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EDITORIAL 

Caros leitores:

Em 2012, lançamos a chamada de trabalhos sobre história da Contabilidade. O obje-
tivo foi disponibilizar à comunidade científica artigos que possibilitem entender aspectos 
relevantes da evolução da Contabilidade e, com esse aprendizado, lançar luzes sobre a 
perspectiva de pesquisa. Podemos perceber a história como uma forma de entender o 
passado, aprender com ele e posicionar-se no futuro. A motivação para o momento de 
publicação foi a comemoração dos 25 anos da RC&F, celebrada em 2014.

O conjunto desta Edição Especial é constituído por 1 artigo traduzido para o portu-
guês e 4 artigos originais apresentados em português e inglês. 

O artigo traduzido sob autorização da American Accounting Association, publicado 
originalmente em janeiro de 2012, na The Accounting Review, 87(3), 807-837, é de autoria 
de Stephen Addam Zeff. Seu título é A Evolução do IASC para o IASB e os Desafios 
Enfrentados e a tradução constitui uma homenagem ao professor Zeff, pelo conjunto de 
sua obra em benefício da Contabilidade, principalmente pelo olhar da história, que nesse 
artigo foca a evolução do International Accounting Standards Board (IASB).

Já nos artigos originais:

Tiago Villac Adde, Sérgio de Iudícibus, Álvaro Augusto Ricardino Filho e Eliseu Mar-
tins compartilham elementos sobre a introdução das partidas dobradas na gestão pública, 
seus condicionantes e até suas contradições. É isso que aborda o artigo intitulado A Co-
missão das Partidas Dobradas de 1914 e a Contabilidade Pública Brasileira.

Em Correção Monetária: por uma Periodização do Uso da Ferramenta, de 1944 a 
1995, artigo de Ariovaldo dos Santos e Suzana Lopes Salgado Ribeiro, proporciona en-
tendimento da evolução de um elemento relevante com o qual a Contabilidade brasileira 
conviveu durante longo período de modo singular.

Um olhar da teoria crítica sobre o uso da Contabilidade é a perspectiva adotada por 
Adriana Rodrigues Silva no artigo intitulado A Prática da Contabilidade ao Serviço da 
Escravatura no Brasil: Uma Análise Bibliográfica e Documental.

Luciana Suarez Lopes e Anne Gerard Hanley, no artigo Alice no País da Contabilida-
de: A Aventura de Duas Historiadoras Econômicas em Registros Contábeis do Século 
XIX, questionam a existência e a consistência de práticas contábeis na área pública.

Acreditando que o conhecimento sobre o passado proporciona benefícios e reflexões 
sobre o futuro, desejo a todos uma boa leitura!

Fábio Frezatti, Editor-Chefe
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