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INTRODUÇÃO 

 

Considerações Iniciais 

 

Este trabalho é uma contribuição ao estudo da formação do pensamento contábil no Brasil. 

Seu objetivo é obter um conhecimento sistematizado, empírico e teoricamente fundamentado 

na sociologia da tradução, sobre as mudanças relevantes de paradigmas que nortearam a 

transformação do pensamento contábil no Brasil, no Século XX e início do Século XXI.  

 

Essa análise abrangeu dois processos de mudanças de paradigmas. O primeiro refere-se ao 

crescimento da influência da escola americana de contabilidade em detrimento da influência 

da escola italiana. Esse processo se iniciou em meados do Século XX e se consolidou na 

década de 1970.   

 

O segundo, ainda em curso, refere-se à substituição da abordagem normativa pela abordagem 

positiva na pesquisa contábil acadêmica, nesse início do Século XXI.  

 

Para tanto, utilizou uma abordagem sócio-histórica baseada na sociologia da tradução (ou da 

translação como preferem alguns autores), a qual foi inicialmente concebida para analisar 

processos de construção da ciência e da tecnologia. Posteriormente, a utilização dessa 

abordagem foi estendida para outros campos do conhecimento, notadamente aqueles 

preocupados com a análise de processos de mudança organizacional.  

 

Conforme observam Fleischman, Mills e Tyson, (2000, p.3 a 12), embora a história seja 

considerada uma disciplina em si, pesquisadores de diversos campos têm incorporado a 

perspectiva histórica em seus trabalhos e a contabilidade não é uma exceção. Salientam que 

até a década de 1960, o número de pesquisadores em história da contabilidade era bem 

pequeno o que, na visão dos autores, não constitui nenhuma surpresa já que a profissão 

contábil só começou a se organizar a partir de 1850 na Escócia, 1870 na Inglaterra, 1880 na 

Austrália e 1890 nos Estados Unidos.  

 

Esse período de tempo relativamente curto em termos de perspectiva histórica, tornou esse 

campo de pesquisa dependente da literatura de campos afins, tais como a pesquisa de arquivo 

de fontes primárias desenhadas a partir de metodologias desenvolvidas pelos historiadores da 
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economia e os trabalhos de historiografia crítica inspirados na filosofia, sociologia e 

economia política. Em 1971, foi criada a Academy of Accounting Historians que embora 

formalmente não seja uma seção da American Accounting Association (AAA), apóia, entre 

outras atividades, a apresentação de trabalhos sobre a história da contabilidade nas 

convenções nacionais e regionais da AAA, além de patrocinar uma conferência anual e 

administrar o periódico The Accounting Historians Journal.  

 

Observam, ainda, os autores que, na década de 1990, um número considerável de acadêmicos 

passou a dedicar-se à pesquisa histórica em contabilidade, desenvolvendo um campo que 

ficou conhecido como contabilidade crítica. Esses autores passaram a divulgar seus trabalhos 

basicamente em três periódicos: Accounting, Auditing & Accountability Journal (AAAJ), 

Accounting, Organization and Society (AOS) e Critical Perspectives on Accounting (CPA), 

publicados, respectivamente, na Austrália, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Uma avaliação 

parcial desses trabalhos pode ser encontrada em Chua (1986) e Riccio, Mendonça Neto e 

Sakata (2005a), (2005b) e (2006). 

 

Além dos periódicos já citados, os autores mencionam, também, como periódicos que se 

dedicam exclusivamente aos estudos históricos o Accounting, Business & Financial History 

publicado na Inglaterra e o Accounting History publicado na Austrália.  

 

Uma Abordagem Sócio-histórica 

 

Na busca de um entendimento sobre a transformação do pensamento contábil no Brasil, em 

particular sobre a mudança de paradigmas, este trabalho aplicou a sociologia da tradução 

(sociology of translation), também conhecida como Actor Network Theory - ANT 

desenvolvida por Callon (1986), Law (1986 e 1992) e Latour e Woolgar (1986) e Latour 

(1987, 1988 e 2005).  

 

Na visão de Latour, observa Noiriel (2006, p. 51), compreender o mundo da ciência implica 

em estudar o conjunto dos atores que participam da construção do saber. Isso compreende não 

somente aqueles que produzem os fatos científicos, mas também aqueles que os utilizam, 

sejam eles agentes do Estado, administradores de empresas ou simplesmente cidadãos 

comuns, consumidores de produtos científicos.   
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Os pesquisadores estão ligados entre si por relações de concorrência e solidariedade, 

mediadas por uma série de objetos físicos que incluem desde o caderno onde anotam suas 

observações até os equipamentos dos laboratórios nos quais realizam suas experiências. Essas 

relações formam uma rede que é simultaneamente material (entre coisas) e conceitual (entre 

idéias). Uma vez que uma descoberta científica só tem validade quando confirmada por outros 

especialistas do mesmo campo, cada pesquisador necessita da aprovação de seus concorrentes 

para ter seu trabalho reconhecido.  

 

Dessa forma, a primeira preocupação de um pesquisador é apresentar seu trabalho de forma a 

torná-lo atraente para os demais, que irão sancioná-lo. Isso inclui a notoriedade do periódico 

em que publica seu trabalho e todos os recursos retóricos disponíveis para que o texto seja 

bem recebido pela comunidade científica. Portanto, essa rede de relações deve ser 

cuidadosamente mapeada para a correta compreensão dos processos de construção do saber.  

 

A aplicação dessa abordagem em contabilidade pode suscitar alguma controvérsia já que o 

status científico da contabilidade ainda é uma questão em aberto. Mattessich (1995, p.7), por 

exemplo, salienta que a contabilidade, ao procurar representar segmentos da realidade, se 

assemelha às ciências puras, mas observa que essa representação será sempre pragmática 

porque limitada por considerações de custo e pela necessidade da utilização de critérios 

conservadores.  

 

Essa questão, todavia não é relevante para o presente estudo já que, embora Latour utilize 

constantemente em suas obras o termo ciência, aplica sua metodologia indistintamente tanto 

para os processos de formação do conhecimento técnico como do conhecimento científico, 

conforme observa Crawford (2004, p. 1). 

 

Em sua abordagem sócio-histórica, o presente estudo compartilha da visão de Previts e 

Merino (1998, p. 4) que, ao analisarem a evolução da contabilidade nos Estados Unidos, 

consideram o desenvolvimento do pensamento e da prática contábil dentro de uma visão 

interativa, ou seja, influenciando e sendo influenciado pelos aspectos econômicos.   

 

Conforme Noiriel (2006, p. 3), o termo “sócio-história” surgiu há cerca de quinze anos e tem 

sido utilizado para rotular os trabalhos que estão na fronteira entre a sociologia e a história. O 

autor observa, contudo que para caracterizar a sócio-história é necessário ir além, 
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circunscrevendo o domínio das pesquisas que lhe são próprias. Ainda de acordo com Noiriel 

(2006, p. 56 e 89), a sócio-história estuda os fenômenos econômicos analisando os 

agrupamentos desse universo e estabelecendo as relações de poder que lhes são características 

e também os fenômenos culturais que, para a sócio-história, englobam todas as atividades que 

têm por objetivo fornecer novas descrições do mundo. A análise dos fenômenos culturais 

também é focada nos agrupamentos e estuda suas formações, ressaltando os tipos de relações 

que os caracterizam.  

 

Com relação ao horizonte temporal, cabe observar que a primeira mudança de paradigma em 

nossa contabilidade que o presente estudo se propôs a analisar, ocorreu a partir do período de 

consolidação do processo industrialização brasileira, ou seja, em meados do Século XX.  

 

Conforme estudo empírico de Suzigan (1986, p. 108 a 115), embora diversas indústrias já 

existissem no país bem antes do período em análise, foi a partir de 1850 que os investimentos 

industriais começaram a se expandir. Isso ocorreu primeiro na indústria metal-mecânica entre 

as décadas de 1850 e 1880, posteriormente na indústria têxtil a partir de 1860 e nos demais 

ramos, como calçados, moinhos de trigo, cervejarias e fósforos, no final do Século XIX e 

início do Século XX.  

 

Entre as décadas de 1920 e 1930 consolidaram-se as indústrias de cimento, ferro e aço, papel, 

produtos de borracha, indústria de produtos químicos e os frigoríficos. Observa, ainda, o autor 

que as indústrias que surgiram antes da Guerra de 1914 a 1918 dependiam do capital 

exportador e tinham um caráter complementar a essa atividade exportadora. Já as que 

começaram a se desenvolver depois da guerra apresentam características distintas e 

representam o início do período de transição para o predomínio da economia industrial. Os 

produtos que passaram a ser produzidos já não eram complementares à indústria exportadora 

agrícola, mas relacionados com o crescimento da demanda interna por matérias-primas 

industriais.    

 

Carone (2001), em estudo específico sobre a indústria paulista, situa processo de consolidação 

desta nas quatro primeiras décadas do período republicano que culminam com o movimento 

revolucionário que entregou o poder a Getúlio Vargas em 1930. Observa que a classe 

dirigente paulista teve papel de destaque nos processos de desenvolvimento estadual e 

nacional, principalmente no que se refere à organização e modernização do Estado, cabendo 
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lembrar ainda que data dessa época, a criação da Universidade de São Paulo em 1934.  

 

Nesse processo, o papel de contadores paulistas foi significativo, merecendo destacar o de 

Carlos de Carvalho que, conforme relata Schmidt (2000, p. 218), já em 1905, iniciou a 

reforma do sistema de escrituração contábil do Tesouro do Estado de São Paulo e também o 

de Francisco D’Áuria que foi o primeiro Contador Geral da Contadoria Central da República, 

cargo que ocupou de 1923 a 1928.  

  

Situação Problema e Hipótese do Trabalho 

 

Este estudo objetivou obter uma explicação sistematizada, empírica e teoricamente 

fundamentada na sociologia da tradução, para o processo de transferência do conhecimento 

contábil para o Brasil e de sua assimilação pelos profissionais, acadêmicos e pesquisadores 

brasileiros.  

 

Em particular o foco deste estudo é a obtenção de uma explicação para a mudança de 

paradigmas decorrente da perda de influência da escola italiana de contabilidade para escola 

americana a qual, a partir de meados do século passado, começa a influenciar de forma 

crescente a academia e a prática contábil nacional. O estudo analisou, também, outro processo 

mais recente de mudança de paradigma ainda em curso e que se refere à predominância 

crescente da abordagem positiva em relação à normativa na pesquisa acadêmica em 

contabilidade. 

 

A utilização da abordagem da sociologia da tradução é particularmente indicada para a 

situação problema em estudo, já que essa abordagem tem sido largamente utilizada na análise 

de processos de mudança. 

 

A utilização do conceito de transferência justifica-se pelo fato de que, ao menos no início do 

período em análise, não houve produção de conhecimento contábil no Brasil. Franco (1947, p. 

8), em homenagem a Frederico Herrmann Junior, por ocasião da morte deste, utiliza o termo 

“transplantar”, ao referir-se à divulgação por esse autor do pensamento contábil italiano no 

Brasil.  

 

Este cenário de busca por uma explicação para o processo de mudanças de paradigmas levou 
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o autor do presente estudo aos seguintes questionamentos: 

 

� A sociologia da tradução pode fornecer uma abordagem que explique o processo de 

mudança de paradigmas contábeis no Brasil?  

 

� A abordagem da sociologia da tradução pode explicar a atuação dos líderes para 

influenciar e moldar esses processos de mudança?  

 

� Quais os atores, humanos e não humanos que atuaram nesses processos? 

 

Em suma, as reflexões advindas da busca para respostas a essas questões conduziram para o 

seguinte problema da pesquisa que sintetiza a situação problema.  

 

A sociologia da tradução pode fornecer uma explicação sistematizada empírica e 

teoricamente fundamentada para o processo de mudança de paradigmas contábeis no 

Brasil?  

 

Para essa questão não existem indicações preconcebidas, uma vez que não se buscou aqui 

relação causal entre variáveis. Ainda assim, para responder às questões que motivaram o 

presente estudo, a seguinte hipótese foi formulada. 

 

Hipótese: A abordagem da sociologia da tradução fornece uma explicação dos processos de 

mudança de paradigmas da contabilidade, da mesma forma que explica os processos de 

desenvolvimento científico e de mudanças organizacionais. 

 

Objetivo Geral 

 

Dessa forma, o objetivo geral que se pretendeu atingir é o de verificar se a abordagem da 

sociologia da tradução é eficaz para fornecer uma explicação, empírica e teoricamente, 

fundamentada para o processo de mudança de paradigmas na contabilidade brasileira. 

 

Este estudo partiu da premissa de que ocorreu uma mudança de paradigma na contabilidade 

brasileira em meados do Século XX quando se consolidou a influência da escola americana 

em detrimento da escola italiana e também de que atualmente está em curso uma nova 
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mudança de paradigma relacionada com a utilização crescente da abordagem positiva em 

substituição à normativa na pesquisa contábil que vem sendo realizada no Brasil. 

 

Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral proposto foi necessário atingir os seguintes objetivos específicos: 

 

1º Identificar os meios de divulgação da produção científica em contabilidade no Brasil no 

horizonte temporal em questão 

 

2º Analisar, classificar e quantificar essa produção. 

 

3º Mensurar o grau de concentração do conhecimento contábil no horizonte temporal em 

questão. 

 

4º Identificar os atores desse processo de mudança de paradigmas e suas formas de ação. 

 

5º Determinar empiricamente os horizontes temporais da mudança de paradigmas.  

 

Justificativa do Trabalho 

 

Este estudo contribui para a pesquisa sobre o processo de transformação do pensamento 

contábil no Brasil utilizando uma abordagem distinta das até aqui utilizadas nos trabalhos 

anteriores relacionados ao tema. Embora vários pesquisadores tenham examinado essa 

transformação em estudos que utilizam abordagens historiográficas e / ou bibliométricas, 

estudos esses revistos no Capítulo 1, itens 1.1 e 1.2 do presente trabalho, faltam análises sobre 

a forma como esse processo ocorreu. É essa lacuna que o presente estudo procurou preencher. 

 

Ao utilizar a sociologia da tradução, a ênfase é muito mais focada no processo e no resultado 

do que na causa. A questão de fundo que se procura resolver é como e por que determinados 

paradigmas foram transferidos e assimilados, em detrimento de outros, pelos acadêmicos, 

pesquisadores e profissionais da contabilidade.  

 

A sociologia da tradução foi, inicialmente, concebida para ser utilizada na pesquisa sobre o 
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processo de produção, assimilação e aceitação do conhecimento científico e da inovação 

tecnológica e, a seguir, também passou a ser utilizada em outras áreas do conhecimento. Em 

administração, essa abordagem vem sendo aplicada em diversos campos, como na análise dos 

processos de transferência de cultura organizacional, Holden e Kortzfleisch (2004), dos 

processos de mudança organizacional, Lowe (2004 a), Heidorn (2005), Czarniawska e Hernes 

(2005) e dos códigos de ética nas corporações, Jensen, Sandström e Helin (2006).  

 

Ezzamel (1994) e Lowe (2001 a, 2001 b, e 2004 b) desenvolveram pesquisas em 

contabilidade utilizando a abordagem da sociologia da tradução. Os resultados dessas 

pesquisas são apresentados na seqüência deste trabalho (Capítulo 2, item 2.6). 

 

No Brasil, a abordagem da sociologia da tradução também tem sido utilizada em pesquisas 

nas mais diversas áreas de conhecimento como: em agronomia, Guivant (1997); em saúde 

pública, Oliveira, Santos e Mello, (2001); em meio ambiente, Andrade, Dias e Quintella, 

(2001); em antropologia, Teixeira e Machado (2005) e Freire (2006); em ciência e tecnologia, 

Marques (2000), Moraes (2004), Pinho (2005), Machado (2005) e Fernandes e Cukierman 

(2005); em gestão e políticas públicas, Amantino de Andrade (2005) e em comunicação 

organizacional, Casali (2006), entre outros. Todavia, ainda nenhuma pesquisa relacionada à 

contabilidade utilizando essa abordagem foi desenvolvida no Brasil. 

 

A questão de pesquisa levantada é relevante à medida que busca uma resposta para o 

entendimento da transformação do pensamento contábil no Brasil que não pode ser 

respondida pela abordagem metodológica que Vergara (2004, p. 130 a 141) classifica como 

narrativa historiográfica clássica.  

 

Limitações do Estudo 

 

Previts, Parker e Cofiam (2000, p. 24), na qualidade de pesquisadores em história da 

contabilidade, observam que uma peça isolada de um escrito histórico, como qualquer outro 

produto do esforço humano, tem suas limitações e o uso de material histórico relevante requer 

que o pesquisador esteja atento a essas limitações e se adapte a elas.  

 

As limitações do presente estudo são sumarizadas a seguir: 
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� A principal limitação do presente estudo é intrínseca a qualquer relato histórico e está 

relacionada com o fato de que o acompanhamento dos atores, neste caso, é realizado 

indiretamente, através da análise de documentos. Conforme observam Salevouris e 

Furay (2000, p. 11 a 17), a história é o passado e o estudo do passado. Isso significa 

que todo relato histórico contém algum grau de subjetividade e, portanto, escrever 

história é um ato de recriação. O historiador não pode estudar o passado diretamente, 

mas deve se basear nos registros desse passado que sobreviveram.  Gottschalk, (1950, 

p. 45 e 46) citado por Salevouris e Furay (2000, p. 14) observa que apenas parte do 

que foi observado no passado foi lembrado por aqueles que observaram esse passado; 

que apenas parte do que foi observado foi registrado; que apenas parte do que foi 

registrado sobreviveu; que apenas parte do que sobreviveu foi objeto de atenção dos 

historiadores; que apenas parte do que foi objeto da atenção dos historiadores é 

confiável; que apenas parte do que é confiável foi compreendido e, finalmente, apenas 

parte do que foi compreendido pode ser narrado pelo historiador. Esse não consegue, 

portanto, relatar a verdade integral sobre um determinado passado, o máximo que 

consegue apresentar é um esboço parcial desse passado. Esse processo pode ser mais 

bem visualizado na Figura 1, a seguir: 

Figura 1– História como reconstrução do passado. 

 
 FONTE: SALEVOURIS E FURAY, (2000, P. 14) 

O PASSADO 
Todas as ações e pensamentos de todos os 

indivíduos durante todo o tempo e em todos os 
lugares  

O RELATO 

EVENTOS OBSERVADOS POR ALGUÉM 
(Eventos não observados foram perdidos para a história). 

EVENTOS OBSERVADOS E LEMBRADOS 
(Eventos observados, mas não lembrados foram 
 perdidos para a história). 

EVENTOS OBSERVADOS, LEMBRADOS E 
REGISTRADOS. 
(Ações e pensamentos não registrados foram 
perdidos para a história) 

EVENTOS PARA OS QUAIS TEMOS  
REGISTROS E QUE SOBREVIVERAM. 
(Esta é a matéria prima da história) 

REGISTROS DISPONÍVEIS / UTILIZÁVEIS /  
FIÉIS PARA UM DADO RELATO HISTÓRICO. 
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� A análise da produção científica utilizada na tradução de novos paradigmas contábeis, 

no Brasil, foi realizada com a aplicação de técnicas estatísticas comumente utilizadas 

em bibliometria e cientometria em uma amostra escolhida aleatoriamente e, portanto, 

de natureza probabilística. Todavia, a escolha dos veículos (periódicos e congressos) 

utilizados na divulgação dessa produção foi intencional. Esse fato, sem dúvida, limita 

os resultados obtidos já que pode introduzir um viés de natureza regional relacionado 

com a origem dos veículos selecionados.  

 

� Os métodos estatísticos utilizados no presente estudo, embora de uso comprovado em 

bibliometria e cientometria tanto em estudos relacionados às ciências exatas como às 

ciências humanas, apresentam as limitações intrínsecas comuns a qualquer método 

estatístico. 

 

� A aplicação da sociologia da tradução na análise da transformação do pensamento 

contábil, no Brasil, tem um caráter interdisciplinar e é uma abordagem pioneira no 

tratamento dessa questão de pesquisa. Em sendo assim, contém todas as limitações 

características dos estudos pioneiros cujos resultados obtidos necessitam da 

confirmação de estudos posteriores.  

 

Contribuições 

 

Conforme observam Previts et al (2000, p. 24), a história da contabilidade fundamenta 

pesquisas sobre a formulação de políticas e práticas contábeis. Permite, também, aos 

profissionais e acadêmicos conhecerem a herança deixada por seus predecessores e a 

entenderem, por exemplo, como se chegou a uma convenção utilizada atualmente. Observam, 

ainda, os autores que a história da contabilidade encoraja os acadêmicos a considerarem a 

visão interdisciplinar da contabilidade e seu contexto ambiental.  

 

Este trabalho, ao utilizar as idéias desenvolvidas por Callon, Law e Latour para interpretar a 

transformação do pensamento contábil no Brasil, procura contribuir para a construção de uma 

explicação para essa transformação, explicitando o seu processo, atores e as relações de poder 

envolvidas. 
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Outra contribuição importante, além explicar os processos de mudanças de paradigmas 

analisados explicitando as ligações entre os atores do mesmo e os artifícios que utilizam, é 

apresentar uma metodologia eficaz para explicar futuras mudanças de paradigmas na 

contabilidade brasileira.  

 

Dessa forma, os resultados obtidos e as conclusões formuladas situam-se em uma dimensão 

distinta daquela apresentada pela narrativa historiográfica clássica e junto com ela contribui 

para o enriquecimento de uma visão global.  

 

Esses resultados podem ser úteis, por exemplo, para pesquisadores interessados em estudar a 

arqueologia da contabilidade brasileira, utilizando a abordagem desenvolvida por Hopwood 

(1987) que analisa as precondições, os processos e as conseqüências das mudanças dos 

sistemas contábeis ao longo do tempo.  

 

Outra linha de pesquisa que pode ser desenvolvida a partir dos resultados do presente estudo é 

aquela que examina, baseada nos conceitos desenvolvidos por Foucault (1969, 1971), as 

relações de poder na contabilidade, explicitadas em sua função controle. Esta linha de 

pesquisa em contabilidade que já produziu um grande número de estudos no exterior, 

conforme pode ser observado em Chua (1986), ainda está se iniciando no Brasil com os 

estudos pioneiros desenvolvidos por Riccio et al. (2005a), (2005b) e (2006) e de Silveira 

(2005), esse último focado na análise das organizações. 

 

Estrutura do Trabalho 

 

A seqüência deste trabalho está organizada como segue: O capítulo I apresenta uma revisão 

bibliográfica dos estudos anteriores que abordam a história da contabilidade brasileira 

destacando suas principais contribuições; o capítulo II apresenta a fundamentação teórica na 

qual este trabalho está baseado, discutindo aspectos da sociologia da ciência e os principais 

conceitos da sociologia da tradução; o capítulo III apresenta as características da amostra 

pesquisada e discute os aspectos metodológicos, detalhando as abordagens quantitativas e 

qualitativas utilizadas; o capítulo IV apresenta uma análise detalhada dos resultados obtidos e 

finalmente são apresentadas as considerações finais e as sugestões para futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: ESTUDOS ANTERIORES 

 

1. ESTUDOS ANTERIORES 

 

1.1. Estudos que Aplicam a Abordagem Historiográfica Clássica 

 

A preocupação com a análise histórica das idéias e da prática contábil no Brasil não é recente. 

Boucinhas (1947, p. 6 a 8) em um breve estudo que utiliza uma classificação cronológica, 

dividiu a história da contabilidade brasileira em quatro fases.  

 

A primeira, que vai desde o início do Século XX até 1920, caracteriza-se pela instalação de 

escolas de comércio e pela introdução, por Carlos de Carvalho, do método das partidas 

dobradas na administração pública. A segunda, conforme o autor, tem início a partir 1920 

com a fundação de entidades de classe como o Instituto Paulista de Contabilidade e o Instituto 

Brasileiro de Contabilidade e é marcada pelos esforços na caracterização da profissão e 

aperfeiçoamento do ensino comercial, vindo a culminar, em 1931, com a reformulação do 

ensino comercial e com a regulamentação da profissão de contador. O autor considera a 

terceira fase como o período de consolidação da profissão. Datam dessa fase o 

reconhecimento da atividade de contador como profissão liberal em 1943, a elevação do curso 

de contador ao grau universitário em 1945 e a criação do Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC) em 1946. O início da quarta e última fase, considerada então pelo autor como fase 

atual, foi fixado em novembro de 1946, data da Segunda Convenção Nacional dos 

Contabilistas. 

 

Já Klein, (1954, p.123 a 127), em sua História da Contabilidade, ao fazer uma breve análise 

sobre a história da contabilidade brasileira, também adota uma classificação cronológica e 

divide essa transformação em quatro fases abrangendo, porém, um período bem mais amplo. 

 

 Registra quatro marcos importantes que delimitam essas fases. Segundo o autor, esses 

marcos são: D. João VI, Carlos de Carvalho, Frederico Herrmann Junior e Francisco D’Áuria. 

A chegada de D. João VI ao Brasil com a determinação da utilização do método das partidas 

dobradas na escrituração do Tesouro Público marca, na concepção do autor, a transição da 
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fase primitiva para a fase antiga. Carlos de Carvalho, como divulgador da contabilidade 

prática, caracteriza a transição para a fase moderna, enquanto Herrmann Junior, que se 

destaca pelo aspecto do controle aziendal matemático, evidencia a transição para a fase 

contemporânea que viria a ser consolidada por Francisco D’ Áuria. 

 

Também nessa época, D’ Áuria (1954, p. 129 a 139), ainda com uma preocupação 

cronológica, traça um panorama sobre a matéria com ênfase para período posterior a 1854. 

Destaca como marcos temporais: o Código Comercial de 1850, as obras de Horácio Berlinck 

e Carlos de Carvalho ainda no final do Século XIX, o Código de Contabilidade em 1922, a 

regulamentação do estudo técnico a partir de 1931, a reorganização da Contadoria Central da 

República que passou a denominar-se Contadoria Geral da República em 1940 e a criação das 

Normas Financeiras e de Contabilidade dos Estados e Municípios em 1941. Enfatiza a 

questão do ensino com a criação das escolas de comércio em 1902 e a criação dos cursos 

superiores em 1945, destacando também o papel das organizações de classe na consolidação 

da profissão.  

 

Outro trabalho que merece destaque é o de Franco (1988), no qual o autor apresenta uma 

análise da evolução dos princípios contábeis no Brasil. Nesse trabalho, Franco (1988, p. 29 a 

68) salienta que os autores italianos que, influenciaram de forma decisiva o pensamento 

contábil no Brasil até o final da Segunda Guerra Mundial, nunca se preocuparam com a 

conceituação, identificação e estabelecimento de princípios, normas ou convenções que 

pudessem servir de orientação prática para a elaboração de demonstrações contábeis. O autor 

atribui esse desinteresse ao fato de que, na Itália, nessa primeira metade do Século XX, o 

desenvolvimento da profissão foi modesto, não demandando aos estudiosos da contabilidade 

orientações dessa ordem. 

 

Franco (1988, p. 29 a 68) observa, também, que os autores americanos foram os primeiros a 

se preocuparem com a conceituação e formulação de princípios contábeis, creditando esse 

pioneirismo ao pragmatismo americano e ao extraordinário crescimento econômico 

experimentado pelos Estados Unidos nesse período, o que passou a exigir muito da profissão.  

 

No Brasil, em sua visão, o desenvolvimento da profissão, a exemplo do que ocorreu na Itália, 

neste período, foi inexpressivo. As empresas estrangeiras traziam seus contadores das 

matrizes e as grandes empresas nacionais importavam profissionais do Reino Unido, 
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notadamente da Escócia.  

 

Quanto à literatura, o autor ressalta que até a década de 1950 predominou entre nós a italiana. 

A partir de então, começaram a ser divulgados aqui os autores americanos, com destaque para 

a obra de Finney e Miller (1963), originalmente publicada em 1932, que passou a ser adotada 

pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, em seu curso de 

Contabilidade Geral. 

 

Com relação à produção nacional, Franco (1988, p. 29 a 68) constata que, até a década de 

1940, não aparece na literatura contábil brasileira, em obras produzidas entre outros por 

Horácio Berlinck, Carlos de Carvalho, Francisco D’Áuria e Frederico Herrmann Jr., qualquer 

menção a princípios contábeis. A primeira ocorre em 1949 no livro Estrutura e Análise de 

Balanços de Francisco D’ Áuria, no qual  o assunto é tratado em detalhes. Depois disso, ainda 

segundo o autor, segue-se, a partir de 1964, a influência já mencionada de Finney e Miller. 

 

 Em 1971, prossegue o autor, uma equipe de professores da USP, liderada pelo Professor 

Sérgio Iudícibus publica o livro Contabilidade Introdutória (Iudícibus, 1998) que consolida, 

no Brasil, a visão americana em termos de princípios contábeis. O autor destaca, ainda, o 

papel exercido pelas grandes empresas de auditoria internacionais na consolidação dessa 

visão, não somente através da orientação prestada aos contadores de seus clientes, mas 

também no treinamento de jovens que passariam a integrar seus quadros de funcionários.  

 

Em seu livro Teoria da Contabilidade, cuja primeira edição foi publicada em 1979, Iudícibus 

(2004, p. 40 a 44), ao tratar do caso brasileiro, observa que, de início, a contabilidade 

brasileira foi fortemente influenciada pela escola italiana. Destaca as contribuições de 

Francisco D’Áuria e Frederico Herrmann Júnior e salienta que o primeiro conseguiu dar 

início a uma autêntica escola brasileira, logo suplantada pela escola americana introduzida 

pelas firmas de auditoria anglo-americanas, pelos cursos internos de treinamento de empresas 

multinacionais e pelo curso básico de Contabilidade Geral da Faculdade de Economia e 

Administração da Universidade de São Paulo. Nota ainda  o autor,  a influência da legislação 

na consolidação da escola americana com a promulgação da Lei das Sociedades por Ações em 

1976. 

 

Iudícibus ressalta, em sua análise, as contribuições da USP para a construção de uma escola 
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brasileira de contabilidade, destacando os estudos relacionados com o problema da flutuação 

de preços e o desenvolvimento, pelo Professor Armando Catelli, do modelo de Gestão 

Econômica – GECON. Ainda em relação à USP, Iudícibus menciona as contribuições mais 

recentes através da implantação, em seus cursos de pós-graduação, do estudo da 

Contabilometria e da Teoria Positiva da Contabilidade. 

 

Lopes de Sá (1997, p. 150 a 163), ao analisar a história das doutrinas da contabilidade, 

destaca as contribuições brasileiras para a escola patrimonialista de inspiração italiana, com 

Francisco D’Áuria na primeira metade do Século XX, Frederico Hermann Junior na década 

de 1940 e Hilário Franco a partir da década de 1950. Destaca também a doutrina do 

neopatrimonialismo, desenvolvida por ele a partir da década de 1960.  

 

Em obra mais recente, Lopes Sá (2006, 360) observa que, se até a década de 1940 havia no 

Brasil uma mescla de pensamentos doutrinários italianos com destaque para o personalismo 

de Cerboni e o controlismo de Besta, após essa data, que coincide com a implantação dos 

cursos superiores de contabilidade no Brasil, passa a predominar entre nós a concepção da 

contabilidade como ciência do patrimônio.  

 

Essa concepção declinou a partir da década de 1970 com o fortalecimento do pragmatismo 

americano. No entanto, na visão do autor, o patrimonialismo ainda se mantém nos dias atuais, 

tendo sido consagrada na década de 1990 pelas Resoluções 750 e 754 do Conselho Federal de 

Contabilidade – CFC que reconheceram a contabilidade como ciência do patrimônio.  

 

Schmidt (2000, p. 205 a 218) propõe uma classificação temporal em duas fases e utiliza uma 

abordagem que se preocupa em salientar os aspectos que influenciaram de forma significativa 

o pensamento e a prática contábil nacional, não se limitando aos aspectos internos à profissão. 

 

A primeira fase, anterior a 1964, caracteriza-se pela intervenção da legislação nos 

procedimentos contábeis e pela influência dos autores italianos na formação da doutrina 

contábil brasileira.  

 

A segunda fase, posterior a 1964, caracteriza-se segundo o autor pela substituição da 

influência da escola italiana pela da escola americana, protagonizada pelo Departamento de 

Ciências Contábeis e Atuariais da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da 
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Universidade de São Paulo; pela contribuição brasileira aos processos de indexação dos 

relatórios contábeis com o objetivo de minimizar as distorções causadas pela inflação e pela 

continuidade da intervenção legal, mas agora não só com uma finalidade fiscal, mas também 

com uma preocupação com a transparência. 

 

Peleias e Bacci (2004) analisam o desenvolvimento da contabilidade no Brasil entre os 

Séculos XIX e XX, utilizando uma abordagem historiográfica clássica. O estudo descreve os 

movimentos iniciais para a regulamentação da profissão, a criação dos primeiros cursos de 

ensino comercial, as primeiras discussões sobre a padronização contábil e as teses 

apresentadas nos primeiros congressos de contabilidade, contribuindo, dessa forma, para um 

melhor entendimento sobre o desenvolvimento da profissão no Brasil. 

 

Mais preocupado com a educação na área contábil no Brasil, Barros Leite (2005), também, 

utiliza uma classificação cronológica para as fases da história da contabilidade no Brasil, mas 

se preocupa em evidenciar os aspectos políticos, econômicos e sociais que, em sua visão, 

influenciaram a educação contábil no Brasil. 

 

Ribeiro da Silva e Sardinha Martins (2006, p. 103 a 166) não chegam a propor etapas para o 

desenvolvimento da contabilidade no Brasil. Em seu trabalho mencionam a divisão proposta 

por Klein (1954) e registram os fatos importantes que marcaram esse desenvolvimento no 

Século XX, destacando aspectos ligados à história dos congressos brasileiros de 

contabilidade, ao ensino contábil e à regulamentação da profissão.  

 

1.2. Estudos sobre Temas Específicos da História da Contabilidade Brasileira 

 

Alguns pesquisadores têm se dedicado ao estudo de temas específicos sobre a história da 

contabilidade brasileira. Dentre esses cabe mencionar os seguintes: Ricardino (2001) que 

analisa a contabilidade no contexto do apogeu econômico do Maranhão entre 1801 e 1850 e a 

obra pioneira de Estevão Rafael de Carvalho, “A Metafísica da Contabilidade Comercial”, 

publicada em 1835, tema que também é explorado por Ericeira (2002); Ricardino e Iudícibus 

(2002) sobre a primeira lei das sociedades anônimas no Brasil; Ricardino e Martins (2003) 

que analisam, a partir do exame dos registros da Ordem Terceira de São Francisco, as práticas 

contábeis adotadas na época; Ricardino e Carvalho (2004) que analisam a atividade de 

auditoria no Brasil, Silva (2005) que analisa a legislação, o ensino e a literatura da 
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contabilidade brasileira no Século XIX e Martins, Silva e Ricardino (2006), que apresentam 

evidências documentais de que a Escola Politécnica de São Paulo, fundada em 1894, foi a 

primeira instituição formal de ensino contábil no estado, tendo seus diplomas de contador 

reconhecidos pelo Governo Federal já em 1900 e, portanto antes da fundação da Escola de 

Comércio Álvares Penteado em 1902, considerada, até então, pioneira no ensino da 

contabilidade em São Paulo. 

 

Cabe mencionar, ainda, as pesquisas realizadas por Lopes de Sá no campo da história da 

contabilidade brasileira, com destaque para seu trabalho sobre a contabilidade na época da 

Inconfidência Mineira (LOPES DE SÁ, 1980) e suas pesquisas sobre a pré-história da 

contabilidade brasileira (LOPES DE SÁ, 2006).  

 

1.3. Estudos sobre a Produção Científica Brasileira em Contabilidade 

 

Um dos primeiros estudos a focar sobre a produção científica brasileira em contabilidade foi 

realizado por Germano (1989). Nesse estudo, a autora faz um levantamento das teses e 

dissertações produzidas no Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da FEA / USP no 

período de 1970 a 1988, classificando-as de acordo com a temática abordada. Nessa mesma 

linha, mas abrangendo um universo bem mais amplo e utilizando uma análise 

multidimensional, Riccio, Carastan e Sakata (1999) examinaram a tendência da totalidade das 

teses e dissertações apresentadas nos programas de pós-graduação stricto sensu brasileiros de 

1962 a 1999, num total de 386 trabalhos.  

 

Cabe mencionar, aqui, a criação, em 1999 do banco de dados Pesquisa Contábil no Brasil – 

PeCont, pela equipe do Laboratório de Tecnologia e Ciências da Informação da FEA / USP,  

que contém informações sobre dissertações e teses de contabilidade produzidas a partir de 

1962 em programas de pós-graduação em contabilidade reconhecidos pela CAPES. 

 

Com relação aos periódicos brasileiros de contabilidade, Oliveira (2002) realizou uma análise 

das características de uma amostra intencionalmente selecionada e dos artigos neles 

publicados no período de 1990 a 1999. Os resultados de sua pesquisa revelam que a maioria 

dos autores é docente, o que sugere que a grande parte da pesquisa contábil no Brasil é 

realizada no interior das universidades. Esse fato, na opinião da autora, reflete a carência de 

centros de pesquisas contábeis, de mecanismos de incentivos à pesquisa e a da pressão 
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exercida pelos Programas de Pós-Graduação para divulgação dessa pesquisa. A autora 

apresenta, ainda, uma análise das temáticas dos artigos publicados e identifica temas atuais 

que carecem de pesquisas. 

 

Outro estudo sobre a produção científica de contabilidade foi elaborado por Martins (2002) 

que analisou os artigos publicados no Caderno de Estudos da Fundação Instituto de Pesquisas 

Contábeis, Atuáriais e Financeiras – FIPECAFI, que a partir de janeiro de 2001, passou a 

denominar-se Revista de Contabilidade & Finanças. O estudo abrange o período de 1989 a 

2001 e analisa as características do periódico e dos estudos nele publicados. O autor, baseado 

nos resultados da análise da bibliografia referenciada nos artigos, destaca o que denomina de 

“certa acomodação” dos pesquisadores, caracterizada pela utilização de umas poucas fontes 

bibliográficas comuns. Outra característica observada, em termos de tipologia dos estudos, é a 

predominância dos artigos bibliográficos e a pequena participação dos estudos empíricos. 

 

Cardoso, Pereira e Guerreiro (2004) analisaram a produção científica em contabilidade 

gerencial e de custos dos trabalhos apresentados nos Encontros Anuais da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração – ENANPADS, no período de 

1998 a 2003. Os autores pesquisaram os temas abordados, os métodos de pesquisa adotados, 

os segmentos da área de custos estudados, a filiação acadêmica dos autores e o tipo de 

bibliografia consultada. Os resultados obtidos indicam forte crescimento dos temas 

relacionados com contabilidade de uma forma geral e com a contabilidade gerencial e de 

custos em particular. Todavia, salientam os autores, esse crescimento quantitativo não veio 

acompanhado de um crescimento qualitativo.  

 

Uma análise detalhada da produção científica brasileira em contabilidade é apresentada por 

Theóphilo (2004) em sua tese de doutorado. Nesse trabalho, que é uma seqüência de suas 

pesquisas anteriores (THEÓPHILO 1998 e 2000), o autor examina as teses e dissertações 

defendidas nos programas de pós-graduação strictu sensu em contabilidade, além de trabalhos 

publicados em anais de encontros científicos e periódicos afins à área.  Os resultados da 

análise salientam as dimensões epistemológicas, os enfoques teóricos, as abordagens 

metodológicas e  as estratégias de pesquisas observadas na produção científica em questão e 

constatam uma evolução favorável na qualidade metodológica dos trabalhos ao longo do 

período analisado (1994 a 2003). Esses  resultados sugerem ainda uma mudança de paradigma 

a partir do final da década de 1990 quando começam a predominar os trabalhos com pesquisa 
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empírica. 

  

Utilizando uma abordagem essencialmente bibliométrica, Cardoso, Mendonça Neto, Riccio e 

Sakata (2005) analisaram a produção científica brasileira em contabilidade, publicada nos 

periódicos classificados com o conceito A pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior do Ministério da Educação – CAPES no período de 1990 a 2003. O estudo 

apresenta uma cronologia dos artigos por periódicos e estatísticas relativas à classificação das 

temáticas e das instituições às quais os pesquisadores estavam vinculados quando da 

publicação de seus trabalhos. Além disto, apresenta, também, uma análise da produtividade 

dos pesquisadores baseada em ferramentas estatísticas comumente utilizadas em bibliometria. 

 

Com base no resultado das análises efetuadas, o estudo conclui destacando a baixa 

produtividade dos pesquisadores nacionais de contabilidade quando comparada com a de 

autores que publicam em língua inglesa e mesmo quando comparada com os autores 

nacionais da área de finanças.  

 

Batista da Silva, Oliveira e Ribeiro Filho (2005) analisam as transformações ocorridas na 

Revista de Contabilidade & Finanças – USP desde o trabalho realizado por Martins (2002). O 

estudo conclui que, no período 2001 – 2004, a revista sofreu mudanças importantes 

caracterizadas pela predominância crescente da abordagem empírica sobre a bibliográfica e 

por uma maior diversidade das instituições dos  autores dos trabalhos publicados.  

 

Ainda com essa abordagem bibliométrica, Mendonça Neto, Riccio e Sakata (2006) analisaram 

a produção recente da pesquisa científica em contabilidade no Brasil e a utilização pelos 

pesquisadores das abordagens normativa e positiva como paradigmas de pesquisa. Esse 

estudo, de caráter descritivo documental, foi realizado utilizando como amostra, os trabalhos 

relacionados com contabilidade publicados nos Anais dos ENANPADS ocorridos de 1981 a 

2005.  

 

Os resultados obtidos indicam uma predominância crescente da abordagem positiva ao longo 

do tempo e estão em linha com os obtidos por Theóphilo (2004) para o caso brasileiro, já 

comentados anteriormente (p. 27) e com os obtidos por Fülbier e Sellhorn (2006) em estudo 

semelhante realizado no âmbito dos congressos anuais da European Accounting Association 

(EAA).  
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O estudo revela, ainda, uma baixa produtividade dos pesquisadores brasileiros de 

contabilidade, confirmando, sob esse aspecto, o trabalho de Cardoso et al. (2005), comentado 

acima.  

 

Outro aspecto a ser destacado refere-se ao pequeno número de autores que adotaram em suas 

pesquisas tanto a abordagem positiva como a normativa, o que sugere mais uma competição 

do que uma colaboração entre os pesquisadores adeptos dessas abordagens.  
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: SOCIOLOGIA DA TRADUÇÃO 

 

2. A SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA 

 

2.1. A Nova Sociologia da Ciência 

 

Bunge (1998, p. 11) define a sociologia da ciência como “o campo da sociologia que estuda 

as influências da sociedade sobre a investigação científica e também o impacto desta sobre a 

sociedade” e observa que, embora tenha sido analisada em alguns de seus aspectos pelos 

sociólogos clássicos, só se firmou como campo específico de estudos na década de 1940 

graças aos trabalhos de Merton (2002), originalmente publicados em 1949. 

 

A partir da década de 1960, surgiram várias correntes na sociologia da ciência, que passaram 

a receber a denominação geral de “nova sociologia da ciência” e cujos autores foram 

influenciados no entendimento de Bunge (1998, p. 12), pelos trabalhos de Kuhn (2000) e 

Feyerabend (1988) publicados respectivamente em 1962 e 1975. 

 

Embora criticada por vários autores, dentre os quais o próprio Bunge (1998), “a nova 

sociologia da ciência”, na qual se inclui a sociologia da tradução que fundamenta o presente 

trabalho, vem ganhando novos adeptos como Bourdieu (1976), Latour e Woolgar (1986), 

Latour (1987 e 1988), Callon (1986), Law (1986 e 1992), entre outros. 

 

2.2. Sociologia da Tradução (Actor -Network Theory – ANT) 

 

2.2.1. Introdução 

 

A sociologia da tradução, também conhecida como Actor-Network Theory – ANT, foi 

desenvolvida por Bruno Latour, Michel Callon e John Law. Conforme Latour (2005, p. 10),  a 

origem dessa abordagem decorreu da necessidade de uma nova teoria social adequada aos 

estudos de ciência e tecnologia em 1981 e começou a ser estruturada a partir da publicação de 

três trabalhos Callon (1986), Law (1986) e Latour (1988). 
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Conforme Czarniawska e Hernes (2005, p. 7 a 13), podem ser detectadas duas fontes de 

inspiração para Latour e Callon no desenvolvimento da sociologia da tradução.  

 

A primeira delas refere-se à versão da análise estruturalista do semiólogo francês Algirdas 

Greimas que desenvolveu a noção de “programa narrativo”, que está relacionada com uma 

mudança de estado produzida por qualquer sujeito afetando qualquer outro sujeito, sendo o 

termo “sujeito” aqui empregado no sentido gramatical não se referindo, portanto, 

exclusivamente a pessoas. Dessa forma, Latour e Callon elevam as máquinas e os artefatos a 

uma posição mais significativa em seus estudos sobre ciência e tecnologia e introduzem o 

conceito de “actant” que significa algo que executa ou que se submete a um ato, e se aplica 

não somente aos seres humanos, mas também a objetos e conceitos.  

 

A segunda fonte de inspiração da ANT foi o conceito de “tradução” introduzido por Michel 

Serres, filósofo francês interessado na filosofia da ciência, e significa uma maneira de 

descrever os movimentos de diferentes formas de práticas culturais e de conhecimento.  

 

Conforme o observa Law (1992, p. 2) a idéia central dessa abordagem é a de que o 

conhecimento não é algo gerado por um método científico, mas um produto social que pode 

ser visto como o resultado de uma rede de materiais heterogêneos, humanos e não humanos.  

 

O conhecimento surge na forma de conversas, conferências, esboços, artigos científicos, 

patentes, na habilidade profissional de cientistas e técnicos, etc. O conhecimento, continua 

Law, materializa-se  nas mais diversas formas e é o produto final de um trabalho árduo no 

qual tubos de ensaio, reagentes químicos, mãos habilidosas, microscópios eletrônicos, outros 

cientistas, artigos científicos, terminais de computadores etc.,  são agrupados formando uma 

rede cuja resistência é superior à soma das resistências individuais. Portanto, para a ANT, a 

ciência é: “[...] um processo de engenharia heterogênea no qual pedaços e peças sociais, 

técnicas, conceituais e textuais são agrupadas e então convertidas (ou traduzidas) em um 

conjunto igualmente heterogêneo de produtos científicos.”  (LAW, 1992, p.2) 

 

Law observa, ainda, que a ciência não tem nada de especial e o que é verdadeiro para ela 

também o é para as demais instituições. A família, a tecnologia, a economia, em suma toda a 

vida social, pode ser descrita de forma semelhante, ou seja, na forma de redes ordenadas de 

materiais heterogêneos que têm suas resistências reforçadas. Na visão do autor, a sugestão de 
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que o social nada mais é do que um conjunto de redes de materiais heterogêneos constitui o 

movimento analítico crucial dos autores da ANT. 

 

Trata-se por conseguinte de uma abordagem que introduz o conceito de agência para os 

objetos não humanos. O conceito de agência deve ser aqui entendido como capacidade de agir 

(HOUAISS e VILLAR, 2001, p. 113) e (COWIE, 1991, p. 23 para o termo inglês agency). 

Partindo dessa idéia, a ANT, analisa relações que são simultaneamente entre objetos materiais 

e humanos procurando mostrar que as redes são formadas por atores humanos e não humanos 

que, para alguns propósitos, agem em conjunto como um todo único e, dessa forma, têm sua 

resistência reforçada.  

 

Ainda de acordo com Law (1992, p. 6), a ANT, normalmente, aborda suas tarefas de forma 

empírica e, por isso, a conclusão empírica é a de que os métodos e as estratégias de 

abordagem utilizadas pela sociologia da tradução são contingentes, locais e variáveis. Mesmo 

assim, alguns resultados mais comuns surgem nas pesquisas realizadas e são resumidos a 

seguir: 

 

� Alguns materiais são mais duráveis que outros e mantém, desse modo, o padrão relacional 

por mais tempo. Um pensamento é efêmero, idéias expressas em uma conferência duram 

um pouco mais. Todavia, quando se começa a estabelecer relações e em particular, 

quando se passa a incorporá-las a materiais inanimados como os textos, elas podem durar 

bem mais. Conseqüentemente, uma rede relativamente estável é aquela estabelecida em 

um conjunto de materiais duráveis. 

 

� Se a durabilidade está relacionada com o ordenamento no tempo, a mobilidade está 

relacionada com o ordenamento no espaço, em particular com as formas de agir a 

distância. Dessa forma centro e periferias podem ser entendidos como efeitos gerados por 

ações de vigilância e controle. A afinidade com as idéias de Foucault é grande, mas a ANT 

aborda o assunto de uma forma diferente, explorando materiais e processos de 

comunicação. 

 

� A tradução é mais efetiva quando antecipa as respostas e as reações dos materiais a serem 

traduzidos. Essa idéia não é nova, sendo crucial para o pensamento político maquiavélico 

e é um tema central na história dos negócios. 
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� Há ainda a questão do escopo do ordenamento que, na visão do autor, é local. Admite, 

todavia, que é possível considerarem-se algumas estratégias de tradução gerais que se 

ramificam e se reproduzem ao longo da rede. De acordo com essa visão, uma organização 

pode ser entendida como um conjunto de estratégias que operam para gerar configurações 

complexas de durabilidade, mobilidade espacial, sistemas de representação e cálculo que 

geram assimetrias entre o centro e a periferia e hierarquias características das 

organizações formais. 

 

2.2.2. Conceitos Fundamentais 

 

Conforme observa Crawford (2004, p. 1), a ANT não diferencia a ciência (conhecimento) da 

técnica (artefato). Da mesma forma, seus proponentes não reconhecem a divisão entre 

sociedade e natureza, falso e verdadeiro, agência e estrutura, contexto e conteúdo, 

conhecimento e poder. De acordo com a visão da ANT, natureza e sociedade, subjetividade e 

estrutura, fato e ficção são efeitos da atividade coletiva. 

 

Ainda de acordo com Crawford (2004, p. 1 a 3), os principais conceitos utilizados na 

abordagem da ANT podem ser sumarizados como segue: 

 

� Ator: Considerando que a ANT admite o conceito de agência para os não humanos 

(máquinas, animais, textos, etc.), o ator é uma combinação de coisas, identidades, 

relações, inscrições ou redes capazes de se alojar dentro de outras redes. 

 

� Actant: Qualquer agente, coletivo ou individual que pode se associar ou se desassociar 

com outros agentes. São definidos por suas redes de associação e são os atores volitivos 

na visão da ANT.   

 

� Rede: Os termos ator e rede estão ligados em um esforço para contornar a distinção entre 

agência e estrutura, distinção essa que constitui uma preocupação central em sociologia 

bem como em outras disciplinas. As redes são processos, atividades construídas, que são 

realizadas pelos actants. A ANT está interessada nas formas com que redes superam as 

resistências e se fortalecem internamente ganhando coerência e consistência 

(estabilidade); nas maneiras como se organizam (justaposição de elementos) e 
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transformam (traduzem) os elementos que as compõem; como impedem os atores de 

seguirem suas próprias tendências (tornar-se durável); como aliciam outros a investir ou 

seguir o seu programa (alistar); como provêm qualidades e motivações para os atores 

(estabelecimento de papéis); como se tornam úteis (simplificação) e como se tornam 

funcionalmente indispensáveis (pontos de passagens obrigatórios). 

 

� Teoria: A ANT é considerada tanto um método como uma teoria; informa tanto a visão 

conceitual utilizada para análise como dirige os processos através dos quais as redes são 

examinadas. A ANT pressupõe três princípios metodológicos: 1) Princípio do 

agnosticismo que advoga o abandono de qualquer concepção a priori sobre a natureza das 

redes. Impõe a imparcialidade, requerendo que não haja qualquer privilégio nas 

interpretações. 2) Princípio da simetria generalizada que exige a utilização de uma única 

abordagem para interpretação dos actants, humanos e não humanos. 3) Princípio da livre 

associação que preconiza o abandono de qualquer distinção entre os fenômenos naturais e 

sociais.  

 

� Tradução: A tradução é o coração da ANT. Seus criadores atribuem o sucesso da ciência 

a habilidade das redes científicas em: 1) Forçar as entidades a passarem pelos laboratórios 

e clínicas para construírem as evidências científicas em uma disputa; 2) Traduzir 

materiais, atores e textos em inscrições que permitam o controle a distância e 3) Organizar 

centros de tradução, em que os elementos da rede são definidos e controlados e as 

estratégias para tradução são desenvolvidas e consideradas.  

 

A tradução (transporte com deformação), diferentemente da difusão (transferência sem 

deformação) é simultaneamente um processo e um efeito. O conhecimento científico e os 

artefatos são traduzidos à medida que as redes se tornam mais extensas e / ou mais 

concentradas e as interações subseqüentes emergem. Tradução é, portanto, o processo de 

estabelecimento de identidades e condições de interação e da caracterização de 

representações. É, ao mesmo tempo, um processo de deslocamento físico e social. Os 

elementos da rede são desviados de suas inclinações prévias e convertidos em inscrições 

(representações textuais, cartográficas ou visuais que se tornam imutáveis ao longo do 

espaço e do tempo) que são mobilizadas e circulam através da tradução. A realização de 

um conjunto de possibilidades da rede implica que outros conjuntos se tornarão 

irrealizados para sempre. 
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� Porta-voz: É aquele que fala em nome dos outros, ou seja das entidades que ele constitui 

(animais ou máquinas que não falam e massas humanas que se submetem a ele). O porta-

voz simplifica as redes representando seus interesses, atribuindo identidades, 

estabelecendo papéis e antecipando um curso de ação. O porta-voz de uma rede pode ser 

desafiado pelos actants que estão fora dela tanto no que se refere à validade ou 

confiabilidade da representação, como em relação à honestidade de uma afirmação ou à 

eficácia de suas mensurações. Logo, o poder, ou a dominação, do porta-voz de uma rede 

pode ser tanto contestado como revertido. 

 

2.2.3. Os Momentos da Tradução 

 

Latour (1987, p. 108) afirma que “[...] tradução é a interpretação dada pelos construtores de 

fatos aos seus interesses e aos daqueles que eles alistam” ou, como observa Heidorn (2005, 

p.17), “[...] tradução é uma interpretação por um ator que define os significados e persuade os 

outros a partilhar de sua interpretação”. 

 

Em um estudo sobre o papel desempenhado pela ciência no estabelecimento das relações de 

poder em uma comunidade de pescadores e que constitui um dos textos fundamentais da 

sociologia da tradução, Callon (1986) identifica quatro momentos da tradução que são 

apresentados a seguir. 

 

� Problematização: Trata-se do primeiro momento da tradução e é aquele em que o ator 

principal procura definir as identidades, objetivos e necessidades dos outros atores de 

forma a alinhá-los com os seus próprios objetivos e necessidades, de maneira a se tornar  

indispensável aos outros atores . Esse ator define um ponto obrigatório de passagem pelo 

qual todos têm necessidade de passar para satisfazer seus interesses. 

 

� Persuasão: Momento em que o ator principal convence os outros atores definidos no 

momento anterior a aceitar sua visão do problema, utilizando vários artifícios para manter 

a participação desses e construir uma aliança. 

 

� Alistamento: Momento no qual os papéis são definidos e aceitos pelos outros atores. 

Trata-se de um conjunto de negociações e artifícios que é utilizado para que os atores 
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sucessivamente convençam os outros atores a aceitar o papel que lhes foi designado. 

 

� Mobilização de Aliados: É o processo pelo qual, quando o alistamento é bem sucedido, 

transforma os atores em entidades representativas do interesse coletivo e leva a 

designação de porta-vozes.  Esses representantes mobilizam os atores tornando as 

proposições aceitas e indiscutíveis. 

 

2.3. Controle a Distância 

 

Em outro estudo que também se tornou um trabalho-chave para o desenvolvimento da ANT, 

Law (1986) explora a questão dos métodos de controle a longa distância. Nesse trabalho, o 

autor argumenta que esses métodos de controle dependem da criação de uma rede de agentes, 

humanos e não humanos, que torna possível a circulação de emissários do centro para a 

periferia de forma a manter sua força, fidelidade e durabilidade. 

 

Esse argumento é exemplificado através do estudo empírico sobre a expansão da navegação 

portuguesa nos séculos XV e XVI, que examina os mecanismos utilizados pelos portugueses 

para garantir a mobilidade global e a durabilidade de seus navios. Esse estudo sugere que três 

classes de emissários, em conjunto ou separadamente, foram indispensáveis para o controle à 

longa distância: documentos, aparelhos e pessoas treinadas. Observa, ainda, que o domínio do 

Ocidente, desde o século XV, pode ser em parte explicado pelo desenvolvimento de métodos 

inovadores que possibilitaram a criação e a inter-relação desses três tipos de agentes. 

 

Para fundamentar seu argumento, o autor analisa as características técnicas inovadoras dos 

navios utilizados na rota das Índias as quais, em conjunto com outras características do 

sistema português, geraram a mobilidade, a durabilidade, a capacidade de uso da força e de 

retorno à origem, essenciais para a manutenção e expansão do comércio Ocidental.  

 

O estudo salienta que o sucesso dos portugueses no controle a longa distância se deve não 

somente às características de seus navios, mas também aos tipos de elementos que 

incorporaram a seu sistema. Esses elementos incluem documentos escritos com regras de 

navegação (formas de determinação de rotas, tabelas de inclinação solar, latitudes dos pontos 

de destino, etc) e instrumentos, inovações tecnológicas para a época, como o astrolábio e o 

quadrante. Esses, adequadamente combinados com pessoas treinadas, possibilitaram a 
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construção de uma estrutura durável e relativamente estável. O autor conclui sua 

argumentação observando que os portugueses usaram, de forma adequada, os documentos, 

artefatos e pessoas treinadas e esses eram os recursos óbvios a serem utilizados por quem 

pretendesse exercer o controle a longa distância.  

 

Salienta, ainda, que outros trabalhos que analisam a forma como os cientistas influenciam 

seus pares, seus diretores de pesquisa, as agências que os financiam, apontam na mesma 

direção. Textos, máquinas ou outros objetos físicos e pessoas, às vezes separadamente, mas 

com freqüência em conjunto, parecem ser os materiais utilizados pelos atores que procuram 

exercer o controle a distância. 

 

Finalmente observa que a maior parte da análise dos mecanismos de controle a longa 

distância ainda está para ser feita e que a idéia da tríade constituída por documentos, 

aparelhos e pessoas treinadas não é exclusiva, podendo haver outras formas de construir uma 

estrutura de controle a longa distância. Acredita, contudo que é bem fundamentada a 

afirmação teórica de que a comunicação necessária para o controle a longa distância depende 

da geração de uma estrutura de elementos heterogêneos contendo emissários móveis, 

duráveis, poderosos e capazes de retornar à origem. 

 

2.4. A Vida no Laboratório 

 

As idéias iniciais de Latour a respeito da sociologia da ciência foram desenvolvidas em 

Laboratory Life: The Construction of Facts, publicado originalmente em 1979. Nessa obra, 

cujo objetivo é examinar a construção de fatos em laboratório, Latour (1986, p. 27 a 33) foca 

seu estudo na rotina de trabalho de um determinado laboratório e salienta que a maioria do 

material no qual fundamenta sua análise foi colhido in situ, monitorando as atividades dos 

cientistas em seu ambiente de trabalho. 

 

A adoção dessa abordagem de pesquisa, que o autor denomina de antropologia da ciência, 

justifica-se  baseada na premissa de que muitos aspectos da ciência descritos pelos sociólogos 

dependem dos detalhes das rotinas das atividades científicas. 

 

O termo antropologia é empregado para, em primeiro lugar, denotar a apresentação preliminar 

do material empírico acumulado; em segundo, para salientar a importância da coleta e 
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descrição das observações das atividades científicas obtidas em um determinado cenário e, em 

terceiro, para ressaltar a importância de se familiarizar com o objeto de estudo. 

 

O laboratório é considerado pelo autor como um sistema cujo objetivo é convencer os outros 

de que alguma coisa é um fato e observa que: “Tal convicção implica na percepção de que um 

fato é algo que é simplesmente registrado em um artigo e que não tenha sido nem socialmente 

construído e nem possua sua própria história de construção”. (LATOUR: 1986, p. 105). 

 

Em sua argumentação sobre a construção de fatos em laboratório, Latour (1986, p. 235 a 258) 

utiliza-se de seis conceitos básicos que podem ser sumarizados como segue: 

 

� Construção: Refere-se ao lento trabalho artesanal através do qual, as anotações realizadas 

no laboratório se acumulam às precedentes ou são descartadas. Esse conceito, segundo o 

autor, enfatiza seu ponto de vista de que a diferença entre objeto e sujeito, ou melhor, 

entre fato e artefato, não deve ser o ponto de partida de um estudo sobre a atividade 

científica e de que é através de operações práticas que um enunciado ou pronunciamento 

pode ser transformado em objeto. 

 

� Campo agnóstico: No contexto do laboratório, os fatos são construídos através de 

operações desenhadas para desqualificar um determinado enunciado, ou melhor, a 

realidade é mais conseqüência do que causa dessa construção. Isso significa que a 

atividade científica é direcionada não para a realidade, mas para essas operações. A soma 

dessas operações constitui o campo agnóstico. 

 

� Materialização: Quando um conceito se estabiliza no campo agnóstico, ele é 

materializado e se torna parte das habilidades tácitas de outros laboratórios.  

 

� Credibilidade: A credibilidade é utilizada para definir os vários investimentos feitos 

pelos cientistas. A credibilidade facilita a síntese de noções econômicas, tais como: 

orçamentos e resultados e noções epistemológicas tais como: certeza, dúvida e prova. 

Além disto, enfatiza a noção de que a informação tem custo. 

 

� Circunstância: Circunstância é tudo aquilo que está ao redor. Embora as circunstâncias 

sejam normalmente consideradas irrelevantes para a prática da ciência, o argumento do 
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autor é no sentido de enfatizar sua relevância. 

 

� Ruído: O conceito de ruído, ou melhor, de sinal da razão de ruído, é emprestado da teoria 

da informação. De acordo com essa teoria, a informação é uma relação de probabilidades. 

Quanto mais uma declaração difere do que é esperado, mais informação ela contém. Disso 

segue-se que a questão central para qualquer um que advogue um enunciado no campo 

agnóstico é a de quantos enunciados igualmente prováveis existem. Portanto, o objetivo é 

realizar todas as manobras que possam forçar o cientista a admitir que os enunciados 

alternativos não são igualmente prováveis. A técnica mais utilizada é a de aumento de 

custos no caso da utilização das alternativas igualmente prováveis. 

 

Com base nos conceitos acima, muitos deles emprestados de outros campos da ciência, Latour 

estuda como são produzidos artigos científicos que procuram transformar um conjunto de 

enunciados em realidade com a imposição de custos proibitivos que impedirão mudanças no 

curto e médio prazo. Segundo o autor, dessa forma, os cientistas constroem a ordem a partir 

da desordem. 

 

2.5. A Ciência em Ação 

 

2.5.1. Ciência, Tecnologia e Sociedade 

 

Com a publicação de Science in Action: How to follow scientist and engineers through 

society, Latour (1987) consolida sua análise sobre a construção do conhecimento científico 

enfatizando, como em seu trabalho anterior, que a ciência só pode ser compreendida através 

da análise de sua prática.  

 

Segundo essa visão, conforme observa Pestre (2006, p. 49 a 50), as lógicas do trabalho 

científico experimental não se definem em relação às grandes questões teóricas e às 

alternativas que elas levantam, mas, principalmente, pelas técnicas de pesquisa dominantes. 

Cada grupo de pesquisadores, cada escola, cada laboratório, realiza suas pesquisas de acordo 

com seus sistemas de investigação preferidos. Estas preferências incluem as formas de 

definição dos problemas, os aparelhos utilizados e as estruturas conceituais. As investigações 

seguem as linhas de pesquisa delineadas pelo conhecimento e dispositivos disponíveis, o que 

delimita o horizonte de visões alternativas a curto e médio prazo.  



 41 

 

De acordo com Latour (1987, p. 15 a 17), além daqueles que fazem ciência e daqueles que a 

estudam, existem aqueles, cientistas ou não, que procuram entender o processo de construção 

do conhecimento científico e explicá-lo àqueles que não fazem parte da comunidade 

científica.  

 

Esses estudos são realizados por pessoas que atuam nos mais variados campos (historiadores 

de ciência e tecnologia, economistas, sociólogos, analistas de política científica, jornalistas, 

filósofos, psicólogos, antropólogos, etc.) e são classificados sob o rótulo genérico de “ciência, 

tecnologia e sociedade”. Esse campo de estudos tem por objetivo avaliar como os valores 

sociais, políticos e culturais afetam a pesquisa científica e a inovação tecnológica e como 

essas por sua vez afetam a sociedade, a política e a cultura.   

 

Segundo o autor, seu objetivo, nesta obra é: 

 

[...] sumarizar os seus métodos e esboçar o terreno que, algumas vezes 

inconscientemente, todos têm em comum. Ao fazer isto eu desejo ajudar a 

superar duas das limitações dos estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade 

que para mim diluem seus impactos, ou seja, sua organização por disciplina e 

por objeto.  (LATOUR, 1987, p.16). 

 

2.5.2. Princípios e Regras 

 

Latour enfatiza, ainda, que, apesar de a maioria dos pesquisadores e demais interessados 

normalmente ignorarem as interdisciplinaridades que envolvem o campo dos estudos da 

ciência, tecnologia e sociedade e alguns, a ignorar até mesmo a existência do mesmo, ele 

existe, tem um núcleo de problemas e métodos comuns e é importante.  

 

Para definir o campo de interesse desse domínio, a única coisa necessária, continua o autor, é 

um conjunto de conceitos suficientemente robustos para sustentar o caminho através de todas 

essas disciplinas, períodos e objetos. Esses conceitos foram selecionados pelo autor na 

literatura concernente e classificados por ele em regras do método e princípios. Essas regras 

e princípios têm status diferentes e são definidos por Latour (1987, p. 17) como segue: 
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� Regras do método: Decisões que devem ser tomadas a priori de forma a considerar todos 

os fatos empíricos fornecidos pelas disciplinas especializadas como sendo parte do 

domínio do campo da ciência, tecnologia e sociedade. 

 

� Princípios: Sumário pessoal do autor dos fatos empíricos por ele colecionados depois de 

uma década de trabalho na área.  

 

Ainda conforme o autor, esses princípios devem ser debatidos, falsificados e substituídos por 

outros sumários. As regras metodológicas, todavia, constituem um conjunto que não parece 

ser facilmente negociável sem que se perca de vista o terreno comum que elas pretendem 

delinear. Nesse caso, trata-se de uma questão binária de aceitação ou não, ou seja, elas devem 

ser avaliadas de acordo com as seguintes questões: 

 

� Estas regras conseguem agrupar mais elementos do que as outras? 

 

� Elas permitem aos que não são membros da comunidade científica acompanhar a ciência e 

a tecnologia de forma mais completa e independente do que as outras? 

 

Dentro dessa visão Latour (1987, p. 258 e 259) estabeleceu, para sua abordagem da 

construção do conhecimento científico, sete regras metodológicas e seis princípios que são 

resumidos a seguir. 

 

Regras do Método: 

 

� Regra 1: Estuda-se a ciência em ação e não a ciência e a tecnologia acabada. Para tal, 

deve-se chegar antes que os fatos ou máquinas tenham se transformado em caixas pretas 

ou seguem-se as controvérsias que irão reabri-las. Segundo Latour (1987, p. 2) o 

significado do termo caixa preta, aqui utilizado, é emprestado da cibernética onde é 

empregado toda vez que um equipamento ou um conjunto de comandos é muito complexo 

para ser descrito e sobre o qual não há necessidade de se conhecer nada além de seus 

inputs e outputs. Nesse caso esse equipamento ou conjunto de comandos é substituído nos 

relatórios e diagramas dos cibernéticos pelo desenho de uma caixa preta.  

 

Com esta regra, Latour (1987, p. 21) estabelece que não se deve tentar analisar os 
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produtos finais tais como um computador ou uma planta nuclear, mas sim acompanhar os 

cientistas e engenheiros ao longo do tempo e nos lugares onde eles estão planejando o 

computador ou a planta nuclear. Deve-se ir do produto final para a produção, procurando 

por influências sociais e vieses.  

 

� Regra 2: Para se determinar a objetividade ou subjetividade de uma afirmação ou a 

eficiência de um mecanismo, não se deve investigar suas qualidades intrínsecas, mas as 

transformações a que elas foram submetidas posteriormente por outros.  

 

� Regra 3: Uma vez que a solução de uma controvérsia é a causa da representação da 

Natureza e não sua conseqüência, não se pode usar essa conseqüência, ou seja, a Natureza, 

para explicar como e porque uma controvérsia foi resolvida. 

 

� Regra 4: Uma vez que a solução de uma controvérsia é a causa da estabilidade da 

sociedade e não sua conseqüência, não se pode usar a sociedade para explicar como e 

porque uma controvérsia foi resolvida. Deve-se considerar de forma simétrica os esforços 

necessários para mobilizar os recursos humanos e não humanos. 

 

Conforme Latour (1987, p. 108 a 144), na construção de um fato é necessário obter 

aliados de forma que eles também participem dessa construção e, ao mesmo tempo, deve-

se controlar o seu comportamento, de forma a tornar previsíveis suas reações. A solução 

dessa contradição é a noção central de tradução (translation). 

 

� Regra 5: Em relação à construção da tecnociência, deve-se permanecer tão indeciso 

quanto os vários atores que são acompanhados. Toda vez que um divisor entre o interior e 

o exterior é construído, deve-se estudar os dois lados simultaneamente e listar todos 

envolvidos no trabalho. 

 

Latour (1987, p. 174) utiliza o termo tecnociência para descrever todos os elementos 

ligados ao conteúdo científico, não importando quão inesperados ou estranhos eles 

possam parecer, ou seja, o termo é utilizado para designar o contexto social e tecnológico 

da ciência. Esse conceito sugere que o conhecimento científico não é somente 

historicamente situado e socialmente codificado, mas também sustentado por redes não 

humanas. Já a expressão “ciência e tecnologia” é utilizada para designar o que sobra da 
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tecnociência uma vez resolvidos todos os julgamentos de responsabilidade. 

 

�  Regra 6: Uma vez confrontados com uma acusação de irracionalidade, não se deve 

procurar pela regra lógica que foi infringida e nem pela estrutura da social que poderia 

explicar a distorção, mas pelo o ângulo e direção do deslocamento do observador e 

também para a extensão da rede que está sendo construída. 

 

Essa regra decorre, segundo o autor, do fato de que interesse ou desinteresse, são palavras 

como racional ou irracional que perdem seu significado se não se considerar o movimento 

do cientista no mundo.  

 

� Regra 7: Antes de atribuir qualquer qualidade especial à mente ou ao método das pessoas, 

deve-se primeiro examinar as várias formas por intermédio das quais as inscrições são 

reunidas, combinadas, interligadas e devolvidas. Somente se restar algo inexplicado após 

o estudo das redes é que se deve começar a procurar por habilidades cognitivas especiais. 

 

Princípios: 

 

� Princípio 1: O destino das máquinas e dos fatos está nas mãos dos usuários finais. Suas 

qualidades são, portanto a conseqüência e não a causa de uma ação coletiva. Segundo 

Latour (1987, p. 29) se forem analisadas somente as propriedades internas dos 

enunciados, fatos e máquinas, não seremos capazes de decidir se são falsos ou 

verdadeiros, eficientes ou dissipadores, baratos ou caros, fortes ou frágeis. Essas 

características só serão obtidas através da incorporação desses por outros enunciados, 

fatos e máquinas. Isso significa que a construção destes enunciados, fatos e máquinas, é 

um processo coletivo. 

 

� Princípio 2: Cientistas e engenheiros falam em nome de aliados que eles modelaram e 

recrutaram; representantes entre outros representantes, eles adicionam recursos 

inesperados para manter o balanço de forças em seu favor.  

 

� Princípio 3: Nunca somos confrontados com a ciência, a tecnologia e a sociedade, mas 

com uma gama de associações mais fracas e mais fortes; portanto, entender o que são 

fatos e máquinas é o mesmo que entender o que as pessoas são. 
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� Princípio 4: Quanto mais esotérico for o conteúdo da ciência e da tecnologia, mais elas se 

estenderão para além de suas fronteiras; logo, “ciência e tecnologia” é somente um 

subconjunto da tecnociência. 

 

Latour (1987, p. 175) observa que quando a “ciência e tecnologia” não é explicada por 

seus impulsos internos, é explicada por iniciativas ou demandas externas que incluem a 

dos consumidores, investidores, políticos, etc. 

 

� Princípio 5: A acusação de irracionalidade é sempre feita por aqueles que estão 

construindo uma rede sobre aqueles que estão em seu caminho; desse modo não existe 

uma grande divisão entre mentes, mas apenas redes mais ou menos extensas; fatos duros 

não são a regra mas a exceção, uma vez que eles só são necessários em um pequeno 

número de casos para afastar as pessoas de seu caminho habitual. 

 

� Princípio 6: A história da tecnociência é, em grande medida, a história dos recursos 

dispersos ao longo das redes para acelerar a mobilidade, a fidedignidade, a combinação e 

a coesão dos caminhos que tornam a ação a distância possível. 

 

2.6. A Sociologia da Tradução e a Contabilidade 

 

A abordagem da sociologia da tradução foi utilizada em alguns estudos relacionados com a 

contabilidade, dentre os quais cabe destacar os realizados por Ezzamel (1994) e Lowe (2001 

a, 2001 b, e 2004 b).  

 

A metodologia utilizada nesses estudos e os resultados obtidos são apresentados a seguir. 

 

2.6.1. Mudança Organizacional e Contabilidade 

 

Ezzamel (1994) observa que os processos de mudança organizacional envolvem o 

redirecionamento de recursos, o que é normalmente alcançado através do orçamento 

corporativo e que, portanto, o conhecimento contábil pode ajudar a mobilizar apoio para as 

iniciativas de mudança. Através de um estudo de caso, o autor demonstra que o conhecimento 

contábil também pode arregimentar membros da organização contrários à mudança para 



 46 

resistir com sucesso a um processo de mudança. 
 

O autor utiliza as idéias de Foucault para analisar as relações entre conhecimento e poder e a 

abordagem da sociologia da tradução para mostrar: 1) O uso do orçamento para antecipar as 

iniciativas de mudança; 2) O processo de desenvolvimento de alternativas pelos que se opõem 

à mudança; 3) A utilização simultânea de argumentos contábeis e não contábeis para 

mobilizar as resistências e 4) O exercício do poder.  
 

2.6.2. As Pesquisas de Alan Lowe 
 

O objetivo do trabalho de Lowe (2001 a) é mostrar de que forma a ANT pode contribuir para a 

pesquisa em contabilidade. O autor observa que: “Os sistemas e mais diretamente, as regras, 

os métodos e as convenções contábeis são exemplos de sistemas de conhecimento que em 

conjunto representam tecnologias que influenciam a administração” Lowe (2001 a, p.347) e 

conclui que os sistemas internos de informação fornecem um material rico para estudos de 

caso baseados em ANT cujos resultados podem fornecer entendimentos e explicações 

razoáveis para fenômenos organizacionais. 
 

Em outro estudo, Lowe (2001 b) enxerga os sistemas contábeis como caixas pretas e discute 

duas questões. A primeira relacionada com o processo através do qual as caixas pretas são 

criadas e aceitas e a segunda relacionada com o papel desempenhado pelas caixas pretas 

existentes no interior da sociedade e das organizações.  
 

A partir da discussão de alguns construtos teóricos propostos para estruturar a pesquisa em 

ANT seguida de um estudo de caso, conclui que os sistemas contábeis não só possibilitam 

uma visão particular das atividades de uma organização mas, durante sua implantação e 

operação, mobilizam outros membros da organização para uma determinada direção.  
 

Em Lowe (2004 b), a preocupação está centrada no impacto do crescimento da cultura do 

conhecimento nos arranjos sociais e organizacionais, em particular na contabilidade. O autor 

enxerga os contadores formando uma cultura de conhecimento especial, com idéias próprias a 

respeito de como o conhecimento é construído e conclui que a contabilidade está fortemente 

relacionada com a natureza da cultura contemporânea a qual é influenciada em parte pela 

proliferação de tecnologias de diversos teores e pela crescente confiança nos detentores do 

conhecimento.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1. Considerações sobre a Importância da Metodologia 

 

Apesar de não ser este o foro mais adequado para uma discussão sobre metodologia, cabem 

aqui algumas considerações. Embora a importância do método tenha sido posta em discussão 

e minimizada por autores como Khun (1971 e 2000) e mesmo negada por outros como 

Feyerabend (1988), a maioria dos autores o considera imprescindível para o desenvolvimento 

da ciência. 

 

Em uma de suas análise sobre a filosofia da ciência, Bunge (1976, p. 16 a 36), ao fazer um 

inventário sobre suas características observa que a investigação é metódica, ou seja, não é 

errática e sim planejada. Segundo esse autor, toda pesquisa se baseia no conhecimento 

anterior e é realizada de acordo com regras e técnicas que se mostraram eficazes no passado e 

que são continuamente aperfeiçoadas. Essa observação é de particular importância para o 

presente estudo já que o modelo de análise utilizado, embora ainda não tenha sido testado no 

contexto do presente trabalho, já se mostrou eficaz em pesquisas sobre análises de mudanças. 

 

O conhecimento científico é, na concepção de Da Costa (1999, p.26 a 27), uma crença 

verdadeira e justificada. De acordo com o autor, a uma determinada crença c, corresponde 

uma proposição cp  e essa crença c exprime conhecimento somente quando a proposição cp  

for verdadeira. Caso cp  seja falsa, não há conhecimento, ou seja, o conhecimento é uma 

crença verdadeira. Cabe salientar, contudo, que nem toda crença verdadeira expressa 

conhecimento científico já que, para tal, a crença além de verdadeira tem que ser justificada. 

Observa ainda o autor que o tipo de justificação nem sempre é o mesmo nas diversas ciências.  

 

Com relação aos tipos de ciências, cabe observar aqui que Da Costa (1999, p.36) as classifica 

entre puras ou formais que independem da experiência e em que  inclui apenas as lógicas e as 

matemáticas e as empíricas nas quais coloca todas as demais, que não podem prescindir da 
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experiência. Por motivos de natureza metodológica, o autor subdivide as ciências empíricas 

em naturais e humanas, sendo que as primeiras independem do homem enquanto as segundas 

estão intimamente ligadas à cultura e seus objetos de estudo não existiriam se o homem não 

existisse. 

 

Voltando ao tipo de justificação, Da Costa (1999, p. 27) observa que, no caso da matemática 

pura, por exemplo, a validade de um teorema (crença verdadeira) é a sua demonstração 

(justificação), dentro do construto lógico que lhe é correspondente. Já no caso das ciências 

empíricas, continua o autor, como é o caso da física e da economia, e aqui se pode incluir a 

contabilidade, suas leis e teorias têm validade aproximada e a justificativa depende acima de 

tudo de considerações empíricas, ou seja, das conseqüências verificáveis, da resistência a 

testes críticos, da simplicidade, etc. 

 

Em sua análise, Da Costa (1999, p. 55 a 57) formula cinco princípios (postulados) que, em 

sua concepção, definem os objetivos da ciência empírica. Salienta, ainda, que não há uma 

demonstração para esses princípios, mas que sem eles ou sem algo semelhante, não há ciência 

na forma em que se entende como tal. 

 

� Princípio da possibilidade: O conhecimento científico é possível e resulta do trabalho 

científico permanente. 

 

� Princípio da origem: O conhecimento surge da interação entre experiência e pensamento 

e é, ao mesmo tempo, reflexo do real e da construção racional. 

 

� Princípio da natureza: As disciplinas empíricas atingem conhecimentos que estão 

relacionados com um universo de coisas e fatos que existem independente de nós. Ainda 

assim, consegue-se atingir certas estruturas que são, pelo menos em parte, reais. 

 

� Princípio do critério: Os critérios referentes ao conhecimento, essencialmente critérios 

de justificação, pertencem à lógica, tanto dedutiva como indutiva, e à metodologia das 

ciências experimentais. 

 

� Princípio das categorias: A ciência constrói-se com base em sistemas de categorias, que 

não são rígidas, mas que se estabelecem e se modificam ao longo da história. 
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A metodologia que é incluída por Da Costa no princípio do critério acima descrito tem, 

portanto, um papel fundamental na construção do conhecimento científico. Conforme 

salientam Marconi e Lakatos (2000, p. 45 – 46), “[...] não existe ciência sem o emprego de 

métodos científicos” e esses podem ser entendidos como um conjunto sistematizado e 

racional de atividades que auxiliam o pesquisador em suas decisões para alcançar o 

conhecimento verdadeiro.  

 

Por outro lado, cabe notar que atualmente o método e a teoria são considerados 

interdependentes e, conforme Vergara (2004, p. 9), buscam, em conjunto, atingir o objetivo 

da pesquisa, qualquer que seja ele, podendo tanto a teoria dar forma ao método, como o 

método gerar uma teoria. De acordo com a autora, uma pesquisa pode confirmar, 

redimensionar ou refutar uma teoria e, nesses dois últimos casos, o método tem grande 

importância no processo. 

 

Essa observação sobre a interdependência entre teoria e método é fundamental para o presente 

estudo, já que é esse processo de interdependência entre teoria e método que se verifica no 

desenvolvimento da sociologia da tradução. 

 

3.2. Características da Pesquisa 

 

O presente estudo é de natureza exploratória uma vez que procura levantar dados que 

possibilitem um melhor conhecimento sobre a transformação do conhecimento contábil no 

Brasil, em especial sobre os processos de mudanças de paradigmas. Para a consecução desse 

objetivo, dentro de uma visão da sociologia da tradução, é utilizado o modelo de análise 

desenvolvido por Callon (1986), Law (1986), Latour e Woolgar (1986) e Latour (1987 e 

1988), denominado de Modelo de Tradução e que em síntese consiste em seguir as ações dos 

atores do processo. 

 

Esse modelo envolve um processo de deslocamento e tradução e explica como uma idéia se 

transforma em um fato científico aceito. Também ajuda a explicar as ações coletivas e suas 

conseqüências tais como: persuasão, convencimento e alistamento. 

 

De acordo com a classificação proposta entre outros por Andrade (2002) e por Silva e 
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Menezes (2005), o presente estudo, do ponto de vista de seus objetivos, é de natureza 

exploratória uma vez que procura explicitar o processo de transformação do pensamento 

contábil no Brasil. Para tanto, aplica a abordagem da sociologia da tradução que foi 

inicialmente desenvolvida para análise dos processos de construção do conhecimento 

científico.  

 

Já Previts et al. (2000, p. 23) observam que a maior parte dos historiadores classifica seus 

trabalhos em narrativos ou interpretativos. Os narrativos são aqueles que descrevem itens de 

um fato de uma forma não analítica, enquanto os interpretativos avaliam as relações e 

fornecem explicações, como é comum nas ciências sociais. Dentro dessa visão, o presente 

trabalho pode ser classificado como interpretativo. 

 

O método de pesquisa utilizado é o historiográfico. Vergara (2004, p. 130 a 141) salienta que 

o método historiográfico visa a resgatar os acontecimentos humanos ao longo do tempo 

objetivando entender as mudanças, contradições e tendências da realidade social.  

 

Nota a autora que esse método possui duas vertentes: a historiografia clássica que se 

caracteriza pela narrativa dos acontecimentos com base na análise dos documentos escritos e a 

nova história que se caracteriza pela análise das estruturas e abrange todas as atividades 

humanas, utilizando outras fontes de coletas de dados além da análise de documentos.  

 

No campo da contabilidade classifica-se na primeira categoria, por exemplo, o estudo 

realizado por Dennis (2004) que faz um breve relato da história da contabilidade americana a 

partir do Congresso Internacional de Contabilidade realizado em Saint Louis em 1904. Já na 

segunda categoria situa-se a análise bem mais ampla sobre o mesmo tema realizada por 

Previts e Merino (1998). 

 

Embora o presente estudo privilegie a análise de documentos, pois é através deles que as 

ações dos atores foi acompanhada, ele se enquadra no paradigma da nova história, ou melhor, 

em uma vertente mais recente que pode ser classificada de sócio-história conforme a 

concepção de Noiriel (2006, p. 3, 56 e 89) já referenciada.  

 

Ainda de acordo com Vergara (2004, p. 131), o paradigma da nova história tem como 

características entre outras “[...] a reflexão e a compreensão acerca da construção, da 
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transformação e da incorporação dos valores e das ações do homem ao longo do tempo” e 

também a preocupação em não se limitar à simples narrativa dos acontecimentos, mas em 

enfatizar sua análise e interpretação. Estas características constituem a preocupação central do 

presente estudo.  

 

A presente pesquisa utiliza tanto uma abordagem quantitativa, quando da análise 

bibliométrica amostral da produção científica contábil publicada no Brasil no período em 

questão, quanto uma abordagem qualitativa, quando da análise do processo através do qual 

um novo paradigma contábil foi transferido e assimilado no Brasil. 

 

Com relação aos procedimentos técnicos, o presente estudo utiliza a pesquisa bibliográfica e 

documental e ferramentas estatísticas apropriadas para o tratamento dos dados levantados.  

 

3.3. Etapas da Pesquisa 

 

Este estudo foi desenvolvido de acordo com a pauta descrita a seguir. 

 

3.3.1.  Planejamento 

 

O planejamento da pesquisa foi realizado, com algumas adaptações, conforme sugerido por 

Bunge (1976, p. 63 e 64) e compreendeu as seguintes etapas: 

 

� Reconhecimento dos Fatos: Análise dos fatos, classificação preliminar e seleção dos que 

a priori pareceram relevantes. No caso, os fatos estão relacionados com a mudança de 

paradigmas na construção do pensamento contábil brasileiro. 

 

� Revisão da Literatura Relacionada aos Fatos a serem Analisados: Seleção e análise da 

literatura sobre a história do desenvolvimento do pensamento contábil no Brasil. 

 

� Descobrimento do Problema: Constatação da existência de uma lacuna na literatura que 

explique, esse processo de mudança. 

 

� Formulação do Problema: Redução do problema a seu núcleo mais significativo através 

da formulação das questões de pesquisa. As preocupações principais estão relacionadas 
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em entender processo de mudanças de paradigmas na contabilidade brasileira, ou seja, 

como paradigmas que, conforme será demonstrado ao longo deste trabalho, estavam 

consolidados em nosso país, foram sendo paulatinamente substituídos e dominados por 

outros. 

 

3.3.2. Seleção e Adaptação do Modelo Teórico de Análise 

 

� Revisão de Literatura I: Seleção e análise da literatura sobre o processo de construção 

do conhecimento científico, em particular os trabalhos de Law, Callon e Latour já citados, 

que deram origem e desenvolveram a sociologia da tradução. 

 

� Revisão de Literatura II: Seleção e análise das pesquisas que utilizaram a abordagem da 

sociologia da tradução em contextos diferentes daquele para o qual ela foi inicialmente 

desenvolvida, para constatar a eficácia dessa interdisciplinaridade. Foram examinados 

trabalhos realizados tanto no exterior como no Brasil, com uma atenção maior na análise 

daqueles cuja preocupação central estava focada em processos de mudança. 

 

� Seleção e Adaptação do Modelo de Análise: Seleção do modelo de análise desenvolvido 

por Callon (1986) e conhecido pela denominação de Momentos da Tradução. Esse 

modelo, a partir de sua construção, vem sendo continuamente aperfeiçoado e adaptado, 

pelo próprio Callon e por outros pesquisadores dentre os quais cabe destacar Law e 

Latour. No estudo em questão, o modelo foi adaptado para seguir os atores, humanos e 

não humanos, não diretamente como na maioria das pesquisas que utilizam esta 

abordagem, mas através de uma análise da produção científica da época, principalmente 

daquela divulgada através dos periódicos e congressos especializados.  

 

� Construção da Hipótese: Para responder às questões levantadas pela situação problema 

que motivou o presente estudo, não existem idéias preconcebidas, não se buscando, assim, 

relações de causa e efeito entre variáveis a serem testadas, mas sim um modelo que possa 

ser aplicado com sucesso na análise e explicação das mudanças de paradigmas ocorridas 

na contabilidade brasileira durante o Século XX quando a escola americana passa a 

predominar sobre a italiana e início de Século XXI, quando a abordagem positiva passa a 

predominar em relação à normativa nas pesquisas acadêmicas. Dessa forma, a hipótese é 

formulada no sentido de que a abordagem da tradução é eficaz para esse tipo de análise, 
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da mesma forma que tem sido eficaz na análise de processos que envolvam mudanças, em 

particular daqueles relacionados com a construção do conhecimento científico e 

tecnológico e com as estruturas organizacionais. 

 

3.3.3. Execução da Pesquisa 

 

� Seleção da Amostra de Periódicos: A amostra de periódicos de contabilidade 

examinados foi selecionada intencionalmente. A intencionalidade dessa seleção está 

relacionada a considerações de ordem prática, ou seja, da facilidade ao acesso a eles. 

 

� Seleção da Amostra dos Exemplares dos Periódicos: Uma vez selecionados os 

periódicos como descrito acima, a seleção dos exemplares examinados de cada periódico  

foi feita aleatoriamente, embora nem sempre da mesma forma em função da sua 

periodicidade. De uma forma geral, todos os exemplares do primeiro ano de vida do 

periódico foram examinados e para os anos subseqüentes do horizonte temporal foi 

examinado um exemplar ao ano, quando disponível. Em alguns casos todo o universo foi 

examinado. Estes critérios e os motivos para adotá-los são apresentados de forma mais 

detalhada no item 3.4. a seguir. 

 

A relação dos exemplares examinados por periódico é apresentada nos Apêndices 1, 2 e 3. 

 

� Seleção da Amostra de Eventos Científicos: Foi selecionado intencionalmente um único 

evento para análise dos anais. Trata-se, no caso, do encontro anual organizado pela 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas em Administração – ANPAD. Nesse 

caso, não houve uma seleção amostral. Todo o universo foi examinado. 

 

� Análise dos Periódicos: Foram analisados todos os artigos publicados nos exemplares 

selecionados. Esta análise incluiu também as resenhas sobre livros e revistas 

encaminhados à redação ou selecionados por seus redatores. 

 

� Análise dos Anais de Eventos Científicos: Análise de todos os trabalhos sobre 

contabilidade publicados nos anais do evento científico selecionado. 

 

� Aplicação do Modelo: Aplicação do modelo selecionado, denominado de Momentos da 



 54 

Tradução que permite acompanhar os atores humanos e não humanos e estudar as 

conseqüências de suas ações. Esses momentos, conforme a proposta de Callon (1986) são 

a problematização, a persuasão, o alistamento e a mobilização de aliados. No estudo em 

questão esse acompanhamento é realizado, indiretamente, por intermédio da análise dos 

trabalhos publicados nos periódicos da amostra selecionada e nos anais do único evento 

científico selecionado 

 

3.3.4. Análise dos Resultados da Pesquisa 

 

Análise dos resultados da pesquisa e sua comparação com os de pesquisas realizadas 

anteriormente.  

 

3.3.5. Conclusões 

 

Apresentação das conclusões e sugestões para pesquisas futuras 

 

3.4. Características da Amostra 

 

Conforme já salientado, a amostra dos periódicos e eventos de contabilidade selecionados 

para análise da produção científica da época foi intencional. Essa amostra é composta pelas 

seguintes publicações e eventos: 

 

Periódicos: Revista Brasileira de Contabilidade, Revista Paulista de Contabilidade, Revista 

do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo e Revista de Contabilidade e Finanças –

USP. 

 

Eventos: Encontros da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisas em 

Administração – ENANPAD. 

 

3.4.1. Periódicos 

 

� Revista Brasileira de Contabilidade – RBC 

 

A Revista Brasileira de Contabilidade foi fundada em 1912 e passou por três fases distintas. A 
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primeira fase, de 1912 a 1921, iniciou-se com a fundação da Sociedade Anônima Revista 

Brasileira de Contabilidade. A revista era uma sociedade anônima dirigida por Carlos de 

Carvalho, Horácio Berlink e José da Costa Sampaio e foi apoiada,entre outros, por Francisco 

D’Áuria.  

 

Seu primeiro número circulou em 1 de janeiro de 1912 com o título de Revista Brasileira de 

Contabilidade – Periódico de Contabilidade, Finanças, Industria e Comércio. Seu primeiro 

editor foi Carlos de Carvalho e com o seu falecimento e de José da Costa Sampaio parou de 

circular. Dessa primeira fase, só foram localizados os exemplares do ano de 1912 e todos  

foram examinados.  

 

A segunda teve inicio em Janeiro de 1929 sob a direção de Francisco D’Áuria , circulou com 

uma periodicidade mensal e tinha como subtítulo os dizeres: “Periódico Mensal de Estudos 

Científicos e Práticos de Contabilidade e Ciências Econômicas e Comerciais”.  

 

Em 1933, em decorrência de problemas financeiros, a revista deixou de circular. Dessa fase, 

foram analisados os 10 exemplares de 1929 disponíveis na biblioteca da FEA – USP e um 

exemplar ao ano, escolhido aleatoriamente para os anos de 1930, 1931, 1932 e 1933. Dessa 

forma, foram examinados 14 exemplares de um total de 41, o que significa que a amostra 

corresponde a 34,1% do universo em questão. 

 

A terceira fase da revista teve início em 1971 como órgão oficial do Conselho Federal de 

Contabilidade e perdura até os dias atuais. A revista que atualmente é publicada a cada 

bimestre, teve, ao longo desta sua terceira fase uma periodicidade irregular. Desde  1971 até o 

final de 2005, foram publicados 156 exemplares. Desses foram examinados os sete 

exemplares publicados entre 1971 e 1974 e, a partir de então, até 2005, um exemplar por ano 

foi selecionado aleatoriamente, num total de 38 exemplares. Esta amostra, portanto, 

corresponde a 24,4% do universo. Os exemplares examinados estão listados no Apêndice 1. 

 

� Revista Paulista de Contabilidade – RPC 

 

A Revista Paulista de Contabilidade começou a circular em Junho de 1922, inicialmente com 

uma periodicidade trimestral, como órgão do Instituto Paulista de Contabilidade e circula até 

os dias atuais. O Instituto Paulista de Contabilidade (IPC) foi fundado em julho de 1919 e, em 



 56 

1932, alguns dissidentes do IPC fundaram o Sindicato dos Contadores de São Paulo, ocasião 

em que a classe passou a ter dois órgãos de representação.  

 

Com a promulgação da Lei da Sindicalização pelo Estado Novo em 1940, o IPC e o Sindicato 

dos Contadores de São Paulo fundiram-se e deram origem ao Sindicato dos Contabilistas de 

São Paulo – SINDCONT – SP, denominação que perdura até hoje.  

 

Para o presente estudo foram examinados todos os exemplares publicados em 1922 e 1923 e a 

partir de então, um exemplar por ano, escolhido aleatoriamente até 2003, o que resultou em 

uma amostra de 75 exemplares. Nesse mesmo período foram publicados 488 exemplares, o 

que significa que a amostra examinada corresponde a 15,3% desse universo. Os exemplares 

examinados estão listados no Apêndice 2. 

 

� Revista do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo – RCRC-SP 

 

A Revista do CRC – SP começou a circular em 1997 e deixou de circular em 2005, sendo 

que, nesse período foram publicados 32 exemplares. Desses, foram examinados 6 exemplares 

selecionados aleatoriamente, um por ano a partir de 1999.  

 

Os exemplares que constituem essa amostra estão discriminados no Apêndice 3 do presente 

trabalho e correspondem a 18,7% do universo em questão. 

 

� Revista de Contabilidade & Finanças – RCF 

 

A Revista de Contabilidade & Finanças começou a circular em outubro de 1989 com o título 

de Cadernos de Estudos da FIPECAFI. Trata-se de uma publicação do Departamento de 

Contabilidade e Atuária da FEA/USP e que conta com o suporte financeiro da FIPECAFI – 

Fundação Instituto de Pesquisa Contábeis, Atuariais e Financeiras. Desse periódico foram 

examinados todos os 40 exemplares publicados entre 1989 e 2005 além de dois números 

especiais publicados, respectivamente, em outubro de 2003 e junho de 2004. Nesse caso, 

portanto todo o universo foi examinado conforme consta também do Apêndice 3. 

 

A amostra de periódicos é formada, portanto, de 184 exemplares nos quais foram publicados 

1635 artigos.  
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A Tabela 1, a seguir, mostra o número de exemplares e de artigos examinados por periódico. 

Tabela 1 – Características da amostra de periódicos 

 
Periódico 

 
Período 

N.ºde 
Exemplares 

N.ºde 
Artigos 

RBC – Fase 1 1912 11 61 
RBC – Fase 2 1929 – 1933 14 108 
RBC – Fase 3 1971 – 2005 38 445 
RPC 1922 – 2003 75 760 
RCRC-SP 1999 – 2005 6 36 
RCF 1989 – 2005 40 225 
TOTAL - 184 1635 
 

3.4.2. Eventos 

 

� Encontros da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisas em Administração 

– ENANPAD 

 

Conforme relata Fachin (2006, p. 25 e 211 a 220), a Associação Nacional de Programas de 

Pós-Graduação em Administração – ANPAD foi criada em 1976 com a adesão de nove 

programas de pós-graduação em administração (Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

Fundação Getúlio Vargas – RJ; Fundação Getúlio Vargas – SP; Universidade de São Paulo; 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal da Paraíba; Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro; Universidade Federal de Minas Gerais e 

Universidade de Brasília) e um programa de pós-graduação em ciências contábeis 

(Universidade de São Paulo).  

 

Em 2003, a ANPAD passou a denominar-se Associação Nacional de Programas de Pós-

Graduação e Pesquisa em Administração e conta, atualmente, com 67 programas de pós-

graduação como membros efetivos, dos quais 10 de ciências contábeis e 8 programas como 

membros observadores, dos quais 2 de ciências contábeis. Ainda conforme Fachin (2006, p. 

229 a 237), os Encontros Anuais da ANPAD passaram a ocorrer a partir de 1977 com a 

denominação de Reunião Anual da ANPAD. Para as três primeiras reuniões, ocorridas em 

1977, 1978 e 1979, não existem anais conhecidos, e o primeiro publicado refere-se à reunião 

de 1980. A partir de 1989, as Reuniões Anuais passaram a denominarem-se Encontros.  

 

Mais recentemente, em 31 de janeiro de 2006, foi criada a Associação Nacional de Programas 
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de Pós-Graduação em Ciências Contábeis – ANPCONT com a adesão de quatorze programas 

de pós-graduação. A ANPCONT, entre outras atividades, passará a promover encontros 

anuais, que deverão se constituir em importante meio de discussão e divulgação da produção 

científica em contabilidade. Para o estudo em questão, foram examinados todos os trabalhos 

sobre contabilidade publicados nos anais referentes a esses Encontros de 1981 a 2005. Cabe 

observar, contudo, que os anais referentes aos anos de 1983, 1986, 1987 e 1995 não estão 

disponíveis nas bibliotecas consultadas (FEA-USP, PUC-SP, Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP).  

 

Em um primeiro momento, foram examinados os títulos de todos os trabalhos apresentados, 

independentemente da temática na qual foram inscritos. Em seguida, pela análise do título 

foram separados aqueles relacionados com a contabilidade e, em caso de dúvida, analisou-se 

também o respectivo resumo.  

 

Essa amostra, que abrange a quase totalidade do universo em questão  é constituída por 21 

anais nos quais foram publicados 441 trabalhos relacionados com contabilidade, conforme se 

pode observar na Tabela 2 a seguir. 

Tabela 2 – Características de Anais da ENANPAD 

 
ENANPAD 

 
N.º Total de 

Trabalhos – A 

 
N.ºde Trabalhos de 
Contabilidade – B 

 
B/A - % 

1981 18 - - 
1982 39 - - 
1984 33 - - 
1985 52 1 3,85 
1988 93 2 2,15 
1989 123 2 1,63 
1990 116 3 2,59 
1991 148 4 2,70 
1992 148 5 3,38 
1993 194 10 5,15 
1994 215 9 4,19 
1996 280 9 3,21 
1997 241 6 2,49 
1998 250 13 5,20 
1999 270 14 5,19 
2000 364 29 7,97 
2001 424 25 5,90 
2002 566 53 9,54 
2003 629 65 10,53 
2004 781 97 12,42 
2005 777 94 12,09 
Total 5761 441 7,65 
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3.5. A Metodologia de Análise dos Artigos da Amostra Selecionada 

 

Os artigos que constituem a amostra selecionada foram analisados sob as perspectivas 

quantitativa e qualitativa conforme segue: 

 

3.5.1. Análise Quantitativa 

 

A análise quantitativa da produção científica está relacionada com o 2º e 3º objetivos 

específicos formulados na Introdução do presente trabalho, ou seja, analisar, classificar e 

quantificar essa produção e mensurar o grau de concentração do conhecimento contábil no 

horizonte temporal  em questão, respectivamente. 

 

Com relação a esse aspecto quantitativo utilizou-se o modelo de Lotka, bastante conhecido na 

área de cientometria e que foi desenvolvido por Alfred James Lotka. Esse modelo foi 

publicado, em 1926, no Journal of the Washington Academy of Sciences com o título de The 

Frequency Distribution of Scientific Productivity e ficou conhecido como Lei de Lotka. 

 

É utilizado para mensurar a produtividade dos autores e o grau de concentração do 

conhecimento em determinado campo da ciência. No caso do presente estudo, a preocupação 

maior está relacionada com o grau de concentração do conhecimento contábil. 

 

Conforme Egghe e Rousseau (1990, 293), Lotka ao analisar o índice cumulativo de autores 

listados no Chemical Abstracts (1907 – 1916) e no Auerbach Geschichtstalfeln der Physik 

(1910) encontrou a seguinte regularidade: 

cn n
C

a �  

em que  na   é o número de autores com n  publicações e 2�c  mas não necessariamente 2. 

Se 2�c , então, pelo Teorema de Euler tem-se que �
�

�1
2

1

n n
 = 

6

2�
 . Portanto, para o total de 

autores tem-se:  

CT �
6

2�
�  � 2

6
�

�� TC � TC 6079,0� . 

Isto significa que o número de autores que publica uma única vez (n = 1) corresponde a 
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60,79% do total de autores.  

 

 Assim pode-se escrever que: 

21

1
.
n

aan �  

em que  1a  denota o número de autores com uma única publicação, na o número de autores 

com n publicações. 

Dessa forma , o número de autores que publica duas vezes (n = 2) é igual a: 212 2
1

.aa � �  

25,06069,02 �� Ta � 25,06069,02 �� Ta = 0,1517T, ou  seja, 15,17% do total de autores e 

assim sucessivamente. 

 
Posteriormente esta Lei foi generalizada para: 

cn n
aa

1
.1�   

em que, ao invés de se utilizar o expoente 2 passou-se a utilizar um expoente genérico c a ser 

estimado caso a caso. 

 

Em trabalhos internacionais relacionados com finanças e contabilidade, essa metodologia foi 

utilizada entre outros por Chung e Cox (1990) e Chung, Cox e Pak (1992).  

 

No caso brasileiro, merece destaque o trabalho de Urbizagastegui Alvarado (2002) que 

aplicou essa metodologia para a produção científica brasileira em 10 campos diferentes do 

conhecimento. Leal Oliveira e Soluri (2003) analisaram com essa metodologia a 

produtividade dos autores brasileiros na área de finanças e Cardoso et al. (2005) na área 

contábil. 

 

Da mesma forma que os autores acima mencionados, este trabalho utiliza a Lei de Lotka 

genérica, o que possibilita uma análise comparativa com os resultados obtidos por eles. A lei 

genérica de Lotka é expressa por: 

cn n
aa

1
.1�  

O coeficiente c pode ser estimado por regressão linear, conforme segue: 



 61 

� 	ncLn
a
a

Ln n 
���
�


��
�

�

1

 

Um coeficiente estimado c maior do que 2 – que é o previsto pela Lei Lotka – revela que o 

número de autores com uma única publicação é maior do que o estabelecido pela referida lei, 

o que significa, por um lado, a menor produtividade dos autores, mas também uma menor 

concentração do conhecimento e vice-versa. 

 

3.5.2. Análise Qualitativa 

 

A análise qualitativa da produção científica da amostra selecionada está relacionada com o 2º 

e 4º objetivos específicos formulados na Introdução do presente trabalho, ou seja, analisar, 

classificar e quantificar a produção do período e identificar os atores do processo de mudança 

de paradigmas e suas formas de ação respectivamente. Para tanto utilizou-se a metodologia 

proposta por Denzin e Lincoln (2005, p. 21 a 26), com as adaptações necessárias e as 

simplificações convenientes.  Esses autores dividem a pesquisa qualitativa nas seguintes 

fases: Fase 1: o pesquisador; Fase 2: paradigma e perspectiva teórica; Fase 3: estratégias de 

pesquisa; Fase 4: o modelo de coleta e análise de dados e Fase 5: apresentação e interpretação 

dos resultados. O modelo utilizado neste trabalho preocupa-se com as fases 2, 3 e 4 da 

pesquisa, classificando-as, respectivamente, em nível 1, 2 e 3 .  

 

Como o presente estudo pretende analisar o processo que culminou com a predominância da 

influência da escola americana sobre a escola italiana de contabilidade, foi introduzido um 

quarto nível de análise que classifica o artigo de acordo com essa influência. Cabe observar 

que as classificações aqui apresentadas referem-se aos artigos e não aos seus autores, já que 

muitos autores podem ser classificados simultaneamente em várias categorias, dependendo do 

artigo produzido. Para cada nível, o modelo de análise considerou os seguintes paradigmas, 

estratégias e métodos de análise e influência. 

 

� Nível 1, Paradigmas: Teórico Normativo, Teórico Positivo, Descritivo, Exploratório, 

Explicativo, Histórico e Outros; 

 

� Nível 2, Estratégia: Estudo de Caso, Pesquisa de Campo, Empírico-Descritiva, 

Observação, Laboratório (Modelos), Bibliográfica e Outras. 
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� Nível 3, Análise: Interpretação, Crítica, Expositiva, Comprobatória, Estatística e 

Outras. 

 

� Nível 4, Influência: Italiana e Americana. 

 

O foco do presente trabalho é a análise da mudança de dois paradigmas ocorridos durante o 

século XX e início do século XXI, a saber: 

 

� Mudanças de Paradigma 1: Crescimento da influência da escola americana de 

contabilidade em relação à escola italiana em um processo gradual cujo início se deu 

ainda na primeira metade do Século XX. 

 

� Mudanças de Paradigma 2: Crescimento da utilização da abordagem positiva em 

detrimento da abordagem normativa nas pesquisas acadêmicas em contabilidade, 

processo esse que teve início nos primeiros anos do Século XXI e ainda está em curso. 

 

Esses dois processos de mudança de paradigmas estão relacionados com os níveis de análise 1 

e 4 anteriormente mencionados, merecendo assim algumas considerações adicionais que são 

apresentadas a seguir. 

 

3.5.2.1. Mudança de Paradigma 1: Escola Italiana x Escola Americana. 

 

Escola Italiana 

 

Conforme Lopes de Sá (1997, p. 59 a 62), foi durante a primeira metade do Século XIX que 

se consolidou o que se denomina de período científico da contabilidade, época em que a 

mesma deixa de se ocupar unicamente com os registros e passa a se preocupar também e 

principalmente com o seu conteúdo.  

 

Segundo a visão do autor, esse desenvolvimento se deve à demanda originada pelo grande 

progresso social, científico e tecnológico decorrente da Revolução Industrial.  

 

Essa visão corrobora a apresentada por D’ Áuria (1959, p.68) em trabalho originalmente 
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publicado em 1949, para quem a construção do pensamento contábil se deu pelo método 

indutivo, ou seja, devido à necessidade surgiram os rudimentos da contabilidade. Esses 

rudimentos foram sendo gradualmente aperfeiçoados, também por necessidade e de forma 

empírica, até que, na primeira metade do Século XIX, com a publicação de obras doutrinárias 

de autores italianos e franceses criaram-se as bases para uma concepção científica da 

contabilidade. 

 

Voltando a Lopes de Sá (1997, p. 59 a 62), esse autor observa que, já em seu período 

científico, como em todos os ramos do conhecimento, a ciência contábil foi sendo construída 

a partir da formulação de uma série de doutrinas e teorias. 

 

Dentre as principais, o autor destaca as seguintes: 1) Materialismo substancial; 2) 

Personalismo; 3) Controlismo e neocontismo; 4) Reditualismo; 5) Aziendalismo e 6) 

Patrimonialismo. No Brasil, conforme destaca Schmidt (2000, p. 201) a escola patrimonialista 

teve grande aceitação e surgiram grandes patrimonialista como Francisco D’ Áuria, Frederico 

Herrmann Jr. e mais recentemente Hilário Franco, além do próprio Lopes de Sá. As principais 

características e lideranças das escolas mencionadas anteriormente são apresentadas no 

Quadro 1 a seguir: 

Quadro 1 – Discriminação das características de cada escola 

Doutrina / Escola Corrente 
Científica 

Principais 
Características 

Precursor ou 
Líder Intelectual 

Materialismo substancial Relação entre administração e 
contabilidade (2) 

Francisco Villa 

Personalismo Contas abertas em nome de 
pessoas físicas ou jurídicas. Dever 
e Haver representavam débitos ou 
créditos dos titulares destas 
contas.(2a) 

Giuseppe Cerboni 

Controlismo Diferenciação entre o conceito de 
administração geral e econômica 
(2b) 

Fábio Besta 

Reditualismo O lucro é o que mais interessa 
como objeto de estudo (1) 

Eugen Schmalenbach 

Aziendalismo Integração em uma única disciplina 
dos conhecimentos da vida 
econômica da entidade e 
desenvolvimento de uma teoria a 
partir do resultado. (2c) 

Alberto Ceccherelli 
Gino Zappa 

Patrimonialismo A contabilidade é uma ciência com 
um objeto bem determinado (o 
patrimônio) (2d) 

Vincenzo Masi 

FONTES: Adaptado de LOPES DE SÁ (1999); (1) LOPES DE SÁ (1999 p. 92); (2a) SCHMIDT (2000, p.61); 

(2b) SCHMIDT (2000, p.73); (2c) SCHMIDT (2000, p.188); (2d) SCHMIDT (2000, p.201). 
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Lopes de Sá (2006, p. 360) em obra recente, menciona como patrimonialistas os seguintes 

autores brasileiros: Frederico Herrmann Junior; Álvaro Porto Moitinho; Albino Steinstrasser, 

Tolstoi C. Klein; Erly Arno Poisl; Rogério Pfaltzgraff; Alberto Almada Rodrigues; José 

Amado Nascimento; Joaquim Monteiro de Carvalho; José Lourenço Miranda; Cibylis da 

Rocha Viana; José da Costa Boucinhas; Milton Augusto Walter; Hugo da Rocha Braga e José 

Olavo do Nascimento.  

 

Além desses, deve-se incluir o próprio Lopes de Sá que, a partir da década de 60, desenvolveu 

a escola do neopatrimonialismo, inspirado, segundo ele (Lopes de Sá, 1999,158 e 159) nos 

patrimonialistas e aziendalistas italianos e nas idéias de Francisco D’ Áuria. 

 

Observa, ainda,  que,  se antes houve uma mistura de pensamentos doutrinários, após a década 

de 40 consolidou-se a visão de que a contabilidade é a ciência do patrimônio.  

 

O que caracteriza essa vertente da escola italiana com influência sobre o pensamento contábil 

brasileiro no período em questão é sua preocupação central com o controle da atividade 

econômico-administrativa.  

 

Conforme D’Áuria (1959, p.8), quem melhor explicita essa preocupação é Cerboni em sua 

Ragioneria Scientifica ao observar que o primeiro pensamento que surge no espírito humano 

é o econômico. Salienta, contudo, que esse pensamento econômico tem seu lado bom ao 

substituir a providência pela previdência, mas também tem seu lado mau que é a tendência ao 

egoísmo e ao sacrifício do bem alheio para vantagem própria, e sugere que o freio para tal 

estímulo é o pensamento administrativo. 

 

Ainda segundo D’ Áuria (1959, p.9), Cerboni salienta que o pensamento contábil se relaciona 

com o econômico mostrando como avaliar os meios de produção e com o administrativo 

ensinando-o a  distinguir o que cabe a cada um e conclui afirmando que  “[...] onde 

pensamento brutalmente econômico prevalece sobre o administrativo aí há barbárie; quando o 

pensamento administrativo não é sufragado pelo da contabilidade, aí há obscuridade e  

confusão.” (CERBONI, 1886, apud D’ ÁURIA, 1959, p. 9). 

 

Outro importante pensador contábil brasileiro formado na escola italiana, Herrmann Jr. (1996, 
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p.31), também destaca a preocupação da contabilidade com o controle ao afirmar que essa se 

ocupa apenas dos fenômenos que produzem variações patrimoniais, sem se preocupar com a 

sua licitude, cabendo ao direito, apoiado na contabilidade como instrumento de prova, fazer a 

distinção do que é legal ou não.  

 

Dessa forma, continua o autor, os registros devem refletir a natureza jurídica das operações de 

modo a caracterizar, como instrumento de prova, o negócio jurídico a que se refere.  

O autor conclui salientando que os métodos utilizados pela contabilidade foram consagrados 

pela legislação como necessários à salvaguarda dos direitos individuais. 

 

Escola Americana 

 

Conforme Schmidt (2000, p. 87 a 117), grande parte das contribuições teóricas da escola 

americana originaram-se nas entidades dos profissionais da área contábil, entidades essas que 

tiveram um papel fundamental na construção do pensamento contábil americano, em 

particular daquele relacionado com a contabilidade financeira, com destaque para a American 

Accouting Association – AAA e o American Institute of Certified Public Accountants – 

AICPA. 

 

De início a sua base teórica era bem modesta e o interesse dessa escola estava centrado no 

pragmatismo no trato das questões econômico-administrativas e, conseqüentemente, na busca 

da padronização e normatização dos procedimentos e da qualificação da informação contábil.  

 

Esta preocupação com a qualificação, continua ao autor, dividiu a escola americana em dois 

grandes campos.  

 

O primeiro relacionado com a contabilidade financeira e com a divulgação dos relatórios 

contábeis, com grande participação das entidades de classe em seu desenvolvimento e com 

forte preocupação com o usuário externo.  

 

O segundo relacionado com a contabilidade gerencial e de custos, focada na qualidade da 

informação como suporte para o processo de tomada de decisões pelo usuário interno.  

 

No Quadro 2 seguinte, são apresentados os marcos mais significativos na busca da 
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padronização nos Estados Unidos, conforme Previts e Merino (1998), Schmidt (2000) e Lopes 

de Sá (2006) 

Quadro 2 – Cronologia da padronização nos Estados Unidos 

Data Ator Evento 
1872 National Association of Stove Manufacturers Primeiras fórmulas padronizadas para apuração 

de custos 
1887 Interstate Commerce Act Plano padrão de contas e algumas normas para 

ferrovias. 
!908 Empresas de Correios Estabelecimento de padrões contábeis para as 

empresas de correios 
1909 Empresas de Energia Elétrica Estabelecimento de padrões contábeis para as 

empresas de energia elétrica 
1910 United Typothetae of America Publicação de um trabalho sobre uniformização 

contábil das indústrias tipográficas 
1918 Federal Reserve System Imposição de uma normatização de balanços 

aos bancos norte americanos. 
1934 Securities Exchange Act of 1934 

USA Congress 
Criação da Securities and Exchange 
Commission 

1936 American Institute of Accountants - AIA Criação do Committee of Accounting 
Procedures que a partir de 1938 iniciou a 
publicação dos Accounting Research Bulletins 

1936 American Accounting Association - AAA Publicação de A Tentative Statement of 
Accounting Principles Underlying Corporate 
Financial Statement 

1938 Thomas H. Sanders 
Henry R. Hartfield 

Underhill More  

Os “Princípios de Contabilidade” foram 
expostos na publicação intitulada  “Statementof 
Accounting Principles” 

1940 William A. Paton  
Ananias Charles Littleton 

Apresentação da monografia An Introduction to 
Corporate Accounting Standards 

1961 American Institute of Certified Public 
Accountants – AICPA 

Publicação de Accounting Research Study No.1 
– The Basic Postulates of Accounting. 

FONTES: PREVITS e MERINO (1998), SCHMIDT (2000) e LOPES DE SÁ (2006) 

 

Em 1941, conforme observa Schmidt (2000, p. 107) o American Accounting Association – 

AAA fez uma primeira revisão e posteriormente foram realizadas outras em 1948, 1957, 1961 

e 1977.  

 

Dentro do horizonte temporal em estudo, Previts e Merino (1988) dividiram a história da 

contabilidade americana em duas fases: a primeira de 1919 a 1945 e a segunda de 1946 a 

1972 que denominaram respectivamente de “período entre guerras” e “era da incerteza”.  

 

Segundo Previts e Merino (1998, p. 235 a 297), o primeiro desses períodos caracteriza-se na 

história americana pela crescente urbanização do país que gradualmente transformou a 

maioria rural em minoria e pelo aumento da participação das grandes corporações na 

economia americana, abalando o conceito de propriedade como uma tradição econômica 

individual.  Em virtude da política de encorajamento do capitalismo cooperativo que deveria 
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preservar a justiça social, os contadores foram chamados a atuar como conselheiros dessas 

corporações abandonando, dessa forma, sua posição de  terceira parte independente.  

 

A crise de 1929, prosseguem os autores, abalou a confiança pública no setor empresarial e 

teve um forte impacto no direcionamento da prática contábil. Desde então e até o final da 

Segunda Guerra, os políticos reformistas trabalharam no sentido de regular a atividade 

econômica, substituindo o princípio de auto-regulação pelo mercado, pelo princípio de auto-

regulação pelos políticos, esses atuando como representantes da sociedade.  

 

Datam da década de 1930 a criação da Securities Exchange Commission – SEC com as 

conseqüentes exigências de disclosure e a preocupação com a determinação do lucro já que na 

visão das autoridades do mercado e dos práticos da profissão, os investidores estavam 

interessados nos lucros futuros. A essas preocupações seguiram-se, já no final da década, as 

relativas ao processo de estabelecimento de padrões, datando dessa época, 1940, a conhecida 

monografia de Paton e Littleton (1940) divulgada pela AAA – An Introduction to Corporate 

Accounting Standards. 

 

Terminada a Segunda Guerra, a profissão estava firmemente estabelecida, com os contadores 

mantendo o direito a estabelecer os princípios de auditoria e a SEC conquistando a autoridade 

para fixar padrões contábeis para o setor privado.  

 

A segunda fase do período em questão, denominada por Previts e Merino (1998, p. 298 a 347) 

de era da incerteza e que vai do final da Segunda Guerra ao episódio do embargo do petróleo 

em 1972, foi segundo os autores uma vez mais um período de mudanças profundas na 

estrutura política, social e econômica dos Estados Unidos. 

 

No âmbito da profissão, ocorreram discussões importantes a respeito da manutenção do custo 

histórico e da mensuração dos efeitos da inflação. Datam desse período, também, o 

desenvolvimento de novos processos para a fixação de padrões, o estabelecimento de 

postulados e princípios pelo American Institute of Certified Public Accountants – AICPA que 

publicou em 1961 seu Accounting Research Study No.1 intitulado The Basic Postulates of 

Accounting e, de fundamental importância para o desenvolvimento futuro da profissão e da 

pesquisa acadêmica, o reconhecimento da importância dos acionistas, já postulada antes na 

monografia de Paton e Littleton (1940) com a separação dos conceitos de propriedade e 
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controle. 

 

Datam, ainda, desta fase, o expressivo desenvolvimento da contabilidade gerencial e da 

contabilidade tributária, além da governamental e da relacionada com as entidades não 

lucrativas, as duas primeiras em virtude das demandas durante a Segunda Guerra e as duas 

últimas em função da Guerra Fria.  

 

Em suma, depreende-se da síntese histórica acima que a escola americana de contabilidade do 

período caracterizou-se, em ambas as fases, pelo pragmatismo, explicitado na preocupação 

com o estabelecimento de padrões, normas e princípios para orientar os praticantes da 

profissão no atendimento das demandas da sociedade.   

 

Critério para Classificação entre Influência da Escola Italiana e Escola Americana 

 

Para a classificação dos artigos segundo o nível 4 da análise, ou seja influência da escola 

italiana ou americana, procedeu-se da seguinte forma: 

 

Etapa 1 – Identificação do objeto de estudo e da bibliografia referenciada 

 

� Leitura do artigo ou do seu resumo, quando existente, com o objetivo de determinar o 

objeto do estudo. 

� Análise da bibliografia referenciada, quando existente.  

 

Etapa 2 – Classificação do objeto de estudo e da bibliografia do artigo 

 

� Objeto do estudo: 

 

Escola Italiana: Preocupação com a doutrina e com o controle. 

Escola Americana: Preocupação com a normatização, padronização e estabelecimento 

de princípios. 

 

� Bibliografia: 

 

Escola Italiana: Predominância nas referências bibliográficas de autores italianos 
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Escola Americana: Predominância nas referências bibliográficas de autores 

americanos 

 

O critério das referências bibliográficas só pôde ser utilizado para os artigos mais recentes, já 

que os mais antigos não mencionavam qualquer bibliografia e raramente foi determinante, já 

que, na maioria das vezes, apenas corroborou a classificação já determinada pelo objeto de 

estudo.  

 

Ainda para analisar a predominância da influência de uma escola em relação à outra, utilizou-

se, também, a origem dos livros resenhados nos diversos periódicos. 

 

3.5.2.2. Mudança de Paradigma 2: Pesquisa Normativa x Pesquisa Positiva 

 

Abordagem Positiva 

 

A distinção entre uma pesquisa normativa e positiva não é recente e na filosofia pode ser 

encontrada no Tratado sobre a Natureza Humana de David Hume, publicada em 1739. Nessa 

obra, Hume distingue entre as observações sobre o que “é” e as conclusões associadas com 

um “deve ser”. (FÜLBIER e SELLHORN, 2006,5). 

 

Na economia, essa terminologia foi popularizada por Milton Friedman na década de 1950. 

(WATTS e ZIMMERMAN: 1986 2 - 14).  Watts e Zimmerman (1986) sistematizaram a 

abordagem positiva na pesquisa contábil e afirmaram que o objetivo da teoria contábil é 

explicar e prever a prática contábil. Explicar no sentido de evidenciar as razões para as 

práticas observadas e prever no sentido de antecipar fenômenos contábeis não observados, 

sendo que essas previsões podem ser testadas. Essa visão de teoria é denominada em 

economia de teoria positiva para distingui-la das prescrições e argumentos normativos.  

 

A economia positiva é, em princípio, independente de qualquer posição ética ou de quaisquer 

julgamentos e sua função consiste em produzir um conjunto de generalizações que possa ser 

utilizado para prever as conseqüências de qualquer mudança das circunstâncias (FRIEDMAN, 

1967). Com relação à utilização do termo positiva, Friedman (1967) credita sua introdução na 

economia ao economista inglês John Neville Keynes, pai de John Maynard Keynes.  
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Ao discutir os conceitos de ciência normativa, positiva e arte, Keynes (1890, 21) argumenta 

com base em um exemplo ilustrativo que trata da regulamentação de impostos. Segundo ele, a 

investigação da incidência dos impostos é uma pesquisa positiva, da mesma forma que 

também o é a influência das diferentes formas de taxação sobre os valores relativos. Em 

seguida distingue o problema de determinação de uma taxação ideal daquele relacionado com 

as regras de taxação. Segundo o autor, uma coisa é se perguntar por que a igualdade na 

taxação deve ser o nosso objetivo e outra, bem diferente, é se perguntar através de qual 

sistema de taxação se poderá atingir tal objetivo. Conclui observando que, embora 

intimamente relacionadas, essas três pesquisas são de natureza diversa e pertencem a 

diferentes departamentos em uma classificação do conhecimento. A primeira, conforme já 

dito, pertence à ciência positiva; a segunda, à ciência normativa e a terceira não é uma ciência, 

mas uma arte.  

 

São esses conceitos que foram, posteriormente, utilizados e popularizados por Friedman na 

economia na década de 1950 e passaram a ser utilizados pela contabilidade no final da década 

de 1960 com o trabalho pioneiro de Ball e Brown (1968). Em seguida, foram sistematizados e 

serviram de fundamento para a formulação da Teoria Positiva da Contabilidade por Watts e 

Zimmerman na segunda metade da década de 1980. 

 

Abordagem Normativa 

 

Embora seja difícil identificar um ponto de partida para a pesquisa contábil, as origens 

parecem estar na abordagem normativa, notadamente na Alemanha, onde teorias de 

contabilidade se desenvolveram no final do Século XIX e início do Século XX. Esta linha de 

pesquisa se preocupava e ainda se preocupa, já que permanece atuante, com questões 

normativas relacionadas com o que deveria constar das demonstrações financeiras e como 

esses elementos deveriam ser avaliados. (FÜLBIER e SELLHORN, 2006,5). Mattessich 

(1995, 173 – 175) observa que essa literatura tinha preocupações éticas visto que  se baseava 

no princípio de que o homem de negócios tem o dever de otimizar sua eficiência e 

performance para benefício geral da sociedade.  

 

Em trabalho mais recente, Mattessich e Kupper (2003) notam que parece não haver dúvida de 

que, durante a primeira metade do Século XX, a liderança do pensamento contábil esteve 
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concentrada na Alemanha da mesma forma que, na segunda metade, essa liderança foi 

transferida para os Estados Unidos e para área de língua inglesa em geral. Salientam os 

autores que a industrialização acelerada da Alemanha, a partir da metade do Século XIX, foi 

acompanhada por uma série de pensamentos contábeis originais, nos quais a Alemanha 

passou a participar de forma significativa. No começo do Século XX, ainda segundo 

Mattessich, a contabilidade alemã estava dominada por uma série de teorias concorrentes, a 

maioria das quais com raízes no século anterior, todas elas com características formalistas e 

classificatórias. 

 

Com a passagem da liderança do pensamento contábil para a área de língua inglesa, 

notadamente para os Estados Unidos, ainda após a Segunda Guerra a abordagem normativa 

continuou a influenciar a pesquisa contábil conforme revelam as obras de autores como Paton, 

Moonitz e Chambers. 

 

Com relação à situação atual, os resultados da análise realizada por Fülbier e Sellhorn 

(2006,1), no dizer dos autores, “... corroboram a visão popular de que as pesquisas positivas 

são crescentemente dominantes”.  

 

Embora essa conclusão limite-se à literatura contábil européia, no caso americano essa 

preponderância é ainda mais profunda, pois, como salienta Martins (2005), “... a revista mais 

respeitada em pesquisa contábil no mundo, a Accounting Review, que, no início da década de 

60 publicava um ou outro trabalho dessa natureza empírica, Positivista, hoje não tem lugar (já 

faz muito tempo) para outro tipo de trabalho”. 

 

Critério para Classificação entre Pesquisa Normativa e Pesquisa Positiva 

 

A seção anterior deste trabalho descreveu a distinção entre uma abordagem científica 

normativa e uma positiva de uma forma geral e revelou como essa distinção foi aplicada na 

Economia e posteriormente incorporada pela Contabilidade.  

 

Todavia, de acordo com Fülbier e Sellhorn (2006,12 – 15) que realizaram uma pesquisa a esse 

respeito no âmbito dos European Accounting Association – EAA – Annual Congress, ao se 

analisarem projetos de pesquisa específicos, há necessidade de um entendimento mais preciso 
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do que distingue uma abordagem normativa de uma positiva. Ainda segundo esses autores 

essa distinção pode se dar em três níveis. 

 

O primeiro nível está relacionado com o objetivo da pesquisa que pode ser positivo 

(descrever ou explicar uma prática contábil) ou normativo (recomendar políticas aos 

praticantes da contabilidade). 

 

O segundo nível refere-se à questão da pesquisa que pode ser positiva ou normativa. 

Observam, contudo, os autores que a questão da pesquisa, seja ela de caráter positivo ou 

normativo, tanto pode estar relacionada a um objetivo positivo como a um normativo. Para 

ilustrar essa questão, os autores exemplificam utilizando a seguinte questão de pesquisa: Qual 

a definição de lucro que se correlaciona mais fortemente com o movimento dos preços das 

ações: a de lucro líquido ou a de lucro compreensivo (inclui todas as alterações patrimoniais à 

exceção daquelas oriundas de transações com os acionistas)?  

 

Essa questão positiva de pesquisa pode ter sido motivada fundamentalmente por dois 

objetivos diversos: Um pesquisador que adota a abordagem positiva pode estar interessado 

em conhecer como o investidor utiliza a informação contábil em seu processo de decisão, 

enquanto um outro, que adota uma abordagem normativa, pode se referir à mesma questão 

positiva de pesquisa com o objetivo de recomendar aos praticantes da contabilidade a 

divulgação do lucro baseada em uma determinada definição, que, de acordo com os resultados 

da pesquisa, está mais fortemente correlacionado com o movimento do preço das ações. 

 

O terceiro nível identificado pelos autores está relacionado com o método. O qual, segundo 

eles não é necessariamente determinado nem pelo objetivo da pesquisa e nem pela questão da 

pesquisa, embora reconheçam que alguns métodos estão fortemente correlacionados com 

questões de pesquisas positivas, enquanto outros são mais adaptados para questões de 

pesquisa normativas. Uma vez que o método não está deterministicamente relacionado com a 

questão da pesquisa, prosseguem os autores, a distinção entre pesquisa positiva e normativa 

só pode ser identificada nos dois primeiros níveis. Isso introduz um grau de dificuldade 

adicional já que os pesquisadores podem utilizar uma questão de pesquisa positiva com 

objetivos implicitamente normativos.  

 

Constatam, ainda, que, embora a distinção entre o nível da questão de pesquisa (normalmente 
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explícito) e o nível do objetivo da pesquisa (normalmente implícito) seja sutil, ela pode ser 

operacionalizada adotando como pressuposto o conceito de que um pesquisador adepto da 

abordagem positiva não irá, em seus trabalhos, recomendar a adoção de qualquer prática 

contábil nem irá propor a fixação de padrões ou normas. Assim, Fülbier e Sellhorn (2006) 

utilizaram como critério de classificação dos trabalhos apresentados o objetivo da pesquisa. 

Classificaram como normativos os trabalhos nos quais o pesquisador explicitamente declara 

que sua pesquisa tem implicações ou é relevante para a prática contábil e como positivos 

aqueles nos quais o pesquisador menciona que os resultados encontrados podem ajudar no 

entendimento de um determinado problema.  

 

No presente trabalho esse foi o critério de classificação adotado, ou seja, o nível utilizado foi 

o do objetivo do artigo classificando-se como normativos aqueles em que o autor declara 

explicitamente as implicações ou relevância dos resultados obtidos para a prática contábil e 

como positivos aqueles nos quais se explicita que os resultados obtidos contribuem para a 

compreensão de determinado fenômeno contábil. 

 

Em suma, procedeu-se como segue: 

  

Etapa 1 – Identificação do objetivo declarado do estudo 

� Leitura do artigo ou do seu resumo, quando existente, com o objetivo de determinar o 

objetivo declarado do estudo. 

  

Etapa 2 – Classificação do objetivo declarado do estudo.  

� Objetivo declarado do estudo 

 

Abordagem Normativa: Artigos nos quais o pesquisador explicitamente declara que 

sua pesquisa tem implicações ou é relevante para a prática contábil. 

 

Abordagem Positiva: Artigos nos quais o pesquisador menciona que os resultados 

encontrados podem ajudar no entendimento de um determinado problema. 

 

3.6. Aplicação do Modelo Selecionado 

 

A análise qualitativa da produção científica da amostra selecionada está relacionada com o 4º 
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objetivo específico formulado na Introdução do presente trabalho, ou seja, identificar os 

atores do processo de mudança de paradigmas e suas formas de ação.  

 

Com base na análise dos artigos da amostra selecionada, conforme as metodologias 

quantitativas e qualitativas anteriormente descritas, pode-se estabelecer empiricamente a 

época em que ocorreram as mudanças de paradigmas. Uma vez determinada a época da 

mudança de paradigmas, pode-se, então, com aplicação do modelo selecionado denominado 

Momentos da Tradução, acompanhar os atores humanos e não humanos e estudar as 

conseqüências de suas ações.  

 

Em cada um dos Momentos da Tradução que são: Problematização; Persuasão; Alistamento e 

Mobilização de Aliados, o ator principal e demais atores-chave são identificados e suas ações 

são examinadas por intermédio dos documentos disponíveis, no caso suas publicações, para 

determinar como ocorreu o processo de mudança e quais foram as suas conseqüências. 

 

3.7. Tratamento de Dados 

 

3.7.1. Pesquisa Quantitativa 

 

Com relação à análise quantitativa da pesquisa científica referente ao horizonte temporal em 

análise, aplicou-se a Lei de Lotka generalizada conforme descrito no item 3.5.1 do presente 

estudo. 

 

Como estimação do coeficiente c que mensura a produtividade dos autores e o grau de 

concentração do conhecimento requer uma análise de regressão linear, utilizaram-se no 

presente estudo, os softwares estatísticos SPSS – Statistical Package for Social Sciences  

versão 13.0 e o MS Office – Excell versão XP 

 

3.7.2. Pesquisa Qualitativa 

 

No que se refere à pesquisa qualitativa utilizou-se a metodologia proposta por Denzin e 

Lincoln (2005, p. 21 a 26) que permitiu classificar a produção científica em questão em 

quatro níveis conforme descrito no item 3.5.2 do presente estudo . 
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3.7.3. Desenho da Pesquisa 

 

A figura a 2 a seguir ilustra o desenho da pesquisa realizada. 

Figura 2 – Desenho da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FONTE: Adaptado de ANTUNES (2004, p. 165). 

 

 Objeto de 
Pesquisa 

MUDANÇA DE PARADIGMAS 
� Italiana x Americana 
� Normativa x Positiva 

PROBLEMA DE PESQUISA 

Análise, classificação e 
quantificação. 

Identificação dos meios de 
divulgação. 

Grau de concentração do 
conhecimento. 

Identificação dos atores e 
formas de ação 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Explicação da mudança 
com a abordagem da 

Sociologia da Tradução. 

Momentos da Tradução. 

Variável 
Interveniente 

PRODUÇÃO CIENTIFICA 
� Artigos  
� Resenhas de livros 

RESULTADOS Abordagem 
Qualitativa 

Abordagem 
Qualitativa e 
Quantitativa. 

EXPLICAÇÃO 

Determinação dos horizontes 
temporais da mudança 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.1. Análise Bibliométrica dos Periódicos e Eventos Selecionados 

 

A análise bibliométrica dos periódicos da amostra selecionada foi realizada com a aplicação 

da Lei de Lotka generalizada 

cn n
aa

1
.1�   

em que se  denota na  o número de autores com n  publicações e c  um expoente genérico a 

ser estimado caso a caso por regressão linear, conforme segue: 

� 	ncLn
a
a

Ln n 
���
�


��
�

�

1

 

Um coeficiente estimado c maior do que 2, que é o previsto pela Lei Lotka, revela que o 

número de autores com uma única publicação é maior do que o estabelecido pela referida lei o 

que significa por um lado a menor produtividade dos autores, mas também uma menor 

concentração do conhecimento e vice-versa. 

 

Essa análise quantitativa está relacionada com o 2º e 3º objetivos específicos conforme 

expostos na Introdução do presente estudo e tem como foco principal  não tanto a 

produtividade dos autores mas principalmente o grau de concentração do conhecimento 

contábil que é tanto maior quanto menor for o coeficiente c. 

 

Na análise quantitativa da produção por autor, considerou-se cada participação de cada autor, 

seja ela individual ou em conjunto, como sendo uma participação integral. 

 

4.1.1. Revista Brasileira de Contabilidade – RBC – Fase 1 

 

Conforme já mencionado, a Revista Brasileira de Contabilidade foi fundada em 1912 e em 
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sua primeira fase circulou com uma periodicidade mensal até 1921. Dessa fase, só se obteve 

acesso aos 11 exemplares publicados em 1912 que foram integralmente analisados. Estes 

dados são apresentados na Tabela 3 a seguir: 

Tabela 3  – RBC – Fase 1 – Nº de exemplares, artigos e autores 

 
Periódico 

 
Período 

N.ºde 
Exemplares 

N.ºde 
Artigos 

N.º de 
Autores 

RBC – Fase 1 1912 11 61 10 
 

Análise Quantitativa da Produção de Artigos por Autor 

 

Na amostra em questão dos 61 artigos publicados, 24 são de autoria desconhecida e portanto 

foram excluídos da análise. Os 37 artigos remanescentes foram escritos por 10 autores, não se 

registrando nenhuma produção em conjunto.  

 

A Tabela 4, a seguir, apresenta o número de autores  em ordem decrescente de participações 

na produção total. 

Tabela 4 – Nº  de autores por ordem decrescente de participação – RBC – Fase 1 

Nº de Participações Nº de Autores Total de Participações 
11 1 11 
6 1 6 
5 1 5 
4 2 8 
2 2 4 
1 3 3 

Total 10 37 
 

Os resultados da aplicação da Lei de Lotka generalizada sobre a amostra em questão são 

apresentados na Tabela 5 seguinte. 

Tabela 5 – Coeficiente c da Lei de Lotka generalizada – RBC – Fase 1 

Discriminação c r 2R  
RBC – Fase 1 0,51703 - 0,89871 0, 80767 

 

Esses resultados revelam um coeficiente de correlação r apenas satisfatório, com um grau de 

confiança um pouco inferior a 90% . O coeficiente de determinação 2R  revela um poder 

explicativo também apenas satisfatório do modelo. O coeficiente c = 0,51703 estimado por 

regressão linear é bem inferior ao constatado por Lotka (c= 2).  
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Isso significa que o conhecimento, nessa fase de desenvolvimento da contabilidade brasileira, 

estava altamente concentrado em poucos autores.  

 

A Tabela 6, a seguir, mostra os autores que mais produziram nessa fase da RBC 

Tabela 6 – Autores que mais publicaram – RBC – Fase 1 

Nome Nº de Artigos % da Amostra 
José da Costa Sampaio 11 30 
Carlos de Carvalho  6 16 
Francisco D’Áuria 5 13 
Total 22 59 
 

4.1.2. Revista Brasileira de Contabilidade – RBC – Fase 2 

 

Em sua segunda fase, a RBC circulou de 1929 a 1933, período no qual foram publicados 41 

exemplares.  

 

Desses foram examinados os 10 exemplares publicados em 1929 e um exemplar escolhido 

aleatoriamente referente aos anos de 1930, 1931 ,1932 e 1933 num total de 14 exemplares, o 

que corresponde a uma amostra que representa 34,1% do universo. 

 

As características dessa amostra são apresentadas na Tabela 7, a seguir. 

Tabela 7 – RBC – Fase 2 – Nº de exemplares, artigos e autores 

 
Periódico 

 
Período 

N.ºde 
Exemplares 

N.ºde 
Artigos 

N.º de 
Autores 

RBC – Fase 2 1929 – 1932 14 108 34 
 

Análise Quantitativa da Produção de Artigos por Autor 

 

Na amostra em questão dos 108 artigos publicados, 22 são de autoria desconhecida e por 

conseguinte foram excluídos da análise. Os 86 artigos remanescentes foram escritos por 34 

autores, não se registrando nenhuma produção em conjunto.  

 

A Tabela 8 seguinte apresenta o número de autores em ordem decrescente de participações na 

produção total. 
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Tabela 8 – Nº de autores por ordem decrescente de participações – RBC – Fase 2 

Nº de Participações Nº de Autores Total de Participações 
19 1 19 
11 1 11 
10 1 10 
4 1 4 
3 2 6 
2 8 16 
1 20 20 

Total 34 86 
 

Os resultados da aplicação da Lei de Lotka generalizada sobre a amostra em questão são 

apresentados na Tabela 9 a seguir. 

Tabela 9 – Coeficiente c da Lei de Lotka generalizada – RBC – Fase 2 

Discriminação c r 2R  
RBC – Fase 2 1,29528 - 0,87034 0,75749 

 

Os resultados acima revelam um coeficiente de correlação r apenas satisfatório com um grau 

de confiança um pouco inferior a 90%. O coeficiente de determinação 2R  também revela um 

poder explicativo apenas satisfatório do modelo. O coeficiente c = 1,29528 estimado por 

regressão linear é inferior ao constatado por Lotka (c= 2), mas bem superior ao observado 

para a Fase 1 da RBC.   

 

Isso significa que a construção do conhecimento contábil, embora ainda altamente 

concentrada, já vinha sendo realizada com a participação de número maior de autores. Os 

autores que mais produziram, nessa fase, estão relacionados na Tabela 10, a seguir. 

Tabela 10 – Autores que mais publicaram – RBC – Fase 2 

Nome Nº de Artigos % da Amostra 
Francisco D’Áuria 19 22 
Ubaldo Lobo 11 13 
G. Rebouças 10 12 
Total 40 47 
 

4.1.3. Revista Brasileira de Contabilidade – RBC – Fase 3 

 

A terceira fase da RBC teve início em 1971 e perdura até os dias atuais. A revista teve ao 

longo dessa sua terceira fase uma periodicidade irregular e, desde de 1971 até o final de 2005 

foram publicados 156 exemplares.  
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Desses, foram examinados os sete exemplares publicados entre 1971 e 1974 , a partir de então 

até 2005, um exemplar por ano selecionado aleatoriamente, num total de 38 exemplares, o 

que corresponde a 24,3% do universo. 

 

Esses dados estão apresentados na Tabela 11, a seguir: 

Tabela 11 – RBC – Fase 3 – Nº de exemplares, artigos e autores 

 
Periódico 

 
Período 

N.ºde 
Exemplares 

N.ºde 
Artigos 

N.º de 
Autores 

RBC – Fase 3 1971 – 2005 38 445 234 
 

Análise Quantitativa da Produção de Artigos por Autor 

 

Na amostra em questão dos 445 artigos publicados, 74 são de autoria desconhecida e portanto 

foram excluídos da análise. Os 371 artigos remanescentes resultaram em 419 participações de 

234 autores, registrando-se, desse modo, produções conjuntas.  

 

A Tabela 12, a seguir, apresenta o número de autores em ordem decrescente de participações 

na produção total. 

Tabela 12 – Nº de autores por ordem decrescente de participação – RBC – Fase 3 

Nº de Participações Nº de Autores Total de Participações 
26 1 26 
11 3 33 
9 4 36 
7 2 14 
6 1 6 
5 3 15 
4 4 16 
3 12 36 
2 33 66 
1 171 171 

Total 234 419 
 

 

Os resultados da aplicação da Lei de Lotka generalizada sobre a amostra em questão são 

apresentados na Tabela 13 a seguir revelam um coeficiente de correlação r apenas satisfatório 

com um grau de confiança um pouco inferior a 90% . 
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Tabela 13 – Coeficiente c da Lei de Lotka generalizada – RBC – Fase 3 

Discriminação c r 2R  
RBC – Fase 3 1,98722 - 0,87345 0,76292 

 

O coeficiente de determinação 2R  revela um poder explicativo também apenas satisfatório do 

modelo. O coeficiente c = 1,98722 estimado por regressão linear ainda é praticamente igual 

ao constatado por Lotka (c= 2) . Esse coeficiente também é bem superior aos observados para 

as Fases 1 e 2 da RBC.   

 

Isto significa que o conhecimento contábil, nessa fase já, não está mais concentrado, 

encontrando-se praticamente dentro dos padrões normais determinados empiricamente por 

Lotka. Os autores que mais publicaram nessa fase são apresentados na Tabela 14 a seguir. 

Tabela 14 – Autores que mais publicaram – RBC – Fase 3 

Nome Nº de Artigos % da Amostra 
Antonio Lopes de Sá 26 6 
Ivo Magalhães de Oliveira 11 3 
José Washington de Carvalho 9 2 
Total 46 11 
 

4.1.4. Revista Paulista de Contabilidade – RPC 

 

A Revista Paulista de Contabilidade foi fundada em 1922 com uma periodicidade 

inicialmente trimestral e circula até os dias atuais. Desde a sua fundação até 2003 foram 

publicados 488 exemplares.  

 

Para o presente estudo foram examinados todos os exemplares publicados em 1922 e 1923 e a 

partir de então, um exemplar por ano, escolhido aleatoriamente, até 2003, o que resultou em 

uma amostra de 75 exemplares, o que corresponde a 15,3% do universo. Conforme Tabela 15 

a seguir: 

Tabela 15 – RPC – Nº de exemplares, artigos e autores 

 
Periódico 

 
Período 

N.ºde 
Exemplares 

N.ºde 
Artigos 

N.º de 
Autores 

RPC 1922 – 2003 75 759 313 
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Análise Quantitativa da Produção de Artigos por Autor 

 

Na amostra em questão dos 759 artigos publicados, 98 são de autoria desconhecida e , logo, 

foram excluídos da análise. Os 661 artigos remanescentes resultaram em 680 participações de 

313 autores, registrando-se, assim, produções conjuntas.  

 

A Tabela 16, a seguir, apresenta o número de autores em ordem decrescente de participações 

na produção total.  

Tabela 16 – Nº de autores por ordem decrescente de participações – RPC 

Nº de Participações Nº de Autores Total de Participações 
25 1 25 
23 1 23 
15 2 30 
13 1 13 
12 3 36 
11 3 33 
10 1 10 
9 1 9 
8 1 8 
7 5 35 
6 5 30 
5 5 25 
4 13 52 
3 19 57 
2 42 84 
1 210 210 

Total 313 680 
 

Os resultados da aplicação da Lei de Lotka generalizada sobre a amostra em questão são 

apresentados na Tabela 17, a seguir, e revelam um coeficiente de correlação r satisfatório com 

um grau de confiança um superior a 90% .  

 

O coeficiente de determinação 2R  também revela um poder explicativo satisfatório do 

modelo. O coeficiente c = 1,95198 é praticamente igual ao constatado por Lotka (c= 2).  

Tabela 17 – Coeficiente c da Lei de Lotka generalizada – RPC 

Discriminação c r 2R  
RPC 1,95198 -0,92148 0,84913 

 

Esses resultados, semelhantes aos encontrados para a RBC – Fase 3, significam que na RPC, 

o conhecimento contábil apresenta um grau de concentração normal. 
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A Tabela 18, a seguir, apresenta os autores que mais publicaram na RPC. 

Tabela 18 – Autores que mais publicaram – RPC 

Nome Nº de Artigos % da Amostra 
Francisco Del Valle 25 4 
Authos Pagano 23 3 
Antonio Lopes de Sá 15 2 
Hilário Franco 15 2 
Total 78 11 
 

4.1.5. Revista de Contabilidade do CRC de São Paulo – RCRCSP 

 

A Revista do CRC – SP começou a circular em 1997 e deixou de circular em 2005. Nesse 

período, foram publicados 32 exemplares. Desses, foram examinados 6 exemplares 

selecionados aleatoriamente, um por ano, a partir de 1999, conforme Tabela 19 a seguir. 

 

Tabela 19 – RCRC – SP – Nº de exemplares, artigos e autores

 
Periódico 

 
Período 

N.ºde 
Exemplares 

N.ºde 
Artigos 

N.º de 
Autores 

RCRCSP 1997 – 2005 6 36 45 
 

 

Análise Quantitativa da Produção de Artigos por Autor 

 

Na amostra em questão dos 36 artigos publicados, todos são de autoria conhecida.  Estes 36 

artigos resultaram em 51 participações de 45 autores, registrando-se, portanto, produções 

conjuntas.  

 

A Tabela 20, a seguir, apresenta o número de autores em ordem decrescente de participações 

na produção total. 

Tabela 20 – Nº de autores por ordem decrescente de participação – RCCRCSP 

Nº de Participações Nº de Autores Total de Participações 
3 1 3 
2 4 8 
1 40 40 

Total 45 51 
 

Os resultados da aplicação da Lei de Lotka generalizada sobre a amostra em questão são 

apresentados na Tabela 21 a seguir: 
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Tabela 21  - Coeficiente c da Lei de Lotka generalizada - RCCRCSP 

Discriminação c r 2R  
RCRCSP 3,34756 -0,99997 0,99994 

 

Esses resultados  revelam um forte coeficiente de correlação r com um grau de confiança 

superior a 99%  e um coeficiente de determinação 2R  que revela um alto poder explicativo do 

modelo.  

 

O coeficiente c = 3,34756 estimado por regressão linear é bem superior ao constatado por 

Lotka (c= 2), o que revela a participação de um grande número de autores na construção do 

conhecimento contábil durante o período em questão. Os autores que mais produziram na 

RCRCSP estão discriminados na Tabela 22, a seguir.  

Tabela 22 – Autores que mais publicaram – RCRCSP 

Nome Nº de Artigos % da Amostra 
Carlos Alberto Pereira 3 6 
Pedro Ernesto Fabri 2 4 
Total 5 10 
 

4.1.6. Revista de Contabilidade & Finanças – USP 

 

A Revista de Contabilidade & Finanças começou a circular em outubro de 1989 com o título 

de Cadernos de Estudos da FIPECAFI, e passou a denominar-se Revista de Contabilidade & 

Finanças - USP a partir de Janeiro de 2001. É publicada pelo Departamento de Contabilidade 

e Atuária da FEA/USP e conta com o suporte financeiro da FIPECAFI – Fundação Instituto 

de Pesquisa Contábeis, Atuariais e Financeiras. 

 

Desse periódico foram examinados todos os 39 exemplares publicados entre 1989 e 2005 

além de dois números especiais publicados respectivamente em outubro de 2003 e junho de 

2004, o que totaliza 41 exemplares. Nesse caso, por conseguinte, a amostra corresponde à 

totalidade do universo, conforme Tabela 23 a seguir. 

Tabela 23 – Nº de exemplares, artigos e autores 

 
Periódico 

 
Período 

N.ºde 
Exemplares 

N.ºde 
Artigos 

N.º de 
Autores 

RCF 1989 – 2005 41 229 244 
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Análise Quantitativa da Produção de Artigos por Autor 

 

Na amostra em questão dos 229 artigos publicados, todos são de autoria conhecida.  Esses 

229 artigos resultaram em 377 participações de 244 autores, registrando-se, desse modo, 

produções conjuntas.  

 

A Tabela 24 a seguir apresenta o número de autores em ordem decrescente de participações 

na produção total. 

 

Tabela 24 – Nº de autores por ordem decrescente de participação – RCF

Nº de Participações Nº de Autores Total de Participações 
10 2 20 
9 1 9 
7 1 7 
6 2 12 
5 4 20 
4 9 36 
3 9 27 
2 30 60 
1 186 186 

Total 244 377 
 

Os resultados da aplicação da Lei de Lotka generalizada sobre a amostra em questão são 

apresentados na Tabela 25, a seguir 

Tabela 25 – Coeficiente c da Lei de Lotka generalizada – RCF 

Discriminação c r 2R  
RCF 2,35811 -0,96781 0,93665 

 

Estes resultados revelam um bom coeficiente de correlação r com um grau de confiança 

superior a 95% e um coeficiente de determinação 2R  que revela um alto poder explicativo do 

modelo. O coeficiente c = 2,35811 estimado por regressão linear é um pouco superior ao 

constatado por Lotka (c= 2),o que revela uma participação normal para os padrões científicos 

do número de autores na construção do conhecimento contábil durante o período em questão.  

 

Os autores que mais publicaram na RCF estão relacionados na Tabela 26 a seguir. 
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Tabela 26 – Autores que mais publicaram – RCF 

Nome Nº de Artigos % da Amostra 
Eliseu Martins 10 3 
Ariovaldo dos Santos 10 3 
Reinaldo Guerreiro 9 2 
Alexandro Broedel Lopes 7 2 
Total 36 10 

 

 

4.1.7. Análise Bibliométrica dos Eventos Selecionados – ENANPAD 

 

Conforme já mencionado, um único evento foi selecionado, no caso os Encontros da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas em Administração – ENANPAD. Para o 

estudo em questão, foram examinados todos os trabalhos sobre contabilidade publicados nos 

anais referentes a esses Encontros de 1981 a 2005, com exceção dos anos de 1983, 1986, 

1987 e 1995 os quais não estão disponíveis nas bibliotecas consultadas (FEA-USP e PUC-

SP). Essa amostra, que abrange a quase totalidade do universo em questão é constituída por 

21 anais nos quais foram publicados 441 trabalhos relacionados com contabilidade conforme 

a Tabela 27 a seguir. 

Tabela 27 – ENANPAD – Nº de anais, artigos e autores 

 
Evento 

 
Período 

N.ºde 
Anais 

N.ºde 
Artigos 

N.º de 
Autores 

ENANPAD 1981 – 2005 21 441 629 
 

 

Na amostra em questão os 441 artigos publicados resultaram em 963 participações de 629 

autores, registrando-se, portanto produções conjuntas. A Tabela 28, a seguir, apresenta o 

número de autores em ordem decrescente de participações na produção total. 

Tabela 28 – Nº de autores por ordem decrescente de participações – ENANPAD 

Nº de Participações Nº de Autores Total de Participações 
10 1 10 
9 0 0 
8 3 24 
7 3 21 
6 5 30 
5 8 40 
4 11 44 
3 52 156 
2 82 164 
1 464 464 

Total 629 953 
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Os resultados da aplicação da Lei de Lotka generalizada sobre a amostra em questão são 

apresentados na Tabela 29 a seguir 

Tabela 29 – Coeficiente c da Lei de Lotka generalizada - ENANPAD 

Discriminação c r 2R  
ENANPAD 2,49932  - 0,99120 0,98248 

 

Esses resultados revelam um bom coeficiente de correlação r com um grau de confiança 

pouco inferior a 99% e um coeficiente de determinação 2R  que revela um alto poder 

explicativo do modelo. O coeficiente c = 2,49932,  estimado por regressão linear, é superior 

ao constatado por Lotka (c= 2). Mesmo assim indica uma participação normal para os 

padrões científicos do número de autores na construção do conhecimento contábil durante o 

período em questão. Os autores que mais publicaram na ENANPAD são apresentados na 

Tabela 30 a seguir. 

Tabela 30 – Autores que mais publicaram na ENANPAD 

Nome Nº de Artigos % da Amostra 
Reinaldo Guerreiro 10 1,0 
J.L. Procianoy 8 0,8 
V. Nossa 8 0,8 
A. J. C. Teixeira 8 0,8 
J. A. V. Costa Marques 7 0,7 
Ariovaldo dos Santos 7 0,7 
Alexandro Broedel Lopes 7 0,7 
Total 55 5,5 

 

4.1.8. Síntese da Análise Bibliométrica dos Periódicos e Eventos Selecionados 

 

Uma síntese da análise bibliométrica realizada nos periódicos e eventos selecionados é 

apresentada na Tabela 31 a seguir. 

Tabela 31 – Síntese da análise bibliométrica dos periódicos e eventos selecionados. 

Periódico / Evento Período Coeficiente c da Lei de Lotka 
Generalizada 

RBC – Fase 1 1912 0,51703 
RBC – Fase 2 1929 – 1933 1,29528 
RBC – Fase 3 1971 – 2005 1,98722 

RPC 1922 – 2003 1,95198 
RCRCSP 1999 – 2005 3,34756 

RCF 1989 – 2005 2,35811 
ENANPAD 1981 – 2005 2,49932 
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Os resultados acima revelam, para o caso da RBC, forte concentração do conhecimento 

contábil em poucos autores. Já na terceira fase, o coeficiente obtido indica padrões normais de 

concentração, conforme os resultados obtidos empiricamente por Lotka e posteriormente 

confirmados pela literatura nacional e internacional sobre o assunto. 

 

A RPC apresenta um coeficiente normal, enquanto, para a RCRSP, o coeficiente é bem 

superior ao padrão mencionado. Todavia, para esta última, a amostra em questão é muito 

pequena para que se possa extrapolar uma tendência e, infelizmente, a revista deixou de ser 

publicada impedindo, desta forma, uma confirmação posterior desses resultados. 

 

Já a RCF e o ENANPAD apresentam um comportamento compatível com os padrões 

observados por Lotka e em linha com os estudos realizados por Cardoso et al. (2005) 

relacionado com a produção científica brasileira em contabilidade e também com os obtidos 

por Leal, Oliveira e Soluri (2003) relacionados com a produção científica brasileira, mas são 

superiores àqueles obtidos por Chung, Cox e Pak (1992) relacionados com a produção 

científica em contabilidade publicada em língua inglesa.  

 

Isso significa que os pesquisadores brasileiros de contabilidade apresentam uma 

produtividade inferior aos que publicam em língua inglesa. Significa também que o 

conhecimento contábil está menos concentrado no Brasil do que nos países que publicam em 

língua inglesa e que fazem parte da amostra estudada por Chung, Cox e Pak (1992). Esses 

resultados podem ser observados na Tabela 32 a seguir. 

Tabela 32 – Coeficientes c da Lei de Lotka generalizada 

Amostra Atual 
RCF 

ENANPAD Chung Cardoso Leal Lotka 

2,22 2,53 1,87 2,54 2,44 2,00 
 

Por fim, se for considerado que a mudança do Paradigma 1 que se refere ao declínio da 

influência da escola italiana sobre a contabilidade brasileira e o crescimento da influência 

americana que teve início na década de 1950, pode-se concluir, com base nos resultados da 

análise bibliométrica, que, durante o predomínio da escola italiana, o conhecimento contábil 

esteve bem mais concentrado do que no período posterior, quando passou a predominar a 

influência da escola americana. 
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Com relação à mudança do Paradigma 2, embora o processo ainda esteja em curso, os 

números indicam um grau de concentração do conhecimento em linha com os padrões 

internacionais.  

 

4.2. Determinação do Horizonte Temporal da Mudança de Paradigma 1 - Escola 

Italiana x Escola Americana. 

 

Essa determinação do horizonte temporal está relacionada com o 5º objetivo específico 

conforme estabelecido na Introdução do presente estudo. 

 

4.2.1. Análise Empírica do Horizonte da Mudança Temporal do Paradigma 1 

 

A influência da escola italiana sobre a construção do pensamento contábil no Brasil, na 

primeira metade do Século XX, pode ser estudada de diversas maneiras. Francisco D’Áuria 

observa que, em 1948, já tendo decorrido praticamente metade do Século, “A Itália, berço da 

contabilidade moderna, conserva o primado do pensamento contabilístico” (D’ Áuria, 1959, 

p. 83). O autor coloca a França em segundo lugar na produção do conhecimento científico em 

contabilidade, seguida da Bélgica e de Portugal.  

 

Observa, ainda, o autor, que entre os países de língua inglesa, predomina o espírito utilitarista 

sendo modestas as suas contribuições científicas e reconhecendo apenas a contribuição 

americana e inglesa à análise de balanços.  

 

Uma avaliação empírica para confirmar ou não esse predomínio, pode ser obtida não somente 

a partir da análise dos artigos sobre contabilidade produzidos na época, mas também a partir 

da análise da origem das obras sobre contabilidade resenhadas e anunciadas na amostra dos 

periódicos da época selecionados.  

   

Para essa análise, foram selecionados os periódicos da amostra publicados até o final da 

década de 70, o que inclui as amostras da RBC – Fase 1e RBC – Fase 2 e parte da amostra da 

RPC. 

 

A análise qualitativa dos artigos foi realizada de acordo com a metodologia de análise 

proposta por Denzin e Lincoln (2005, p. 21 a 26) e apresentada no item 3.5.2 do presente 
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estudo, cabendo lembrar que o Nível 1 refere-se aos paradigmas, o Nível 2 à estratégia 

adotada, o Nível 3 ao tipo de análise e o Nível 4 à influência das escolas de contabilidade.  

 

RBC – Fase 1 

 

Na amostra da RBC – Fase 1 que é composta por 11 exemplares publicados em 1912, foram 

analisados 61 artigos dos quais 24 de autoria desconhecida. O resultado desta análise pode ser 

sumarizado como segue: 

 

Nível 1 de análise:  14 artigos adotam  uma abordagem histórica,  40 uma abordagem teórico- 

normativa, mas sem qualquer preocupação com a fixação de normas ou padrões e os demais 

(7) têm apenas um caráter de notícia. 

 

Nível 2 de análise: Devido ao tipo de artigos, puderam ser classificados apenas 14 estudos 

todos eles identificados  como bibliográficos. 

 

Nível 3 de análise: Todos os artigos adotam  um tipo de análise expositivo. 

 

Nível 4 de análise: Foram identificados 19 artigos com nítida influência da escola italiana. 

Excluindo-se os 7 artigos de caráter noticioso, os 35 restantes estão relacionados com 

questões de ordem prática, mostram alguma preocupação com os controles, mas nenhuma 

com a fixação de normas ou padrões.  

 

A participação da influência reconhecidamente italiana é de 35,1 % do total excluindo-se os 

artigos de caráter noticioso. 

 

A predominância do pensamento italiano pode ser mais bem constatada a partir da análise da 

nacionalidade das publicações sobre contabilidade anunciadas nos 11 exemplares publicados 

durante 1912.  

 

Durante este período foram anunciados 33 livros e 47 revistas para venda ou assinatura, cuja 

origem é apresentada na Tabela 33 a seguir. 
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Tabela 33 – Origem dos livros e revistas anunciados na RBC – Fase 1 

País Livros % Revistas % 
Itália 16 48,5 24 51,1 
Brasil 14 42,4 - - 
França 3 9,1 4 8,5 

Alemanha - - 8 17,0 
Inglaterra - - 4 8,5 
Espanha - - 4 8,5 
Bélgica - - 3 6,4 
Total 33 100,0 47 100,0 

 

Esses números revelam uma predominância em termos de literatura contábil da escola 

italiana, e também uma influência não desprezível da escola alemã.  

 

RBC – Fase 2 

 

Na amostra da RBC – Fase 2 que é composta por 14 exemplares publicados entre  1929 e 

1933 foram analisados 108 artigos dos quais 22 de autoria desconhecida. Os resultados dessa 

análise podem ser sumarizados como segue: 

 

Nível 1 de análise:  6 artigos adotam  uma abordagem histórica,  69 uma abordagem teórico- 

normativa, mas sem qualquer preocupação com a fixação de normas ou padrões, 17 são 

descritivos  e os demais (16)  têm apenas um caráter de notícia ou tratam-se de editoriais.  

 

Nível 2 de análise: Devido ao tipo de artigos, puderam ser classificados apenas 9 estudos, 

sendo  8 identificados  como bibliográficos e 1 empírico-descritivo, esse último com dados 

estatísticos sobre as falências em São Paulo nos anos de 1925 a 1929. 

 

Nível 3 de análise: 85 artigos adotam  uma análise do tipo expositivo, 7 uma análise crítica e 

os demais (16) têm apenas um caráter de notícia ou tratam-se de editoriais. 

 

Nível 4 de análise: Foram identificados 21 artigos com nítida influência da escola italiana. 

Excluindo-se os 16 artigos de caráter noticioso, os 75 restantes estão relacionados com 

questões de ordem prática, mas sem qualquer preocupação com a fixação de normas ou 

padrões. A participação da influência reconhecidamente italiana é de 21,8 % do total 

excluindo-se os artigos de caráter noticioso, em declínio, portanto, em relação aos 35,1 % da 

Fase 1 da RBC. 
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A análise da nacionalidade das publicações sobre contabilidade anunciadas nos 14 exemplares 

publicados da amostra selecionada entre 1929 e 1933 mostra que durante esse período foram 

resenhados, recebidos pelo editor ou anunciados para venda 132 livros e 41 revistas. 

 

A origem dessas publicações  é apresentada na  Tabela 34  a seguir. 

 

Tabela 34 – Origem dos livros e revistas anunciados na RBC – Fase 2 

País Livros % Revistas % 
Brasil 49 37,1 14 34,1 
Itália 37 28,0 9 22,0 

França 34 25,8 4 9,8 
Inglaterra 8 6,1 4 9,8 
Argentina 4 3,0 1 2,4 

Bélgica - - 3 7,3 
Portugal   4 9,8 
Espanha   1 2,4 
Uruguai   1 2,4 

Total 132 100,0 41 100,0 
 

Estes dados revelam que embora a participação italiana ainda predomine sobre a dos demais 

países estrangeiros, ela também sofreu um considerável declínio em relação aos dados da Fase 

1 da RBC corroborando o que foi constatado no Nível 4 da análise qualitativa para o período 

em questão. 

 

RPC 

 

A amostra da RPC é constituída por 75 exemplares publicados entre 1922 e 2003. Desses, 

foram analisados os publicados até o final da década de 70, conforme Tabela 35 a seguir.  

 

Tabela 35 – RPC – Número de exemplares e artigos por década – 1922 a 1969 

RPC Período Nº de Exemplares Nº de Artigos 
RPC – 20 1922 – 1929 13 126 
RPC – 30 1930 – 1939 10 77 
RPC – 40 1940 – 1949 10 80 
RPC - 50 1950 – 1959 9 87 
RPC - 60 1960 – 1969 10 127 
RPC - 70 1970 – 1979 10 111 

Total  62 607 
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RPC – 20 

 

Nível 1 de análise:  8 artigos adotam  uma abordagem histórica;  93 uma abordagem teórico- 

normativa, mas sem qualquer preocupação com a fixação de normas ou padrões; 6 são 

descritivos; 1 explicativo  e os demais (18)  têm apenas um caráter de notícia ou tratam-se de 

editoriais.  

 

Nível 2 de análise: Devido ao tipo de artigos, puderam ser classificados apenas 9 estudos, 

sendo  8 identificados  como bibliográficos e 1 estudo de caso, esse último com análise das 

causas da falência do Banco Francês para o Brasil. 

 

Nível 3 de análise: 92 artigos adotam  uma análise do tipo expositivo; 15 uma análise crítica; 

1 uma análise interpretativa  e os demais (18) têm apenas um caráter de notícia ou tratam-se 

de editoriais. 

 

Nível 4 de análise: Foram identificados 15 artigos com nítida influência da escola italiana. 

Excluindo-se os 18 artigos de caráter noticioso, os 93 restantes estão relacionados com 

questões de ordem prática, mas sem qualquer preocupação com a fixação de normas ou 

padrões. A participação da influência reconhecidamente italiana é de 13,9 % do total 

excluindo-se os artigos de caráter noticioso.  

 

A análise da nacionalidade das publicações sobre contabilidade anunciadas nos 13 exemplares 

publicados da amostra selecionada entre 1922 e 1929 mostra que durante esse período foram 

resenhados, recebidos pelo editor ou anunciados para venda 79 livros e 3 revistas cuja origem 

é apresentada na Tabela 36 a seguir. 

 

Tabela 36 – Origem dos livros e revistas anunciados na RPC – 20 

País Livros % Revistas % 
Brasil 59 74,7 2 66,7 
Itália 18 22,8 1 36,3 

França 2 2,5 - - 
Total 79 100,0 3 100,0 

 

Esses dados revelam uma forte participação italiana na literatura divulgada no período. Cabe 

observar, ainda, que, na literatura brasileira levantada, os autores cujo pensamento tem nítida 
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influência italiana como Francisco D’ Áuria predominam. 

 

RPC – 30 

 

Nível 1 de análise:  2 artigos adotam  uma abordagem histórica;  59 uma abordagem teórico- 

normativa, mas sem qualquer preocupação com a fixação de normas ou padrões; 4 são 

descritivos e os demais (12)  têm apenas um caráter de notícia ou tratam-se de editoriais.  

 

Nível 2 de análise: Devido ao tipo de artigos, puderam ser classificados apenas 2 estudos, 

ambos identificados  como bibliográficos . 

 

Nível 3 de análise: 62 artigos adotam  uma análise do tipo expositivo; 3 uma análise crítica  e 

os demais (12) têm apenas um caráter de notícia ou tratam-se de editoriais. 

 

Nível 4 de análise: Foram identificados 10 artigos com nítida influência da escola italiana. 

Excluindo-se os 12 artigos de caráter noticioso, os 55 restantes estão relacionados com 

questões de ordem prática, mas sem qualquer preocupação com a fixação de normas ou 

padrões. A participação da influência reconhecidamente italiana é de 15,4 % do total, 

excluindo-se os artigos de caráter noticioso.  

 

A análise da nacionalidade das publicações sobre contabilidade anunciadas nos 10 exemplares 

publicados da amostra selecionada entre 1930 e 1939 mostra que durante esse período foram 

resenhados, recebidos pelo editor ou anunciados para venda 246 livros e 24 revistas cuja 

origem é apresentada na Tabela 37 a seguir. 

Tabela 37 – Origem dos livros e revistas anunciados na RPC – 30 

País Livros % Revistas % 
Brasil 246 100,0 7 29,2 
Itália - - 1 4,2 

França - - 5 20,8 
Portugal   5 20,8 
Espanha   2 8,3 

Argentina   1 4,2 
Bélgica   1 4,2 
Outros   2 8,3 
Total 246 100,0 24 100,0 

 

Esses dados revelam uma forte queda da participação italiana na literatura divulgada no 
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período e o predomínio da produção brasileira. 

 

RPC – 40 

 

Nível 1 de análise:  7 artigos adotam  uma abordagem histórica;  51 uma abordagem teórico- 

normativa, mas sem qualquer preocupação com a fixação de normas ou padrões; 1 é 

descritivo; 1 explicativo e os demais (20)  têm apenas um caráter de notícia ou tratam-se de 

editoriais.  

 

Nível 2 de análise: Devido ao tipo de artigos, puderam ser classificados apenas 7 estudos, 

todos identificados  como bibliográficos . 

 

Nível 3 de análise: 50 artigos adotam  uma análise do tipo expositivo; 9 uma análise crítica; 1 

interpretativa  e os demais (20) têm apenas um caráter de notícia ou tratam-se de editoriais. 

 

Nível 4 de análise: Foram identificados 7 artigos com nítida influência da escola italiana e, 

pela primeira vez, 2 com nítida influência da escola americana um no exemplar de 1943 e o 

outro em 1949. Excluindo-se os 20 artigos de caráter noticioso, os 51 restantes estão 

relacionados com questões de ordem prática, mas sem qualquer preocupação com a fixação de 

normas ou padrões. A participação da influência reconhecidamente italiana é de 11,7 % do 

total excluindo-se os artigos de caráter noticioso e a da reconhecidamente americana é de 

3,3%. Cabe destacar, ainda, que, no exemplar de 1948, aparece o primeiro artigo sobre 

princípios contábeis, escrito por Francisco D’Áuria. 

 

A análise da origem das publicações sobre contabilidade anunciadas nos 10 exemplares 

publicados da amostra selecionada entre 1940 e 1949 mostra que, durante esse período, foram 

resenhados, recebidos pelo editor ou anunciados para venda 311 livros e 2 revistas  cuja 

origem é apresentada na  Tabela 38  a seguir. 

 

Tabela 38 – Origem dos livros e revistas anunciados na RPC – 40 

País Livros % Revistas % 
Brasil 311 100,0 1 50,0 
Peru - - 1 50,0 
Total - - 2 100,0 
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Esses dados revelam o predomínio absoluto da produção brasileira em contabilidade na 

amostra dos exemplares da RPC referente à década de 40. 

 

RPC – 50 

 

Nível 1 de análise:  9 artigos adotam  uma abordagem histórica;  69 uma abordagem teórico- 

normativa, dos quais 2 apresentam uma  preocupação com a fixação de normas ou padrões; 2 

são descritivos e os demais (7)  têm apenas um caráter de notícia ou tratam-se de editoriais.  

 

Nível 2 de análise: Devido ao tipo de artigos, puderam ser classificados apenas 10 estudos, 9 

identificados  como bibliográficos e 1 como empírico. 

 

Nível 3 de análise: 67 artigos adotam  uma análise do tipo expositivo; 12 uma análise crítica; 

1 estatística   e os demais (7) têm apenas um caráter de notícia ou tratam-se de editoriais. 

 

Nível 4 de análise: Foram identificados 6 artigos com nítida influência da escola italiana e 5 

com nítida influência da escola americana. Excluindo-se os 7 artigos de caráter noticioso, os 

69 restantes estão relacionados com questões de ordem prática, dos quais 2 já apresentam 

alguma preocupação com a fixação de normas ou padrões. A participação da influência 

reconhecidamente italiana é de 7,5 % do total excluindo-se os artigos de caráter noticioso e a 

da reconhecidamente americana é de 6,3%. 

 

A análise da nacionalidade das publicações sobre contabilidade anunciadas nos 9 exemplares 

publicados entre 1950 e 1959 é apresentada na Tabela 39 a seguir: 

 

Tabela 39 – Origem dos livros e revistas anunciados na RPC – 50 

País Livros % 
Itália 54 51,4 
Brasil 43 41,0 

Portugal 6 5,7 
Argentina 2 1,9 

Total 105  
 

Esses dados revelam a volta do predomínio da produção italiana, seguida de perto pela 

produção brasileira na amostra dos exemplares da RPC referente à década de 50. 
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RPC – 60 

 

Nível 1 de análise:  5 artigos adotam  uma abordagem histórica;  114 uma abordagem teórico- 

normativa, dos quais 11 com preocupação na fixação de normas ou padrões; 2 são descritivos; 

e os demais (6)  têm apenas um caráter de notícia ou tratam-se de editoriais.  

 

Nível 2 de análise: Só foi possível identificar a estratégia adotada por 13 estudos, 5 

identificados  como bibliográficos e 8 empíricos. 

 

Nível 3 de análise: 112 artigos adotam  uma análise do tipo expositivo; 3 uma análise crítica; 

6 estatística   e os demais (6) têm apenas um caráter de notícia ou tratam-se de editoriais. 

 

Nível 4 de análise: Foram identificados 4 artigos com nítida influência da escola italiana e 9 

com nítida influência da escola americana. Excluindo-se os 6 artigos de caráter noticioso, os 

108 restantes estão relacionados com questões de ordem prática, dos quais 10 apresentam 

preocupação com a fixação de normas ou padrões. A participação da influência 

reconhecidamente italiana é de 3,3 % do total excluindo-se os artigos de caráter noticioso e a 

da reconhecidamente americana é de 7,4%. 

 

A análise da nacionalidade das publicações sobre contabilidade anunciada nos 10 exemplares 

publicados da amostra selecionada referente à década de 60 mostra que, durante esse período, 

foram resenhados, recebidos pelo editor ou anunciados para venda, 113 livros cuja origem é 

apresentada na Tabela 40 a seguir. Esses resultados sugerem que, embora a participação da 

produção italiana continue sendo significativa, ela apresentou um forte declínio em relação à 

década anterior, caindo de 51,4% para 34,5%. Enquanto a participação da produção brasileira 

cresceu dos 41,0% apresentados na década de 50 para 50,4% na amostra selecionada de 

exemplares da RPC referentes à década de 60. 

 

Tabela 40 – Origem dos livros e revistas anunciados na RPC – 60 

País Livros % 
Brasil 57 50,4 
Itália 39 34,5 

Portugal 14 12,4 
Espanha 3 2,7 

Total 113 100 
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RPC - 70 

 

Nível 1 de análise:  19 artigos adotam  uma abordagem histórica ;  87 uma abordagem 

teórico- normativa, dos quais 12 com preocupação na fixação de normas ou padrões; os 

demais (5)  têm apenas um caráter de notícia ou tratam-se de editoriais.  

 

Nível 2 de análise: Só foi possível identificar a estratégia adotada por 20 estudos, 19 

identificados  como bibliográficos e 1 empírico. 

 

Nível 3 de análise: 104 artigos adotam  uma análise do tipo expositivo; 1 uma análise crítica; 

1 estatística   e os demais (5) têm apenas um caráter de notícia ou tratam-se de editoriais. 

 

Nível 4 de análise: Foram identificados 10 artigos com nítida influência da escola italiana e 

14 com nítida influência da escola americana. Excluindo-se os 5 artigos de caráter noticioso, 

os 82 restantes estão relacionados com questões de ordem prática, dos quais 5 apresentam 

preocupação com a fixação de normas ou padrões. A participação da influência 

reconhecidamente italiana é de 9,4 % do total, excluindo-se os artigos de caráter noticioso e a 

da reconhecidamente americana é de 13,2%. 

 

A análise da nacionalidade das publicações sobre contabilidade anunciada nos 10 exemplares 

publicados da amostra selecionada referente à década de 70  mostra que, durante esse período, 

foram resenhados, recebidos pelo editor ou anunciados para venda, 206 livros cuja origem é 

apresentada na Tabela 41 a seguir. 

 

Tabela 41 – Origem dos livros e revistas anunciados na RPC – 70 

País  Livros % 
Brasil 156 75,7 
Itália 24 11,7 

Portugal 11 5,3 
Estados Unidos 10 4,9 

Espanha 4 1,9 
Argentina 1 0,5 

Total 206 100 
 

Esses resultados revelam uma queda substancial, pela segunda década consecutiva, da 

participação da produção italiana e um predomínio da produção brasileira. Cabe ressaltar que, 

pela primeira vez, surge a literatura americana, com uma participação de 5,3%. 
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4.2.2. Síntese da Análise Empírica do Horizonte da Mudança Temporal do 

Paradigma 1 

 

Artigos 

 

Os resultados da análise sobre a influência do pensamento italiano e americano na construção 

do conhecimento contábil brasileiro, com base nos artigos publicados na amostra intencional 

dos periódicos dedicados à divulgação da prática e da teoria contábil, são apresentados na 

Tabela 42 a seguir: 

Tabela 42 – Participação percentual da influência italiana e americana nos artigos publicados nos 

exemplares das amostras selecionadas da RBC e da RPC 

Periódico RBC 
Fase 1 

RBC 
Fase 2 

RPC 
20 

RPC 
30 

RPC 
40 

RPC 
50 

RPC 
60 

RPC 
70 

Período 1912 29 – 33 22 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 70 – 79 
Italiana 35,1 21,8 13,9 15,4 11,7 7,5 3,3 9,4 

Americana - - - - 3,3 6,3 7,4 13,2 
 

Esses resultados  revelam uma tendência declinante a partir da década de 20. Por outro lado, a 

participação da influência do pensamento americano apresenta uma tendência crescente a 

partir da década de 40, suplantando a  influência italiana na década de 60. Os resultados 

referentes à RPC das décadas de 20 a 70 podem ser mais bem visualizados no Gráfico 1 a 

seguir: 

 

Gráfico 1 - Participação Percentual da Influência Italiana 
e Americana -RPC
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Literatura – (Livros) 

 

Os resultados da análise sobre a origem da literatura contábil divulgada  na  amostra 

intencional dos  periódicos dedicados à prática e à teoria contábil no Brasil, revelam uma 

tendência declinante da participação da literatura de origem italiana a partir  década de 10  

quando era dominante, até a década de 30.  

 

Na década de 50 nota-se um forte crescimento dessa participação seguida de uma queda na 

década de 60 e de um forte declínio na década de 70, quando começam a ser divulgados os 

livros americanos. Cabe observar que os exemplares da amostra da RPC referente às décadas 

de 30 e 40 não apresentaram qualquer resenha ou indicação de livros, o que prejudica 

sensivelmente os resultados da análise. Esses resultados são apresentados na Tabela 43 a 

seguir. 

Tabela 43 – Participação percentual da literatura italiana e americana divulgada nos exemplares das 

amostras selecionadas da RBC e da RPC 

Periódico RBC 
Fase 1 

RBC 
Fase 2 

RPC 
20 

RPC 
30 

RPC 
40 

RPC 
50 

RPC 
60 

RPC 
70 

Período 1912 29 – 33 22 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 70 – 79 
Italiana 48,5 28,0 22,8 - - 51,4 34,5 11,7 

Americana - - - - - - - 4,9 
 

Resultado 

 

Os resultados obtidos através da análise da influência do pensamento italiano e americano 

sobre a construção do conhecimento contábil brasileiro revelam que ocorreu uma mudança de 

paradigmas com o declínio da influência italiana e o crescimento da americana e sugerem que 

essa mudança ocorreu durante a década de 50 e se consolidou nas décadas de 60 e 70. Esse 

processo de mudança é analisado com a aplicação da sociologia da tradução na seqüência 

deste estudo. 

 

4.3. Determinação do Horizonte Temporal da Mudança do Paradigma 2 – Pesquisa 

Normativa x Pesquisa Positiva. 

 

Essa determinação do horizonte temporal da mudança de paradigma referente ao declínio da 

pesquisa normativa em favor da pesquisa positiva está relacionada com o 5º objetivo 
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específico conforme estabelecido na Introdução do presente estudo (p.15) 

 

4.3.1. Análise Empírica do Horizonte Temporal da Mudança do Paradigma 2 

 

A análise apresentada, a seguir, está fundamentada nos resultados obtidos em uma pesquisa 

descritiva documental realizada nos trabalhos publicados nos Anais dos ENANPADs, no 

período de 1981 a 2005 e nos artigos publicados pela Revista de Contabilidade & Finanças – 

USP desde sua fundação em 1989 até dezembro de 2005. O critério adotado para classificar as 

pesquisas em normativas ou positivas, conforme especificado no item 3.5.2.2 (p.69) do 

presente trabalho, foi o nível do objetivo do estudo. Dessa forma, foram classificados como 

normativos aqueles em que o autor declara explicitamente as implicações ou relevância de seu 

trabalho para a prática contábil. Por outro lado, foram classificados como positivos aqueles 

trabalhos em que seus autores explicitaram que os resultados obtidos contribuem para a 

compreensão de determinado fenômeno contábil. 

 

ENANPAD : Os trabalhos publicados nos Anais dos ENANPADs são apresentados na Tabela 

44 a seguir: 

Tabela 44 – Distribuição temporal da produção científica em contabilidade - ENANPAD 

Artigos de Contabilidade Artigos de Contabilidade  
ENANPAD 

Total 
Artigos 

A 
Total 

B 
Positiva 

C 
Normativa 

D 
Total 

B/A % 
Positiva 
C/B % 

Normativa 
D/B% 

1981 18 - - - - - - 
1982 39 - - - - - - 
1984 33 - - - - - - 
1985 52 1 - 1 3,85 - 100,00 
1988 93 2 1 1 2,15 50,00 50,00 
1989 123 2 - 2 1,63 - 100,00 
1990 116 3 1 2 2,59 33,33 66,67 
1991 148 4 2 2 2,70 50,00 50,00 
1992 148 5 3 2 3,38 60,00 40,00 
1993 194 10 3 7 5,15 30,00 70,00 
1994 215 9 6 3 4,19 66,67 33,33 
1996 280 9 5 4 3,21 55,56 44,44 
1997 241 6 5 1 2,49 83,33 16,67 
1998 250 13 7 6 5,20 53,85 46,15 
1999 270 14 11 3 5,19 78,57 21,43 
2000 364 29 25 4 7,97 86,21 13,79 
2001 424 25 15 10 5,90 60,00 40,00 
2002 566 53 43 10 9,54 81,13 18,87 
2003 629 65 52 13 10,33 80,00 20,00 
2004 781 97 86 11 12,42 88,66 11,34 
2005 777 94 84 10 12,09 89,36 10,64 

TOTAL 5761 441 349 92 7,65 79,14 20,86 
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Esses dados revelam que, até 1998, com exceção de 1993, a participação dos trabalhos de 

contabilidade nos ENANPADs, nunca esteve acima de 5%. A partir dessa data, observa-se um 

crescimento nessa participação que chega a atingir 12,42% em 2004 e 12,09% em 2005. 

 

Do total de 441 trabalhos de contabilidade publicados nos Anais durante o período em 

questão 349 adotaram uma abordagem positiva, representando 79,14% do total, enquanto 92 

utilizaram uma abordagem normativa, representando 20,86% do total.  

 

Os resultados obtidos revelam, ainda, que até 1993, com exceção de 1992, a abordagem 

normativa predominou.   

 

A partir de 1994, no entanto, a abordagem positiva passa a predominar e, em 2004 e 2005, 

chegou a participar com cerca de 90% dos trabalhos apresentados, o que sugere uma mudança 

no paradigma da abordagem da pesquisa acadêmica em contabilidade no Brasil. 

 

Esses resultados podem ser visualizados no Gráfico 2 a seguir. 

 

Gráfico 2 - Distribuição Temporal da Produção Científica - 
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Revista de Contabilidade & Finanças – USP – RCF 

 

A RCF publicou, desde a sua fundação em 1989 até o final de 2005, 41 exemplares. Nesses 

foram publicados 229 artigos com 377 participações de 244 autores.  
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Esses artigos, com a exceção de 4, foram classificados como estudos normativos ou positivos, 

conforme especificado no item 3.5.2.2 do presente trabalho.  

 

Dessa forma, foram classificados como normativos aqueles em que o autor declara 

explicitamente suas implicações ou relevância para a prática contábil e como positivos 

aqueles nas quais  se explicita que os resultados obtidos contribuem para a compreensão de 

determinado fenômeno contábil.  

 

As quatro exceções acima mencionadas referem-se a estudos historiográficos e assim foram 

classificados.  

 

A distribuição temporal desses trabalhos é apresentada na Tabela 45 a seguir. 

 

Tabela 45 – Distribuição temporal da produção científica em contabilidade - RCF 

Total de Número de Artigos Participação em %  
Ano Artigos  

A 
Normativo 

B 
Positivo 

C 
Histórico 

D 
 

B / A 
 

C / A 
 

D / A 
1989 4 3 1 - 75,0 25,0 - 
1990 4 4 - - 100,0 - - 
1991 4 4 - - 100,0 - - 
1992 15 14 1 - 93,3 6,7 - 
1993 8 8 - - 100,0 - - 
1994 8 8 - - 100,0 - - 
1995 4 4 - - 100,0 - - 
1996 7 7 - - 100,0 - - 
1997 11 11 - - 100,0 - - 
1998 19 18 1 - 94,7 5,3 - 
1999 14 14 - - 100,0 - - 
2000 8 7 1 - 87,5 22,5 - 
2001 16 13 3 - 81,3 18,7 - 
2002 18 9 8 1 50,0 44,4 5,6 
2003 33 22 11 - 66,7 33,3 - 
2004 31 20 9 2 64,5 29,0 6,5 
2005 25 9 15 1 36,0 60,0 4,0 
Total 229 175 50 4 76,4 21,8 1,8 

 

A análise desses dados revela um crescimento, embora irregular, da abordagem de pesquisa 

positiva em relação à normativa, a partir de 2000, cabendo salientar que, em 2005, pela 

primeira vez, o número de pesquisas positivas, superou o de pesquisas normativas. O Gráfico 

3, a seguir, ilustra a evolução temporal dessa produção. 
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Gráfico 3 - Distribuição Temporal da Produção Científica - RCF
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4.3.2. Síntese da Análise Empírica do Horizonte Temporal da Mudança do 

Paradigma 2 

 

Os resultados da análise da produção científica brasileira recente em contabilidade, realizada 

com base nos trabalhos publicados nos anais dos ENANPADs e na Revista de Contabilidade 

& Finanças – USP, revelam que está em curso uma nova mudança de paradigmas, dessa vez 

com relação ao método de abordagem da pesquisa.  

 

Estes resultados revelam um crescimento constante na participação da pesquisa positiva em 

relação à normativa.  

 

No âmbito do ENANPAD, essa tendência parece já estar consolidada, já que desde 1994 a 

abordagem positiva predomina sobre a normativa.  

 

Já no caso da RCF, embora se observe uma participação relativa da pesquisa positiva a partir 

de 2000, só em 2005 esse predomínio é observado.  

 

Esse processo de mudança é analisado com a aplicação da sociologia da tradução na 
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seqüência deste estudo. 

 

4.4. Análise do Processo de Mudança do Paradigma 1 

 

4.4.1. Considerações Iniciais 

 

A explicação do processo de mudança de paradigmas na contabilidade brasileira constitui o 

objetivo central deste estudo. Para análise desse processo, utilizou-se a abordagem da 

sociologia da tradução, aplicando-se o modelo de análise desenvolvido por Callon (1986) e 

conhecido por Momentos da Tradução. Cabe lembrar aqui, novamente, que, para Latour 

(1987, p. 108), “[...] tradução é a interpretação dada pelos construtores de fatos aos seus 

interesses e aos daqueles que eles alistam”.  

 

Com relação ao modelo de análise, cabe também lembrar que Callon (1986) identifica quatro 

momentos da tradução já explanados no item 2.2.3 (p. 36) do presente trabalho e que podem 

ser resumidos como segue. 

 

� Problematização: Trata-se do primeiro momento da tradução e é aquele  em que o ator 

principal procura definir as identidades, objetivos e necessidades dos outros atores de 

forma a alinhá-los com os seus próprios objetivos e necessidades. 

 

� Persuasão: Momento em que o ator principal convence os demais a aceitar sua visão do 

problema, utilizando vários artifícios para manter a sua participação e construir uma 

aliança. 

 

� Alistamento: Momento no qual os papéis são definidos e aceitos pelos outros atores. São 

realizadas negociações e utilizados os artifícios necessários para que os atores sejam 

convencidos e sucessivamente convençam os outros atores a aceitar o papel que lhes foi 

designado. 

 

� Mobilização de Aliados: É o processo pelo qual, quando o alistamento é bem sucedido, 

transforma os atores em representantes do interesse coletivo. Esses representantes 

mobilizam os atores tornando as proposições aceitas e indiscutíveis. 
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4.4.2. Aplicação do Modelo 

 

Conforme indicam os resultados da análise empírica do horizonte temporal da mudança do 

Paradigma 1, a substituição da influência do pensamento italiano pelo americano na 

construção do conhecimento contábil brasileiro, foi um processo lento que ocorreu durante a 

década de 50 e só veio se consolidar nas décadas de 60 e 70. 

 

Para identificar os atores do processo, é necessário ressaltar antes a principal diferença entre 

as duas escolas.  

 

Conforme Franco (1988, p. 29 a 31), os autores italianos definiram a natureza, os conceitos, a 

finalidade e o objeto da ciência contábil e seu campo de aplicação, mas não se preocuparam a 

estabelecer princípios, normas ou convenções que pudessem estabelecer parâmetros para os 

registros contábeis, tão necessários para o exercício da profissão.  

 

Já nos Estados Unidos, o desenvolvimento econômico experimentado no início do Século XX 

e o desastre do mercado de ações em 1929, passaram a exigir soluções pragmáticas para o 

exercício da profissão, que passou a se preocupar com o estabelecimento de padrões.  

 

Dessa forma, pode-se resumir a principal característica de cada escola como segue. 

 

Escola Italiana: Preocupação com a doutrina e com o controle. 

 

Escola Americana: Preocupação com a normatização, padronização e estabelecimento de 

princípios. 

 

Uma vez estabelecidos os focos de cada escola, pode-se partir para a aplicação do modelo 

 

� Momento 1 – Problematização 

 

Conforme Callon (1986), quando uma necessidade de mudança é identificada pela primeira 

vez, o ator principal identifica os outros atores que serão afetados, analisa os objetivos de 

cada um desses atores e procura identificar uma necessidade comum. Essa necessidade 
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comum é denominada na sociologia da tradução de ponto obrigatório de passagem.  

 

Dentre os principais interessados na normatização, identificam-se, facilmente, os seguintes 

grupos: os órgãos governamentais responsáveis pela arrecadação de impostos; as empresas de 

auditoria e os profissionais da área contábil.  

 

A necessidade de mudança é detectada, não por acaso, na década de 50, quando a 

consolidação do processo industrial brasileiro passa a exigir mais da profissão, em particular 

da sua função de controle; quando o Estado passa a atuar como impulsionador do 

desenvolvimento, passando a intervir de forma contundente na economia e a necessitar cada 

vez mais de recursos e quando a profissão, finalmente, atingiu o status de profissão liberal 

com a consolidação dos cursos universitários de ciências contábeis. 

 

No caso em estudo, os atores principais foram identificados a partir da produção de artigos 

nos periódicos dedicados aos profissionais da área. Nesses artigos, procuram justificar a 

necessidade do estabelecimento de padrões para os registros contábeis. O primeiro artigo a 

tratar de princípios contábeis identificado na amostra em estudo, foi escrito por Francisco 

D’Áuria em 1948 na RPC. Esses atores identificaram a necessidade comum dos diversos 

grupos na normatização estabelecendo, dessa forma, o ponto obrigatório de passagem.   

 

Em resumo, têm-se como atores principais os líderes da profissão, acadêmicos e práticos que 

detectaram a necessidade de mudança e estabeleceram como ponto obrigatório de passagem a 

normatização. Dentre esses, cabe mencionar, além de Francisco D’Áuria, Milton Improta, 

José da Costa Boucinhas, Hilário Franco, etc. que, ademais de exercerem a profissão, tinham 

forte atuação nos órgãos representativos da classe. 

 

� Momento 2 – Persuasão 

 

Nesse segundo momento, os atores principais convencem  os demais a aceitar sua visão do 

problema, ou seja, a necessidade de normatização. Esse convencimento se dá por meio dos 

artigos publicados e também pela grande difusão de livros com preocupação eminentemente 

prática, como, por exemplo: Tratado Prático de Escrituração Mercantil de J. Mascarenhas; 

Prática de Escritório e Escrituração Mercantil, de Armando Aloe; Padronização de Balanços 

das Sociedades Anônimas de Frederico Herrmann Junior; Contabilidade Agrícola de D. 
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Santos; Guia Prático para Ensino da Contabilidade Bancária de Jonas Correia; Contabilidade 

Mecânica de Milton Improta;  Expedientes de Escrituração de Gastão Rabello e Silva, entre 

muitos outros, anunciados regularmente na RBC. 

 

� Momento 3– Alistamento 

 

Nesse terceiro momento, outros atores são convencidos e sucessivamente convencem outros a 

aceitarem os papéis que lhes foram designados.  

 

No caso em estudo, um papel importante para consolidação da influência do pensamento 

americano ocorre, em 1964, quando da reestruturação do ensino da contabilidade na 

Universidade de São Paulo. Conforme relata Iudícibus (2004, 42 e 43), o Professor José da 

Costa Boucinhas, regente da cátedra de Contabilidade Geral, adota o método americano, 

baseado na obra de Finney e Miller (1963). 

 

� Momento 4 – Mobilização de Aliados 

 

Nesse quarto momento, os atores alistados tornam-se representantes do interesse coletivo e 

mobilizam atores tornando as proposições indiscutíveis. Dentre os atores que desempenharam 

essa função, mais uma vez surge a Universidade de São Paulo. Conforme relata Iudícibus 

(2004, 42 e 43), em 1971, uma equipe de professores da USP lança o livro Contabilidade 

Introdutória de nítida inspiração americana, mas com as adaptações necessárias e que passa a 

ser adotado em todo o país. Dessa forma, toda uma nova geração de profissionais começa a 

ser formada dentro desse novo paradigma.  

 

Esse paradigma se consolida em 1976 com a promulgação da nova lei das sociedades 

anônimas, construída com a visão pragmática e normatizadora da escola americana.  

 

Outro acontecimento importante que solidifica a influência da escola americana e 

praticamente inviabiliza qualquer recuo tornando as proposições dessa escola aceitas e 

indiscutíveis, é a criação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM também em 1976, 

entidade inspirada na SEC americana que passa a regular o mercado de capitais e a ditar 

normas e padrões contábeis para as sociedades anônimas de capital aberto. 
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� Resistência à Mudança 

 

Esse processo de mudança todavia, não ocorreu sem resistências e a forma de resistir foi a 

mesma utilizada na construção do novo paradigma, ou seja publicação de artigos e divulgação 

de livros ligados ao pensamento italiano.  

 

Um dos maiores defensores do pensamento italiano de base doutrinária à época foi Professor 

Lopes de Sá, de quem na amostra aleatória analisada no presente estudo, foram localizados 13 

trabalhos publicados na RPC do início dos anos 50 até o final dos anos 80 e 17 na RBC. Cabe 

lembrar que esses dados foram extraídos de amostras aleatórias que representam 

respectivamente 15, 3% e 24,4% de seus universos. 

 

Além da publicação, outra forma de resistência nitidamente identificada foi a divulgação, por 

intermédio da RPC, de resenhas e indicações de livros na língua original de autores italianos. 

Na amostra em estudo, entre o início da década de 50 e final da de 70, foram localizadas 

resenhas e indicações de 117 livros de autores italianos.  

 

Todo o esforço empreendido, todavia, não foi suficiente para impedir a consolidação do novo 

paradigma que se impôs de forma quase que absoluta tanto na prática profissional  como na 

academia. 

  

4.5. Análise do Processo de Mudança do Paradigma 2 

 

Conforme indicam os resultados da análise empírica do horizonte temporal da mudança do 

Paradigma 2, o crescimento da utilização da abordagem  positiva em detrimento da normativa  

se inicia no começo dos anos 90  e ainda está em curso. 

 

Antes  de iniciar a análise do processo de mudança, cabe ressaltar aqui novamente, que no  

presente estudo o critério adotado para classificar  os trabalhos em normativos ou positivos foi 

o do objetivo do trabalho. Dessa forma, classificaram-se como normativos aqueles em que o 

autor declara explicitamente suas implicações ou a relevância dos resultados obtidos para a 

prática contábil e como positivos, aqueles em que se explicita que os resultados obtidos 

contribuem para a compreensão de determinado fenômeno contábil.  
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4.5.1. Aplicação do Modelo 

 

Uma vez  estabelecido o critério de classificação, passa- se a acompanhar os atores com a 

aplicação do Modelo de Tradução. Nesse caso, o acompanhamento é feito com base nos 

trabalhos publicados nos Anais dos  ENANPADs e na RCF – USP 

 

� Momento 1 – Problematização 

 

Conforme já salientado, nesse primeiro momento, quando uma necessidade de mudança é 

identificada pela primeira vez, o ator principal identifica os outros atores que serão afetados, 

analisa os objetivos de cada um e procura identificar uma necessidade comum que passa a ser 

o ponto obrigatório de passagem. Nesse caso, essa necessidade de mudança foi identificada 

no meio acadêmico de contabilidade, ou melhor, no âmbito dos programas de pós-graduação, 

seguindo uma tendência que já havia ocorrido em um primeiro momento no campo da 

economia  e, em seguida, no campo das finanças. Os outros atores afetados por esta mudança 

de paradigma são os demais integrantes docentes e discentes desses programas e o ponto 

obrigatório de passagem passa a ser a necessidade de publicar pesquisas empíricas. 

 

� Momento 2 – Persuasão 

 

Nesse segundo momento, os atores  principais   convencem  os demais a aceitar sua visão do 

problema, ou seja, a necessidade de utilizar a abordagem positiva. Esse processo de 

convencimento  se dá com a utilização de vários meios dentre os quais cabe destacar os 

seguintes: 1) Publicação de artigos; 2) Apresentação de trabalhos nos encontros anuais da 

ANPAD; 3) Introdução das disciplinas de Contabiliometria e Teoria Positiva da 

Contabilidade no programas de pós-graduação e  4) Nas orientações de  dissertações e teses. 

 

O papel da ENANPAD, nesse processo de persuasão pode-se observar na Tabela 46 a seguir 

Tabela 46 – Abordagem adotada pelos autores – ENANPAD – 1985  a 2005 

Tipo de Pesquisa Pesquisadores com 
Participação 

Única 

Pesquisadores com 
Mais de Uma 
Participação 

 
Total 

Pesquisa Positiva 390 99 489 
Pesquisa Normativa 74 21 95 
Ambas - 45 45 
Total 464 165 629 
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� Momento 3 – Alistamento 

 

Nesse momento, novos atores são convencidos e sucessivamente convencem outros a 

aceitarem os papéis que lhes forem designados.  

 

Para o caso em questão, os resultados da análise bibliométrica sugerem que esse processo de 

mudança, já está consolidado no âmbito do ENANPAD e, por outro lado que ainda está em 

curso nos programas de pós-graduação, conforme revelam os dados da Revista de 

Contabilidade & Finanças, principal periódico científico de contabilidade em circulação.  

 

No período que vai de sua fundação em 1989 a 2005 foram publicados 229 artigos, dos quais 

apenas 50 utilizando uma abordagem positiva e, somente em 2005, o total de artigos que 

utilizam uma abordagem positiva superam os que utilizam uma abordagem normativa. Esse 

contraste revela que o momento de alistamento ainda está em curso e que o papel exercido 

pelos ENANPADs nesse processo é primordial.   

 

Outro artifício importante no processo de alistamento é a co-autoria na produção de artigos 

científicos. A co-autoria para os pesquisadores mais jovens, quando realizada em conjunto 

com um pesquisador mais experiente, facilita a publicação e também o processo de 

alistamento.  

 

Essa prática, embora já presente no primeiro número da RCF, é relativamente recente  No 

caso dos ENAPADs, para os artigos de contabilidade a co-autoria aparece pela primeira vez 

em 1990  e  na amostra aleatória da RPC em 1999. 

 

� Momento 4 – Mobilização de Aliados  

 

Nesse ultimo momento, os atores alistados, tornam-se representantes do interesse coletivo e 

mobilizam atores tornando as proposições indiscutíveis. No caso em questão, esse processo 

também ainda está em curso e a principal forma que tem sido utilizada é a difusão da  

abordagem positiva pelos egressos dos programas de pós-graduação que passam a divulgá-la 

e a defendê-la em sua atividade de pesquisa e ensino nas instituições de ensino em que forem 

atuar. 
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Nesse processo de mobilização, a Universidade de São Paulo volta a desempenhar  um papel 

importante ao introduzir em seu Programa de Pós-Graduação, disciplinas de contabilometria e 

teoria positiva de contabilidade. Em sendo o único Programa capacitado a conceder o grau de 

doutor em contabilidade, torna-se um ponto de passagem obrigatório para aqueles que 

almejam tal titulação.  

 

O resultado dessa ação pode ser observado na Tabela 47, a seguir, na qual  se verifica que os 

pesquisadores vinculados a esse programa participaram em 20.7% do total de trabalhos com 

abordagem positiva publicados nos anais dos ENANPADs.  

 

Tabela 47 – Produção Científica em Contabilidade por IES – ENANPD  
Instituição Total Positiva Normativa 

 Nº % Nº % Nº % 

FEA-USP 218 22,92 159 20,70 59 32,24 

UNB/UFPB/UFPE/UFRN (1) 61 6,41 36 4,69 25 13,66 

FUCAPE 61 6,41 58 7,55 3 1,64 

UFRJ 54 5,68 42 5,47 12 6,56 

UNISINOS 45 4,73 45 5,86 0 0,00 

PUC-SP 38 4,00 28 3,65 10 5,46 

UFMG 36 3,79 34 4,43 2 1,09 

UFRGS 34 3,57 19 2,47 15 8,20 

UFSC 32 3,36 25 3,26 7 3,83 

FGV-SP 25 2,63 25 3,26 0 0,00 

UFPE 24 2,52 21 2,73 3 1,64 

MACKENZIE 19 2,00 19 2,47 0 0,00 

TOTAL PARCIAL 647 68,02 511 66,54 136 74,32 

OUTRAS (2) 304 31,98 257 33,46 47 25,68 

TOTAL 951 100,00 768 100,00 183 100,00 

 

Observações:  

 

(1) Refere-se ao Programa Conjunto de Pós Graduação em Contabilidade das Universidades 

Federais de Brasília, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.  

(2) Refere-se a 92 IES com 304 participações no total. 
 

Esta tabela mostra que os 441 trabalhos de Contabilidade publicados nos anais dos 
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ENANPADs  (Ver Tabela 44) foram elaborados por 629 autores. Desses, 2 não declararam a 

que instituições pertenciam e 5 declararam o nome da empresa nas quais prestavam serviços e 

não mencionaram qualquer IES. Os restantes 622 autores pertencem a 99 IES diferentes, das 

quais 10 são estrangeiras.  

 

Como muitas das pesquisas são realizadas em co-autoria, adotou-se o critério de considerar 

cada participação de cada pesquisador, independentemente se sua participação foi individual 

ou em conjunto, com sendo uma participação integral e transferiu-se esta participação para a 

sua respectiva IES. Com isto, os 441 trabalhos transformaram-se em 951 participações das 

quais 768 com abordagens positivas e 183 normativas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo aplicou a abordagem da sociologia da tradução para entender dois processos de 

mudança de paradigmas (um ainda em curso)  que se verificaram no pensamento contábil 

brasileiro. Os resultados obtidos revelam que essa abordagem efetivamente descreve como os 

líderes moldam o processo de mudança definindo os interesses e identidades dos outros e 

alistando-os para apoiar o esforço de mudança. 

 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho que era o de obter uma explicação sistematizada, 

empírica e teoricamente fundamentada na sociologia da tradução foi atingido e a hipótese 

formulada, qual seja, de que a abordagem da sociologia da tradução fornece uma explicação 

para os processos de mudanças de paradigmas  na contabilidade, da mesma forma que explica 

os processos relatados pela literatura correspondente da construção de fatos  científicos e de 

mudanças organizacionais, foi confirmada. 

 

O modelo de análise, desenvolvido por Callon (1986), permite identificar quatro momentos 

no processo de tradução, facilitando o entendimento do mesmo, ou seja, explicando como 

uma idéia se transforma em um fato socialmente aceito. Esse modelo pressupõe o 

acompanhamento das ações dos atores do processo, o que no presente estudo foi feito por 

intermédio de suas  produções científicas.  

 

Todavia, antes de aplicar o modelo que permitiu explicar as mudanças de paradigmas na 

contabilidade brasileira, objetivo principal do presente estudo, foram realizados 

levantamentos e análises prévias necessárias para que os objetivos específicos fossem 

atingidos. Os resultados dessas análises prévias permitiram chegar às seguintes conclusões: 

 

Conclusões  sobre o grau de concentração do conhecimento e sobre o horizonte temporal 

de mudança dos paradigmas 

 

1. Mudança de Paradigma 1: Escola Italiana x Escola Americana. 

 

� A análise bibliométrica realizada com aplicação da Lei de Lotka na amostra 

selecionada, revelou um elevado grau de concentração do conhecimento contábil no 

início do século XX, com poucos autores publicando muito. Esse grau de 
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concentração foi se reduzindo ao longo do tempo, só atingindo níveis próximos do 

padrão determinado empiricamente por Lotka (1926, apud Egghe e Rousseau 1990, 

293), na década de 1970, quando a influência da escola americana sobre o 

pensamento contábil brasileiro já estava consolidada (ver Tabelas 5, 9 e 13). 

 

Esses resultados permitem concluir que, durante o período em que predominou a 

influência da escola italiana, o conhecimento contábil no Brasil, apresentou níveis de 

concentração acima dos padrões.  

 

Uma das possíveis razões para esse elevado nível de concentração do conhecimento 

contábil é a necessidade, principalmente no início do século, do conhecimento de 

línguas estrangeiras, notadamente a italiana, já que os levantamentos realizados 

indicam que na literatura contábil divulgada no Brasil na época, (livros e revistas 

especializadas) era expressivo o número de publicações estrangeiras (ver Tabelas 33, 

34, 36, 39, 40 e 43). Essa situação foi amenizada na década de 1930 e 1940 com uma 

ampla divulgação de uma literatura nacional, mas voltou a ser observada nas décadas 

de 1950 e 1960.  

 

� A análise qualitativa  da produção científica da época realizada na amostra 

selecionada com a abordagem proposta por Denzin e Lincoln (2005, p. 21 a 26), 

permitiu estabelecer empiricamente o horizonte temporal da mudança de paradigma. 

Os resultados desta análise indicam que a influência da escola italiana sobre a 

produção científica brasileira de  contabilidade, embora sempre decrescente a partir 

de 1912,  permaneceu elevada até a década de 1940, época em que começaram a 

surgir as primeiras influências da escola americana. Essa influência, que passa a ser 

crescente a partir de então, iguala-se à da escola italiana na década de 1950 e supera-a 

na década de 1960 (ver Tabela 42).  

 

Dessa forma pode-se concluir que a mudança de paradigma ocorre na década de 1950, 

iniciando um processo de consolidação na década de 1960. 

 

2. Mudança do Paradigma 2 – Pesquisa Normativa x Pesquisa Positiva. 

 

� A análise bibliométrica realizada com aplicação da Lei de Lotka na amostra 
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selecionada, revelou um resultado inverso ao do paradigma anterior, ou seja  um 

baixo grau de concentração do conhecimento contábil no final  do século XX, e início 

do atual, com muitos autores publicando pouco (ver Tabela 31). 

 

Esses resultados obtidos nas amostras da RCF e nos anais da ENANPAD estão em 

linha com outros estudos realizados sobre a produção contábil e de finanças de 

autores brasileiros como Leal, Oliveira e Soluri (2003) e Cardoso et al (2005). Eles 

indicam um elevado grau de disseminação do conhecimento contábil entre nós, nesta 

época mais recente e também revelam uma baixa produtividade dos pesquisadores 

nacionais. Esta produtividade é  bem inferior, por exemplo, a dos autores de língua 

inglesa conforme pode-se constatar comparando-a com os resultados obtidos por  

Chung, Cox e Pak (1992). 

 

Pode-se concluir desta forma que, nesta fase mais recente, o conhecimento contábil 

apresenta um grau de disseminação entre nós superior ao padrão empírico encontrado 

por Lotka e também que nossos pesquisadores apresentam uma produtividade inferior  

aos padrões internacionais (ver Tabela 32). 

 

� A análise qualitativa  da produção científica recente realizada na amostra selecionada 

com a abordagem proposta por Denzin e Lincoln (2005, p. 21 a 26), permitiu 

estabelecer empiricamente o horizonte temporal de uma nova mudança de paradigma. 

 

�  Os resultados dessa análise indicam que no caso da ENANPAD, as pesquisas em 

contabilidade que adotam uma abordagem positiva passam a predominar sobre as que 

adotam uma abordagem normativa em 1994 e, em 2004 e 2005 passam a representar 

cerca 90% do número de trabalhos apresentados (ver Tabela 44). 

 

No caso da RCF, os resultados indicam que  esse processo de mudança de paradigma 

vem ocorrendo de forma mais lenta pois, embora o número de artigos com uma 

abordagem positiva venha crescendo desde o ano de 2000, só em 2005 é que 

superaram  os que adotam uma abordagem normativa (ver Tabela 45). 

 

Esses resultados permitem concluir portanto que esta nova mudança de paradigmas 

teve início no final da década 1990 e ainda está em processo de consolidação. 
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Conclusões sobre a utilização da abordagem da tradução com aplicação da sociologia da 

tradução 

 

Voltando ao objetivo principal deste estudo, a utilização da abordagem da sociologia da 

tradução com a aplicação do modelo desenvolvido por  Callon (1986) e denominado de 

momentos da tradução, permitiu obter uma explicação para as mudanças de paradigmas 

analisadas, explicação essa sintetizada a seguir.  

 

Cabe ressaltar, contudo, antes de apresentar esta síntese, que a abordagem da  sociologia da 

tradução não se preocupa com a causa das mudanças, mas principalmente com seus 

resultados. Também requer uma posição de neutralidade, por parte do pesquisador,  em 

relação aos fatos que analisa, ou seja, não admite qualquer juízo de valor a respeito da idéia 

que se transforma em fato socialmente aceito. Em resumo, a aplicação dessa  abordagem 

consiste em acompanhar os atores de forma simétrica, no caso em questão não diretamente in 

situ, como Latour (1986), mas por intermédio de suas  produções científicas. 

 

1. Mudança do Paradigma 1: Escola Italiana x Escola Americana. 

 

A substituição da influência do pensamento italiano pelo americano na construção do 

conhecimento contábil brasileiro, foi um processo lento que ocorreu durante a década de 50 e 

só  se consolidou nas décadas de 60 e 70. 

 

Os resultados da aplicação do modelo revelam que a necessidade da mudança (Momento da 

Problematização) é detectada na década de 1950. Nessa época surgem os primeiros artigos 

defendendo a necessidade do estabelecimento de padrões e normas contábeis, a partir dos 

quais,  é possível identificar como atores principais do processo de mudança os líderes da 

profissão, cabendo destacar entre eles Francisco D’Áuria, Milton Improta, José da Costa 

Boucinhas, Hilário Franco,  que, além de exercerem a profissão, tinham forte atuação nos 

órgãos representativos da classe. 

 

Em um segundo momento (Momento da Persuasão), esses líderes procuram convencer os 

demais da necessidade da normatização, isso foi feito por intermédio da publicação de artigos  
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e da ampla  publicação de livros de conteúdo eminentemente prático, como sugerem os títulos 

anunciados regularmente na RBC dentre os quais destacam–se os seguintes: Tratado Prático 

de Escrituração Mercantil de J. Mascarenhas; Prática de Escritório e Escrituração Mercantil  

de Armando Aloe; Padronização de Balanços das Sociedades Anônimas de Frederico 

Herrmann Junior; Contabilidade Agrícola de D. Santos; Guia Prático para Ensino da 

Contabilidade Bancária de Jonas Correia; Contabilidade Mecânica de Milton Improta;  

Expedientes de Escrituração de Gastão Rabello e Silva.  

 

Na consolidação do processo (Alistamento), a Universidade de São Paulo desempenhou um 

papel importante quando, na reestruturação  de seu curso de contabilidade, o Professor José da 

Costa Boucinhas, regente da cátedra de Contabilidade Geral, passa a adotar o método 

americano baseado na obra de Finney & Miller, Introductory Accounting.  

 

Finalmente, no quarto momento (Mobilização de Aliados), quando os atores principais e seus 

aliados tornam as proposições de interesse do grupo em proposições indiscutíveis de interesse 

coletivo, a Universidade de São Paulo volta a ter um papel importante. Isso, quando um 

Grupo de professores liderados pelo Prof. Sérgio Iudícibus da USP lança o livro 

Contabilidade Introdutória de nítida inspiração americana. Dessa forma, uma nova geração de 

profissionais começa a ser formada dentro deste novo paradigma. Com a promulgação da Lei 

das Sociedades Anônimas, em 1976, e com a criação da CVM, também neste ano, o processo 

torna-se irreversível.  

 

2. Mudança do Paradigma 2 – Pesquisa Normativa x Pesquisa Positiva. 

  

Os resultados da análise empírica sobre a pesquisa contábil recente, revelam que essa segunda 

mudança de paradigma ainda está em curso. Os resultados da aplicação da abordagem da 

sociologia da tradução mostram que, nesse caso, a necessidade de mudança (Momento da 

Problematização)  foi detectada  no meio acadêmico dos cursos de pós-graduação, seguindo 

assim uma tendência que já vinha ocorrendo nos cursos em economia e finanças. Em sendo 

assim, estabeleceu-se  como ponto de passagem obrigatório, a necessidade da publicação de 

pesquisas empíricas. 

 

No segundo momento (Momento da Persuasão)  o convencimento  da necessidade de se 

utilizar a abordagem positiva se dá mediante  a utilização de vários meios, dentre os quais 
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cabe destacar as seguintes: 1) Publicação de artigos; 2) Apresentação de trabalhos nos 

encontros anuais da ANPAD; 3) Introdução das disciplinas de Contabiliometria e Teoria 

Positiva da Contabilidade no programas de pós-graduação e  4)  Orientações de  dissertações 

e teses. 

 

No terceiro momento, (Alistamento), os resultados da análise bibliométrica sugerem que esse 

processo de mudança, já está consolidado, no âmbito da ENANPAD, mas ainda está em curso 

nos programas de pós-graduação, conforme revelam os dados da produção científica 

publicada na Revista de Contabilidade & Finanças, principal periódico científico de 

contabilidade em circulação.  

 

Outro artifício importante identificado no  processo de alistamento é o da  co-autoria na 

produção de artigos científicos.  

 

No quarto momento, (Mobilização de Aliados), que ainda está em curso para o processo em 

questão, a principal forma que tem sido utilizada para  a difusão da  abordagem positiva é a 

mobilização dos egressos dos programas de pós-graduação. Esses passam a utilizá-la,  a 

divulgá-la e a defendê-la em suas atividades de pesquisa e ensino.  

 

Conforme o acima exposto, a abordagem da sociologia da tradução fornece uma explicação para o 

processo de mudança de paradigmas em contabilidade, da mesma forma que para os processos de 

construção de fatos científicos e de mudanças organizacionais, descrevendo efetivamente como 

os líderes moldam o processo de mudança, definindo os interesses e mobilizando o apoio 

necessário  ao esforço de mudança, até tornar essas mudanças irreversíveis a curto e médio 

prazo por razões de ordem cultural e econômica.  

 

Recomendações para futuros estudos. 

 

Durante a realização de qualquer pesquisa científica surgem caminhos alternativos que 

poderiam ter sido utilizados e aspectos a serem explorados, mas, que fogem ao foco do 

estudo. Em função disso surgem novas perspectivas para novos estudos.  

 

No caso  da pesquisa em questão, os resultados obtidos podem ser úteis para um estudo sobre 

a arqueologia da contabilidade brasileira, nos moldes propostos por Hopwood (1987), que 
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analisa as pré-condições, os processos e as conseqüências das mudanças dos sistemas 

contábeis ao longo do tempo.  

 

Pode-se também  analisar, a partir dos resultados do presente estudo e, com base nos 

conceitos desenvolvidos por Foucault (1969, 1971), as relações de poder na contabilidade 

brasileira, linha de pesquisa esta já bastante desenvolvida no exterior conforme mostram Chua 

(1986) e Riccio et al (2005a), (2005b) e (2006).  

 

Merecem ser estudados também os aspectos culturais ligados ao papel da  imigração italiana,  

na consolidação do pensamento contábil italiano entre nós, na primeira metade do século 

passado. 

 

Finalmente, outra linha de pesquisa a ser explorado, consiste na aplicação da abordagem da 

sociologia da tradução em uma nova mudança de paradigmas que começa a se delinear e que 

consiste no estabelecimento de normas contábeis baseadas em princípios e não em regras. 

Essa mudança ainda não se manifestou no Brasil, mas já começa a ser discutida no exterior  

conforme pode ser observado por exemplo nos relatórios recentemente publicados  pelo 

Principles versus Rules Working Group  do Institute of Chartered Accountants of Scotland – 

ICAS (2006)  

 

A aplicação do modelo nesse caso teria como grande vantagem a possibilidade de se seguir os 

atores in situ, uma vez que o processo de mudança, caso venha a se consolidar, ainda está 

apenas no início. 
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APÊNDICE 1: DISCRIMINAÇÃO DOS EXEMPLARES ANALISADOS DA REVISTA 

BRASILEIRA DE CONTABILIDADE – RBC  

 
RBC- Fase 1 RBC – Fase 2 RBC – Fase 3 RBC - Fase 3 
N001-01/12 N001-01/29 N001-10/71 N054-09/85 
N002-02/12 N003-03/29 N002-1972 N057-06/86 
N003-03/12 N004-04/29 N003-1972 N062-09/87 
N004-04/12 N005-05/29 N004-03/73 N065-06/88 
N005-05/12 N006-06/29 N005-06/73 N071-12/89 
N006-06/12 N007-07/29 N006-09/73 N074-03/91 
N007-07/12 N008-08/29 N007-12/73 N078-03/92 
N008-08/12 N010-10/29 N008-03/74 N083-06/93 
N009-09/12 N011-11/29 N014-09/75 N088-10/94 
N010-10/12 N012-12/29 N016-03/76 N093-06/95 

N011-012-11/12 N010-10/30 N020-03/77 N101-10/96 
 N012-12/31 N025-06/78 N108-12/97 
 N011-11/32 N030-09/79 N109-02/98 
 N006-06/33 N034-09/80 N115-02/99 
  N039-12/81 N122-04/00 
  N042-09/82 N128-04/01 
  N045-06/83 N138-12/02 
  N050-09/84 N141-06/03 
   N148-08/04 
   N155-10/05 
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APÊNDICE 2 : DISCRIMINAÇÃO DOS EXEMPLARES ANALISADOS DA 

REVISTA PAULISTA DE CONTABILIDADE – RPC 

 

RPC RPC RPC RPC 
N001-06/22 N139-140-02/36 N368-04/56 N445-03/75 
N002-09/22 N159-160-10/37 N377-10/57 N448-03/76 
N003-12/22 N174-12/38 N384-12/58 N451-03/77 
N004-03/23 N185-11/39 N386-06/59 N456-12/78 
N005-06/23 N190-04/40 N389-02/60 N458-08/79 
N006-09/23 N201-03/41 N396-04/61 N460-12/80 
N007-12/23 N219-09/42 N400-09/62 N461-12/81 
N009-06/24 N233-11/43 N404-09/63 N463-12/82 

N017-018-12/25 N246 -12/44 N409-09/64 N464-06/83 
N020-023-05/26 N255-256-10/45 N411-08/65 N467-12/84 
N037-038-08/27 N270-12/46 N414-04/66 N468-03/85 
N053-054-12/28 N273-03/47 N419-06/67 N472-10/96 
N055-056-02/29 N294-12/48 N425-12/68 N474-08/97 
N069-070-04/30 N304-10/49 N429-12/69 N475-02/98 
N083-084-06/31 N309-03/50 N430-03/70 N477-01/99 
N095-096-06/32 N330-12/51 N436-12/71 N481-09/01 

N114-12/33 N351-09/53 N437-06/'72 N483-03/02 
N123-124-10/34 N360-12/54 N440-12/73 N488-12/03 
N129-130-04/35 N365-10/55 N442-06/74 - 
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APÊNDICE 3: DISCRIMINAÇÃO DOS EXEMPLARES ANALISADOS DA REVISTA 

DO CRC – SÃO PAULO – RCRC-SP  E DA REVISTA DE CONTABILIDADE & 

FINANÇAS – RCF  

 
RCRC- SP RCF RCF RCF 
N09-09/99 N01-10/89 N14-12/96 N28-04/02 
N11-03/00 N02-04/89 N15-06/97 N29-08/02 
N19-03/02 N03-09/91 N16-12/97 N30-12/02 
N23-03/03 N04-04/92 N17-04/98 N31-04/03 
N27-03/04 N05-07/92 N18-08/98 N32-08/03 
N30-03/05 N06-10/92 N19-12/98 N32A-10/03 

 N07-10/92 N20-04/99 N33-12/03 
 N08-04/93 N21-08/99 N34-04/04 
 N09-10/93 N22-12/99 N34A -06/04 
 N10-05/94 N23-06/00 N35-08/04 
 N11-07/94 N24-12/00 N36-12/04 
 N12-09/95 N25-04/01 N37-04/05 
 N13-06/96 N26-08/01 N38-08/05 
  N27-12/01 N39-12/05 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


