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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo investigar a produção científica brasileira nos últimos 20 anos, 
referentes à Contabilidade e Sociedade, junto aos periódicos ligados aos programas de pós-graduação em 
stricto sensu, buscando conhecer e mapear seus principais aspectos e características. A fundamentação 
teórica aborda aspectos relacionados à Contabilidade e sua interação à sociedade brasileira. A metodologia 
admitida caracteriza-se como descritiva, de natureza aplicada, com procedimentos de pesquisa documental 
e com o método dedutivo. Os resultados e discussão envolvem questões ligadas à área e subárea temática, 
autoria, grau de titulação dos autores, plataforma teórica utilizada pelos pesquisadores e rigor metodológico 
empreendido para um trabalho científico. A conclusão, ainda que parcial, indica que a área estudada vem 
dando largos passos para evoluir e atender as necessidades sociais, econômicas e financeiras da 
sociedade; e que é preciso avançar um pouco mais no rigor metodológico utilizado nos trabalhos 
produzidos. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A evolução do pensamento contábil tem acompanhado o desenvolvimento das 
sociedades desde os primórdios, com base nas teorias dos pensadores da antiga Escola 
Italiana e da mais recente Escola Norte Americana. A Ciência Contábil através dos seus 
pesquisadores vem desenvolvendo trabalhos de cunho acadêmico cientifico que 
contribuam para o desenvolvimento da Contabilidade, ajudando as comunidades para um 
maior entendimento e difusão dos procedimentos e técnicas relativas ao patrimônio social 
e econômico das mesmas. Essa característica de apoio para as entidades, tornou a 
Contabilidade mais ativa no ambiente empresarial que se precisou de fato de 
contribuições que ajudem a interpretar a quantidade e a qualidade de informações 
geradas a partir deste processo para fins decisórios. 

A Contabilidade é uma ciência social, pois através do estudo da evolução das 
entidades, procura melhorar suas informações para a tomada de decisões e sobre 
possíveis resultados respondendo assim as necessidades das entidades (DE LUCA, 
1998). 

Desta forma, é importante para a Contabilidade e para os seus estudiosos 
promover discussões, sobre os mais variados aspectos (social, econômico e financeiro), 
procurando em suas abordagens teóricas, práticas, metodológicas e técnicas utilizadas 
em suas pesquisas primando sempre pela qualidade e clareza dos seus resultados para o 
entendimento de seus usuários. 
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No Brasil a Ciência Contábil nos últimos 20 anos tem demonstrado um crescimento 
bastante significante e inquestionável, pois se multiplicaram não só os programas de pós-
graduação stricto sensu, bem como os cursos de especialização, foram criados 
seminários, encontros e congressos que abrem espaços para discussões diversificadas 
sobre a área. Também aumentou a quantidade de periódicos com linha editorial dedicada 
exclusivamente às Ciências Contábeis, isto mostra uma maior atenção à qualidade da 
produção nas diversas áreas da Ciência Contábil. 

Neste contexto, a questão de pesquisa que orienta este estudo é: quais as 
mudanças relevantes ocorridas na produção científica brasileira em Contabilidade e 
Sociedade, nos programas de pós-graduação de Ciências Contábeis, stricto sensu, 
nos últimos 20 anos? 

Visando dar uma resposta a situação problemática formulada, o objetivo da 
pesquisa é identificar, descrever e analisar as mudanças relevantes ocorridas na 
produção científica brasileira em Contabilidade e Sociedade, publicada em periódicos 
ligados aos programas de pós-graduação, stricto sensu, nos últimos 20 anos. Foram 
selecionados desta forma 10 periódicos, reconhecidos e classificados no sistema 
Qualis/Capes, para a análise do assunto que vem crescendo no Brasil. Entre os 
periódicos têm-se: Revista de Contabilidade e Finanças (USP), Revista de Contabilidade 
Vista e Revista (UFMG), Revista de Contabilidade da UERJ, Revista Pensar Contábil 
(CRC), Revista UNB Contábil, Revista Brasileira de Finanças (RBFin), Revista de 
Administração e Contabilidade de Unisinos, Revista Contemporânea de Contabilidade 
(UFSC), Revista Universo Contábil (FURB) e Revista de Contabilidade e Organizações 
(USP/RP).  
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, de natureza aplicada, que segue o 
método de abordagem dedutiva, a partir do qual se faz uso da investigação documental 
baseando-se no arcabouço teórico e prático encontrado. Para fins de pesquisa e a análise 
das mudanças relevantes a serem investigadas foram sistematizadas seis dimensões de 
estudo, a saber: quantitativa, temática, autoria, metodologia, referencial teórico e 
cientificidade.  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para a análise dos periódicos selecionados foram utilizadas as seis dimensões de 
estudo anteriormente mencionadas. Dentre os periódicos analisados foram encontrados 
505 artigos voltados à Ciência Contábil, dos quais 127 deles, que correspondem a 25% 
do total, fazem referência à área temática sobre Contabilidade e Sociedade. Destaca-se a 
Revista Vista e Revista, da UFMG, com 24 artigos publicados, enquanto que a Revista 
Brasileira de Finanças, da SBF, com menor nível de produção cientifica, publicando 
apenas 1 artigo. 

A dimensão temática foi dividida em 10 subáreas criadas para uma análise mais 
detalhada, são elas: Contabilidade Social, Contabilidade Ambiental, Relatórios Sociais de 
Apoio à Gestão Ambiental, Responsabilidade Social e Ambiental, Contabilidade para as 
ONG’s (Terceiro Setor), Balanço Social, Instrumentos Contábeis de Evidenciação da 
Responsabilidade das Empresas, Demonstração do Valor Adicionado, Capital Intelectual 
e Políticas Públicas. A subárea temática com maior destaque pelo número de publicações 
refere a Capital Intelectual, com 20% dos artigos publicados, enquanto que a subárea 
relacionada à Demonstração do Valor Adicionado ficou com apenas 2% das publicações. 

Na dimensão autoria, observou-se um total de 287 pesquisadores, sendo 38% do 
sexo feminino e 62% do sexo masculino. Também se verificou que desse total de 
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pesquisadores, 73% possuem cadastro de Currículo Lattes do CNPq, e 27% do restante 
não possui. Para o grau de titulação dos pesquisadores, apurou-se que 32% são Mestres, 
57% são Doutores, 2% são Pós-Doutores e 9% são Livres Docentes. 

Na dimensão metodologia admitiu-se um processo sobre o qual pôde delinear e 
estabelecer certo rigor a qualidade dos estudos apresentados, sem desacreditar as 
demais classificações de pesquisa. Por isso seguiu-se a classificação metodológica de 
acordo as características de cada artigo a ser pesquisado segundo: os objetivos, natureza 
do problema, abordagem do problema e a natureza das variáveis pesquisadas, local de 
realização, procedimentos técnicos, método de abordagem e o de tratamento dos dados 
coletados. Dentre os métodos utilizados verificou-se que 27% dos artigos foram 
classificados segundo as características mencionadas e o restante, 73%, não obedeceu 
tal classificação. 

Na dimensão referencial teórico foi feita análise da plataforma teórica utilizada 
pelos pesquisadores na construção de cada artigo, através das seguintes ferramentas: 
teses, dissertação, Sites/Web, jornais, periódicos, legislação, anais e outros materiais. 
Para estas ferramentas analisou-se quanto ao âmbito nacional e internacional, verificando 
que o material nacional teve maior abrangência do que o internacional, com 65% dos 
materiais utilizados pelos pesquisadores, já no âmbito internacional 35% dos materiais é 
utilizado pelos pesquisadores na elaboração de suas pesquisas. 

Na dimensão cientificidade, a averiguação do rigor metodológico empreendido 
ocorreu mediante a presença dos aspectos mínimos exigidos para um trabalho de cunho 
científico, através dos critérios selecionados na pesquisa. São eles: o problema de 
pesquisa, a questão de pesquisa, as hipóteses, os objetivos, a delimitação conceitual, a 
delimitação espaço/tempo, a delimitação universalidade/amostra, a 
justificativa/contribuição, a limitação. Estes critérios foram analisados em todo material 
coletado, procurando identificar entre os artigos aqueles que se enquadrou em tal 
classificação. Inferiu-se que 48% encontravam-se classificados e os outros 52% não. 
 
4 CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho apresenta a um panorama onde, apesar de ser parcial, se 
constata que a produção científica brasileira em Contabilidade e Sociedade vem, nos 
últimos 20 anos, procurando envolver e solucionar cada vez mais as necessidades 
sociais, econômicas e financeiras de vários segmentos da sociedade. O destaque recai 
no quadriênio 2004/2007, que evidencia um crescimento bastante significativo na 
publicação de artigos na área de Contabilidade e Sociedade. 

Em relação ao número de artigos publicados, infere-se que o maior interesse dos 
pesquisadores está voltado para o estudo da subárea Capital Intelectual; por outro lado, a 
de menor interesse recai para a subárea de Demonstração de Valor Adicionado. 

Embora a maioria dos trabalhos seja de autoria dos doutores, o que se percebe é 
uma elevação gradual de publicações dos demais níveis de qualificações acadêmicas e 
profissionais, o que indica a inserção de novos pesquisadores interessados no tema 
pesquisado. Na construção dessas publicações perdura, na sua maioria, as referências 
de origem nacional, embora se utilize também a um bom número de referências de 
origem internacional, o que pressupõe qualidade nos trabalhos publicados. 

Conclui-se, ainda, que a dimensão rigor metodológico tenha ficado um tanto 
esquecido pela maioria das pesquisas realizadas, não atendendo todas as regras 
necessárias para a construção de um artigo científico. Ainda é preciso evoluir no que 
tange a essa dimensão, para que a preparação destas pesquisas tenham, embora 
delineadas com senso critico do autor, um avanço na sua base metodológica. 

Enfim, os números apresentados na presente pesquisa apontam a área de 
Contabilidade e Sociedade como uma área de pesquisa bastante interessante, com um 
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vasto campo de trabalho a ser investigado, onde é possível desenvolver inúmeros 
trabalhos acadêmicos e científicos para o desenvolvimento da Ciência Contábil e da 
sociedade em geral. 
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