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O método científico é uma ciência que nos ensina um caminho para chegarmos a um 

fim científico. Em Aristóteles encontra-se a defesa de que a “ciência é o conhecimento certo 

por suas causas”, mas para os cientistas modernos: “ciência é uma verdade comprovada pela 

pesquisa até que apareça outra que contenha em si maior probabilidade”. Ou “ciência é um 

conjunto de leis que tentam explicar determinados fenômenos até que apareça outra que nos 

dão uma explicação mais completa”. 

É possível, então, abstrair que o assunto é muito discutível. Aqui nos interessa que a 

metodologia científica é uma ciência que nos ensina um caminho para chegarmos a um fim 

científico. É a experiência do dia a dia, e as constantes pesquisas feitas em todo mundo, que 

nos dão segurança para a utilização das normas dessa ciência. Portanto, a metodologia se torna 

ciência porque é fundamentada numa experiência constante em que cada ação é testada 

inúmeras vezes até que se possa ter segurança em sua utilização. Então, testando-se várias 

normas da metodologia percebe-se que elas fazem parte do bom senso, e que todas essas normas 

têm se reverberam na psicologia, na sociologia, na antropologia ou em alguma outra ciência 

relacionada com o homem e em especial na Ciência Contábil. 

Em 2013 a Universidade de São Paulo sediou o 13º Congresso USP de Controladora e 

Contabilidade e num dos artigos apresentados, cujo título é “Desafios e tendências da 

Normatização Contábil” se encontra o seguinte texto:  

a tarefa de produzir ciência no contexto da sociedade da informação e do 

conhecimento é ainda mais desafiadora. Se por um lado há inquestionável 

responsabilidade social atrelada ao ato da pesquisa, por outro as acirradas mutações 

no âmbito socioeconômico, político, cultural, tecnológico e científico, impelem a 

busca por análises e conclusões. Neste processo, o pesquisador pode se utilizar de 

subsídios que ultrapassam o limite de determinada área de conhecimento, para 

trazerem respostas aos problemas em estudo ou suscitarem novos questionamentos– 

vive-se a transdisciplinaridade da pesquisa1 (USP, 2013). 

 

Neste contexto vale ressaltar que desde 2002, período em que a tecnologia da 

informação volta o seu caminhar a passos largos em todos os setores organizacionais, sociais 

etc. José A. Moura Aranha (2002), já dizia que na atualidade, a Contabilidade seguindo uma 
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tendência mundial, além do seu enfoque no patrimônio, vem atendendo uma necessidade de 

informação de caráter social, veiculando, juntamente com os demonstrativos tradicionais, os 

indicadores sociais relacionados à gestão do pessoal, clima social, ações de preservação do meio 

ambiente e valor adicionado que a organização gera e retoma para a sociedade na forma de 

impostos, encargos sociais, eventos culturais e sociais. Em outras palavras, é a Ciência Contábil 

sendo explicada como a ciência do patrimônio2. 

Mas, para tanto parece não haver dúvida sobre a importância do método científico na 

condução do profissional contábil no ato da preparação dos seus relatórios gerenciais. Antônio 

Lopes de Sá, num de seus artigos cujo título é “A moderna ciência da riqueza e o 

neopatrimonialismo contábil”3 ensina que sob o luminoso curso de vitória da razão foi que, 

também, nos albores do século XIX, a contabilidade conquistou a dignidade de ciência, vitória 

de uma das mais brilhantes etapas do conhecimento contábil. Segundo ele, tal saber, originário 

da observação das coisas que acontecem, da procura das verdades que regem as relações entre 

os elementos que fazem acontecer os fatos, acendeu na mente dos referidos profissionais a luz 

que permitiu perceber que a informação nada mais era que um simples caminho, mas, não a 

verdadeira finalidade de uma importantíssima cultura, nem o objetivo maior da utilidade do 

conhecimento patrimonial.    

Neste mesmo artigo, Lopes Sá ainda acrescenta que ter consciência sobre o porquê 

ocorrem os fatos, o que deveras eles significam, sob que condições a riqueza se transforma, 

passou a ser um escopo, aquele que realmente justificou o valor de um estudo superior da 

Contabilidade. Mais que cumprir uma formalidade informativa, relativa a situações 

demonstradas, foi preciso buscar o entendimento sobre os fenômenos patrimoniais, visando a 

uma utilidade competente para explicar as causas do sucesso ou do insucesso na utilização da 

riqueza.   

Finalizando, pois, este artigo e a partir dos pressupostos apresentados é possível dizer 

que na ciência contábil ou em qualquer outro ramo da ciência, o pesquisador deve adotar um 

método e ter claro o elenco hierárquico de suas etapas e procedimentos, deve também prescindir 

de uma fiel e sustentável base filosófica, e, só então prosseguir na busca de respostas para uma 

interrogante que seja científica, para poder medir os graus de variância das possíveis soluções 

que se apresentarão ao longo da pesquisa. Esta é uma prática que se fundamenta na observação 

                                                           
2 Disponível em:  http://www.feata.edu.br/downloads/revistas/economiaepesquisa/v4_artigo08_classificacao.pdf 
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do fatos que devem ser intermediados por uma teoria específica, que permita confirmá-los ou 

não, com base em hipóteses previamente levantadas.    

 


