
 

 

 

 
Resumo

Este estudo bibliométric o tem como objetivo avaliar a produção científica na área de teoria da Contabilidade, publicada na

Revista de Contabilidade e Finanças (RCF), da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo

(FEA/USP), no período de 2001 a 2010. Por me io de uma pesquisa descritiva com delineamento documental, foram identificados

e analisados 27 artigos relacionados à área selecionada. O estudo analisou as características das autorias e formação de redes

de pesquisa, predominando autoria e redes vinculad as a FEA/USP. Em relação ao enfoque, abordagem e tipologia metodológica,

o estudo identificou que a maioria dos artigos adotou o enfoque da racionalidade econômica. Cresceram a quantidade de artigos

com abordagem positiva nos últimos anos, mas prevalecem e studos normativos no período. Constatou ainda, que os autores

privilegiaram os estudos empíricos, com uso acentuado de ferramental estatístico e prevalece a discussão do tema

conservadorismo. Ademais, os autores privilegiaram a consulta aos periódicos inte rnacionais, livros nacionais e internacionais e

pesquisas em dissertações e teses nacionais, sendo que James Ohlson e Eliseu Martins foram os autores mais citados. Por fim,

constatou - se que é imprescindível a vinculação dos autores da área a pesquisadores de instituições internacionais e de outras

áreas do conhecimento para mitigar a endogenia da produção científica, o viés contábil e aprimorar a reflexão sobre o

direcionamento da pesquisa contábil na área.
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