia, eles eram muito unidos entre eles.
AHS: Mas isso gerava um atrito com, por exemplo, vocês que...
JTK: Não, não gerava, complementava a atuação, não gerava. Mesmo porque, eu tive um
aluno que fez pós-graduação nos EUA, naquela universidade do Thweatt, qual que era?
AHS: Vanderbilt.
JTK: Vanderbilt, exatamente, Vanderbilt. Ele disse que o curso que ele aprendeu lá de
econometria era do mesmo nível do que nós dávamos aqui. Então já estávamos adiantados.
Tenho depoimento de alguns alunos que estiveram em Vanderbilt e disseram que eles não
aprenderam lá nada a mais do que eles já tinham aprendido aqui na pós-graduação. O
que nos deixa satisfeitos.
AHS: Pensando mais na parte de pesquisas, não das pesquisas, mas mais da parte téc-
nica. Porque à época, pelo menos dentro de outros depoimentos que eu peguei de outros
professores, havia muita dificuldade de conseguir efetuar cálculos de maior complexidade,
porque...
JTK: Isso, exatamente, muito bem pensando, deixa eu te falar. Quando eu entrei na
faculdade eu fui aluno de estatística econômica, a gente tinha aquelas máquina facit
de manivela, depois elas foram substituídas pelas máquinas facit elétricas, que elas se
movimentavam. Em 1965 ou em 66 foi montado... o presidente foi lá na faculdade inaugurar
um computador... o presidente era o João Figueiredo, ele esteve na faculdade inaugurando
o centro de computação, era um IBM, se não me engano, 630. Isso facilitou muito as
pesquisas. Mas era do tempo que a gente usava cartão ainda. Não tinha desenvolvido
essas linguagens modernas, a gente trabalhava com FORTRAN. A gente preparava os
cartões, levava [no centro de computação] e eles faziam... aí começou a se fazer regressão,
porque veja bem, fazia muita análise... porque você sabe, se você fizer uma regressão com
mais de três variáveis você vai ter que inverter uma matriz e a gente fazia com poucas
variáveis porque dava para fazer a mão a inversão de matriz. Mas depois, quando você
queria estudo mais sofisticado, que você colocava 15, 16 variáveis, você não conseguia fazer,
só com computador. Então deu uma alavancagem nas pesquisas.
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AHS: Esse computador que foi inaugurado, além dos pesquisadores do IPE, da FIPE, os
alunos também tinha acesso para utilizar esse computador para as pesquisas dentro das
teses?
JTK: Os pós-graduandos tinham.
AHS: E ao longo do tempo, veio esse primeiro computador, obviamente, dá uma melhorada
inicial, mas ao longo do tempo teve investimentos de...
JTK: Teve investimentos e melhorou muito. Para você ter uma ideia, essa impressora era
tão lenta que o apelido dela era flecha ligeira. Pelo que me falaram aquele computador hoje,
esses computadores menores têm mais memória do que aquele. E você trabalhava com
cartão, então você tinha uma sequência de cartões, enfiava os cartões no meio e passava no
computador. Agora a coisa facilitou. Depois com o advento dos microcomputadores então
a coisa [melhorou mais ainda]. Hoje em dia qualquer um tem seu computador e faz ...
AHS: E uma coisa que também acabou surgindo dos depoimentos dos demais professores
foi a questão de os alunos que fizeram os intercâmbios não só contribuíram, obviamente,
trazendo conteúdos, com seu próprio conhecimento que eles adquiriram lá fora, mas tam-
bém com essa parte técnica, por exemplo, como o senhor falou tinha essa questão dos
cartões, havia alguns programas que eram prontos e esses alunos também contribuíram
trazendo mais programas?
JTK: Não, não me lembro, não teve muito, porque acho que os nossos programas aqui já
eram desenvolvidos. Como eu disse, em Vanderbilt disseram que o nível do curso lá era
igual o daqui. Você já pesquisou bastante, pelo jeito, já sabe um “montão” de nomes.
AHS: Eu gastei muito tempo dentro dessas pesquisas e também já falei com muitos
professores e alguns nomes acabam surgindo bastante.
JTK: Outro nome que deve ficar registrado por uma questão de verdade histórica é de
uma pessoa que foi um dos pioneiros do IPE, que é o professor Miguel Colasuonno, tem
até uma sala lá. Ele foi meu professor de economia internacional em 63, daí nós ficamos
colegas, ele era professor assistente lá da faculdade e ele foi quem teve contato com essa
missão americana do Thweatt, do Werner Baer, foi o professor Miguel Colasuonno, que
tem até uma sala lá em homenagem a ele, isso é um grande marco na história do IPE,
professor Miguel Colasuonno, a gente tem que prestar as homenagens.
AHS: Uma última questão que eu tenho é com relação a importância do Delfim para
desenvolvimento, tanto da pós-graduação, mas se você achar que é cabível, para o desen-
volvimento dos cursos de econometria da FEA e da pós graduação na FEA.
JTK: Inclusive o professor Delfim foi assistente do professor Bueno, quer dizer que ele
conhecia bem estatística econômica e econometria. Tanto que foi ele que me indicou para
o professor Bueno, para eu ser assistente do Bueno, foi o professor Delfim. E os cursos
que ele dava na graduação, quando eu fiz com ele, teoria do desenvolvimento econômico e
economia brasileira, ele dava tudo em forma de modelos econômicos, teoria dos modelos,
formalizava muito, usava muita matemática para estruturar o modelo calcular a resultante
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e explicar sobre os modelos. Ele entrou na faculdade... ele já foi diretor geral do Instituto
de Administração, que depois virou a FIA, isso eu era aluno ainda, acho que 62, 63. E ele
já deu um incremento às pesquisas no, então, Instituto de Administração, que hoje é a
FIA, foi o Delfim.
AHS: Nesse aspecto quantitativo, ele começou a...
JTK: Isso, ele era um admirador dos métodos quantitativos, tanto é que os cursos que
eu fiz com ele de graduação eram todos formalizados, ele formalizava muito. E foi aí
também que eu peguei gosto, eu falei do Fadigas, mas também por causa do Delfim, aí
eu peguei gosto, eu falei “pô, eu posso representar uma coisa abstrata em uma coisa
concreta, matemática” aí usando a técnica matemática eu posso deduzir, posso saber qual
é a conclusão do modelo, também me entusiasmou muito, foi o Delfim.
AHS: Então, na sua visão, o Delfim foi extremamente importante?
JTK: Extremamente importante para a faculdade, não tem nenhuma dúvida. Você pode
até dizer, do ponto de vista científico, que a faculdade [é dividida] em antes do Delfim e
depois do Delfim. Pode até tentar forçar isso por volta do final da década de 60, década
de 70, ele foi muito importante para a faculdade.
AHS: Mas nesse campo dos métodos quantitativos?
JTK: No campo dos métodos quantitativos. Ele foi muito importante, ele que entusiasmou
todo mundo.
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