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Resumo
A pandemia causada pelo Coronavirus Disease mostra elevado grau de letalidade. Enquanto
se busca a vacina, a Organização Mundial de Saúde vem anunciando protocolos para gestão
dessa crise, com recomendação de isolamento social e suspensão de atividades consideradas
não essenciais, o que tem causado impactos econômicos, desempregos e incertezas. Todos os
setores estão revendo suas dinâmicas e procedimentos, adotando mudanças diante do surto
pandêmico. Prospectivas disciplinares estão sendo desafiadas e o horizonte contábil ou
organizacional é relevante, durante e pós-pandemia. Estudos mostram que o conhecimento
racional-científico não é suficiente para a gestão pandêmica, sendo que nuances da cultura,
ciência e discernimento coletivo podem oferecer sustentação às políticas de saúde pública.
Este trabalho está estruturado em levantamentos bibliográficos realizados junto à Filosofia,
Ciência, Contabilidade e Gestão. O objetivo geral é investigar as percepções filosóficas que
são observadas nos procedimentos e teorias contábeis, incluindo gestão. Objetivos
específicos: evidenciar a interdisciplinaridade filosófico-contábil; identificar a complexidade
científica contabilística; destacar os fluxos filosófico-contábil e científico como contributos de
governança corporativa, no decorrer ou no período pós-pandêmico. Pesquisa qualitativa, cuja
delimitação ocorreu pelo grupamento das percepções filosóficas afins, balizadas pelas
abordagens que a teoria contábil realiza com outros saberes. Critérios metodológicos
verificaram se as percepções filosóficas elucidavam matéria contábil ou organizacional,
preservando-se significados da Filosofia. O formato de ensaio acadêmico possibilitou
argumentos, exposição de análises e sínteses. A Fundamentação Teórica explana sobre
interdisciplinaridade e complexidade, apresentando as percepções filosóficas que são
observadas nos estudos contábeis ou organizacionais. Na Discussão, fica evidenciada a
interdisciplinaridade filosófico-contábil através do entrelaçamento que associa significados,
expressando estruturação filosófica contábil constituída por indicadores científicos da
Contabilidade, que contribuem na leitura de cenários econômicos e tomadas de decisão. Daí,
resta identificada a complexidade científica contabilística. Existem fluxos filosófico-contábil
e científico como contributos de governança corporativa. A Conclusão assinala que os
objetivos foram alcançados.
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Introdução
Conhecida como World Health Organization - WHO (2020), a Organização Mundial
de Saúde (OMS) é orgão responsável pela saúde pública global. Em março de 2020, a OMS
anunciou a pandemia causada pelo Coronavirus Disease (Covid-19), cujos primeiros casos da
doença surgiram na China, em 2019, alastrando-se pelo planeta. O grau de letalidade é
elevado; a busca por vacina está em estágio incipiente. Protocolos para gestão dessa crise vêm
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recomendando isolamento social e a suspensão de atividades consideradas não essenciais,
carreando impactos econômicos, desempregos e incertezas.
Todos os setores estão sendo instados a rever dinâmicas, rotinas e procedimentos,
adotando mudanças impostas pelo surto pandêmico. Tecnologia e inovação têm sido aplicadas
na superação das adversidades. Prospectivas disciplinares estão sendo desafiadas e o
horizonte contábil ou organizacional é relevante, durante e pós-pandemia. Levantamentos
bibliográficos foram realizados junto à Filosofia, Ciência, Contabilidade e Gestão.
O objetivo geral é investigar as percepções filosóficas que são observadas nos
procedimentos e teorias contábeis, inclusive gestão. Objetivos específicos: 1) evidenciar a
interdisciplinaridade filosófico-contábil; 2) identificar a complexidade científica
contabilística; 3) destacar os fluxos filosófico-contábil e científico como contributos de
governança corporativa, no decorrer ou no período pós-pandêmico.
Pesquisa qualitativa, cuja delimitação ocorreu pelo grupamento das percepções
filosóficas similares. Critérios metodológicos verificaram se as percepções filosóficas
elucidavam matéria contábil ou organizacional. Fundamentação Teórica explana sobre
interdisciplinaridade, complexidade, apresentando as percepções filosóficas que são
observadas nos estudos contábeis ou organizacionais. A interdisciplinaridade filosóficocontabilística e a complexidade do conhecimento contábil são abordadas na Discussão.
Significados se interagem e expressam estruturação filosófica contabilística constituída por
indicadores científicos da Contabilidade (Silva & Peters, 2017, 2018, 2019), o que contribui
com a governança corporativa. A Conclusão destaca que os objetivos foram atingidos.
Metodologia
Pesquisa qualitativa (Oliveira, 2011) com estruturação bibliográfica (Severino, 2011).
Filosofia, Ciência, Contabilidade e Gestão foram investigadas. Levantamentos bibliográficos
favorecem elucidações (G. A. Martins & Theóphilo, 2009).
Este trabalho está alinhado à perspectiva de Bunge (2017, p. 21) que propõe “restaurar
a unidade tradicional da filosofia concebida como uma elaborada cosmovisão”, compreensão
em malha de conhecimentos, no intuito de afastar a fragmentação cognitiva acadêmica.
A delimitação da pesquisa ocorreu pelo grupamento das percepções filosóficas
similares. Para balizá-las, adotou-se as abordagens que a Contabilidade estabelece com outras
áreas do saber, conforme Hendriksen e Breda (2011) e também Iudícibus (2010).
Percepções filosóficas delimitadas seguem destacadas em negrito. Linguagem realiza
comunicação e permite conhecer. Conhecimento abrange percepção, sensação, intuição,
pensamento, raciocínio, memória e imaginação. Ciências envolvem suas classificações,
aspirações e atitudes científicas. Razão inclui atividades e processos racionais. Justiça reúne
aplicação do direito e normas. Religião compreende vivências sagradas. Artes absorvem a
estética. Comportamento agrega expressão psíquica. Moral é assimilada pela ética. Política
converge poder, governabilidade e liberdade. Por estarem presentes em variados assuntos da
Filosofia, a verdade, a lógica, os valores e a cultura receberam investigações independentes.
Percepções filosóficas já delimitadas foram examinadas junto às pesquisas e estudos
contábeis, mediante critérios: verificar se elucidavam matérias contábeis ou orgnizacionais,
mantendo-se significados oriundos da Filosofia. Assim foi assegurado o caráter científico.
Conhecimento filosófico não se submete à apuração ou observação instrumental
(Marconi & Lakatos, 2010). “Enunciados filosóficos” não são aprovados nem rejeitados,
entretanto, o “conhecimento científico é analítico”, investiga fenômenos e seus componentes
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(Trujillo Ferrari, 1982, pp. 7-9). Para Bunge (1996, p. 04, tradução nossa), “não há fronteira
entre ciência e filosofia”.
Esta investigação é descritiva e explicativa (Farias & Arruda, 2013). O ensaio
acadêmico se mostra adequado para expor análises; é modalidade com autonomia diante da
formalidade científico-metodológica (Severino, 2011); composição filosófica que esclarece
certo assunto, com sínteses e alegações que sustentam a narrativa (Cunha, 2013).
Fundamentação teórica
Carney e Bennett (2014) expõem que a compreensão racional-científica não é bastante
para a gestão de pandemias; argumentam que uma conjugação de aspectos sociais e políticos,
incrementada por nuances de cultura, ciência e discernimento coletivo, é capaz de oferecer
fundamental alicerce às políticas de saúde pública, cujo entendimento encorajou este trabalho.
Estudos filosóficos se organizaram na Grécia Antiga, nos séculos VII e VI a.C.
(Garcia Morente, 1980), quando raciocínios contábeis já eram aplicados desde centúrias
antecedentes (Hendriksen & Breda, 2011).
Filosofia é “cosmovisão” centrada na “ontologia ou metafísica”, tem nascedouro na
lógica e na semântica, afluência voltada à epistemologia e à prática. (Bunge, 2017, pp. 21-22).
É disciplina que promove compreensão da realidade, das ideias e pensamentos (Giles, 1980),
impulsiona o intelecto por métodos diferentes dos empregados pelas ciências (Fourez, 1995).
Na Renascença, Ciência foi engendrada com nova ontologia e metodologia. Para
produzir, fazer comércio e realizar a Contabilidade, os burgueses não demoraram em ver na
Ciência um aparato intelectual para se apoderar do mundo. (Japiassu, 2001).
Ciência está em contínua transformação, alcança aspectos histórico-sociais, detém
complexidade; é multidimensional e eticamente intensa; daí se perseverar na
interdisciplinaridade. Padrões redutores limitam abstração e a pluralidade de extensões sóciopolítico-culturais e comportamentais, que integram escopos científicos. (Morin, 2014).
Contabilidade faz parte do conjunto das ciências econômicas e para entendê-la é
preciso relacionar conhecimentos entrelaçados “baseados na lógica, na observação e na
experiência”. (J. J. M. Almeida & B. J. M. Almeida, 2016, p. 540). “Contabilidade e
economia têm os mesmos objetivos de cognição”. (Mattessich, 1956, p. 551, tradução nossa).
A revisão da literatura traz a Figura 1: a coluna à esquerda expõe as percepções
filosóficas; a coluna à direita elucida como elas são observadas na área contábil ou em gestão:
percepções filosóficas
observadas na área contábil ou em gestão
Linguagem: usada para conhecer, comunicar ideias Contabilidade comunica informações financeiras com
(Alston, 1972) e sentido linguístico (Wittgenstein, 1996). essência econômico-patrimonial (Weffort, 2011).
Conhecimento: conhecer é explorar fenômenos (Giles, Contabilidade é conhecimento para riqueza (D’Áuria,
1980), estruturas e procedimentos (Kuhn, 2006).
1949), com estratégia organizacional (DuBrin, 2008).
Verdade: veracidade reclama padrão de certeza, seja Contabilidade registra a veracidade das transações
pelo senso comum ou pela evidência (Giles, 1980).
(Iudícibus, E. Martins, Gelbcke, & A. Santos, 2010).
Ciências: atividades organizadas para evolução (Giles, Contabilidade é conhecimento científico, com objeto
1980), inclusive para revolução científica (Kuhn, 2011). e teorias (J. J. M. Almeida & B. J. M. Almeida, 2016).
Lógica: mecanismo utilizado para atingir conhecimento Contabilidade adota raciocínio lógico e aritmético,
(Giles, 1980) formal ou material (Charbonneau, 1986).
com álgebra no registro (Hendriksen & Breda, 2011).
Razão: pensamento firmado na matemática e na lógica Contabilidade aplica dedução ou indução (Hendriksen
para se conhecer e solucionar problemas (Morin, 2014). & Breda, 2011; Schmidt & J. L. Santos, 2008).

continua
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conclusão
percepções filosóficas
observadas na área contábil ou em gestão
Religião: sentimento regido pelo sagrado e divino (Giles, Contabilidade é fruto cultural (Hendriksen & Breda,
1980), manifestado desde o tribalismo (Popper, 1998a). 2011), com influência do sagrado (D’Áuria, 1949).
Cultura: difusão de significados e valores (Hessen, Contabilidade dispõe de estudos culturais de Hofstede
1946) em várias dimensões sociais (Kluckhohn, 1963).
(1983) na área contábil (Doupnik & Tsakumis, 2004).
Valores: compreensões mentais sobre qualidade (Hessen, Contabilidade espelha valor social (Gray, 1988; Braun
1946) ética, lógica ou religiosa (Garcia Morente, 1980). & Rodriguez, 2008; Chanchani & Willet, 2004).
Justiça: aplica direitos (Giles, 1980); normas para Contabilidade reflete o sistema institucional e jurídico
regular poder (Cunha, 2013) e as relações (Reale, 2002). (Weffort, 2005), direitos (Hendriksen & Breda, 2011).
Comportamento: gesto ou ausência de atitude Contabilidade considera relações corporativas
proveniente de repressão ou valor coletivo (Giles, 1980). (Lacerda, 2011; Trompenaars & Woollianms, 2003).
Política: análise do poder em seu dinamismo social Contabilidade envolve atos sociopolítico-culturais que
(Odegard, 1963), legitimidade, instituições (Giles, 1980). impactam produção normativa (E. A. Martins, 2012).
Ética: dever social, vontade racional e comportamento Contabilidade fixa ética na cultura organizacional
virtuoso (Giles, 1980) em base religiosa (Popper, 1998a). (Weffort, 2011) e decisões virtuosas (DuBrin, 2008).
Artes: interpretações em profundidade sociocultural Contabilidade lida com realidade diversa das artísticas
(Neumeyer, 1963), por revelações estéticas (Giles, 1980). (J. J. M. Almeida & B. J. M. Almeida, 2016).

Figura 1. Percepções filosóficas observadas na área contábil ou em gestão
Nota. Fonte: Adaptado de “Ciência e Filosofia na Contabilidade: a Informação Contábil na Tomada de Decisão,
na Gestão e na Governança Corporativa”, de M. L. P. Silva e M. R. S. Peters, 2017a, Anais do Congresso UnB
de Contabilidade e Governança, Brasília, DF, Brasil, 3.

Discussão
A Figura 1 deflagra interdisciplinaridade filosófico-contábil pelo entrelaçamento que
associa significados. Trata-se de estrutura filosófica contábil constituída por indicadores
científicos da Contabilidade que contribuem na leitura de cenários econômicos e nas tomadas
de decisão (Silva & Peters, 2017, 2018, 2019). Resta identificada a complexidade científica
contabilística. Existem fluxos filosófico-contábil e científico como ferramentas de governança
corporativa, contributos no decorrer ou no período pós-pandêmico.
Conclusão
Objetivos foram atingidos: observadas percepções filosóficas na área contábil ou
organizacional; evidenciada a interdisciplinaridade filosófico-contábil; identificada a
complexidade científica contabilística; destacados os fluxos filosófico-contábil e científico
como contributos de governança corporativa. São estudos que favorecem no decurso e no
período pós-pandêmico. Sugeridas investigações voltadas à interdisciplinaridade e
complexidade contabilísticas, para multiplicar esta pesquisa.
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