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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi identificar e analisar as similaridades e divergências entre os 

conteúdos das disciplinas oferecidas pelos cursos de graduação em Ciências Contábeis das 

universidades públicas localizadas na região Sudeste, no que tange à temática Contabilidade 

Ambiental, à luz do Currículo Mundial (CM), desenvolvido pela ONU/UNCATD/ISAR. A 

metodologia adotada foi a pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, e recorreu-se, 

como procedimento de coleta de dados, à pesquisa documental. Para a coleta e análise de 

dados, utilizaram-se os currículos e ementas das disciplinas divulgadas pelas instituições de 

ensino, foram investigados os conteúdos de contabilidade ambiental propostos no Currículo 

Mundial (TD/B/COM.2/ISAR/21/2003). Identificaram-se similaridades entre os currículos 

propostos pelas Instituições de Ensino Superior (IES) pesquisadas e CM. Os resultados 

complementares apontaram que, na região Sudeste, a maioria das instituições de ensino 

pesquisadas oferecem conteúdos relacionados à Contabilidade Ambiental, que não são 

propostos pelo CM, indicando a relevância do tema nas instituições brasileiras estudadas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Ribeiro (2010), a informação ambiental tem ganhado importância no âmbito 

mundial, reforçado, principalmente, pelas grandes Conferências das Nações Unidas do 

Desenvolvimento Sustentável (ECO-92, Rio-92, Rio + 20). Os temas ambientais são 

destaques nas empresas, assim, a contabilidade ambiental tornou-se relevante para a 

evidenciação das informações relacionadas às questões ambientais. Tinoco e Kraemer (2008, 
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p. 171) compreendem que a contabilidade ambiental tem a finalidade de “[...] evidenciar e 

espalhar a relação das empresas e da nação com o meio ambiente”.  

O International Integrated Reporting Council (IIRC), organização que promove a 

integração entre as informações financeiras, de sustentabilidade e de governança, em 

relatórios corporativos, apresentou, em Abril/2013, na BM&FBOVESPA e em mais nove 

países (África do Sul, Alemanha, Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, Índia, Japão e 

Reino Unido), uma proposta global de estrutura conceitual de relatório integrado para 

empresas. A proposta prevê que estas incluam, em seus relatos, além do capital financeiro, 

informações sobre os capitais intelectual, manufaturado, humano, social e de relacionamento, 

e natural (BM&BOVESPA, 2013). 

Nesse contexto, as empresas estão focando nas questões ambientais, o que irá refletir-

se nas exigências por profissionais qualificados, no que tange à temática ambiental 

(MARQUES; SCHULTZ; HOFER, 2009). Assim, cresce a importância da inserção de 

conteúdos relacionados à Contabilidade Ambiental nos cursos de Ciências Contábeis. 

  Estudos sobre a temática ambiental, na educação contábil, indicam a relevância destes 

conteúdos para a atuação do profissional contábil, apesar de evidenciarem o baixo 

oferecimento de disciplinas de Contabilidade Ambiental nos cursos de Ciências Contábeis no 

Brasil, o que afeta o grau de conhecimento sobre o tema pelos estudantes do curso e egressos 

que estão atuando no mercado (SOUZA, 2006; CALIXTO, 2006; GALVÃO; TENÓRIO, 

2009; CARVALHO, et al., 2010; VARELO et al., 2011; GOMES et al., 2012). 

Órgãos responsáveis pela normatização internacional procuram adaptar-se às novas 

mudanças provocadas pela globalização. Especificamente, a ONU (Organização das Nações 

Unidas); UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) e ISAR 

(International Standards of Accounting and Reporting). O ISAR elaborou uma sugestão de 

currículo global, com o propósito de guia para todas as instituições de ensino de contabilidade 

no desenvolvimento de suas grades curriculares (ECHTERNACHT, 2006). 

Nesse sentido, a questão de pesquisa que motivou o presente estudo é: quais as 

similaridades e divergências entre os conteúdos das disciplinas oferecidas pelos cursos de 

graduação em Ciências Contábeis das universidades públicas, localizadas na região Sudeste, 

no que concerne à temática Contabilidade Ambiental, à luz do Currículo Mundial 

desenvolvido pela ONU/UNCATD/ISAR? Assim, o objetivo proposto é identificar e analisar 

as similaridades e divergências entre os conteúdos das disciplinas oferecidas pelos cursos de 

graduação em Ciências Contábeis das universidades públicas situadas na região Sudeste, no 

que tange à temática Contabilidade Ambiental, comparadas com a proposta do Currículo 

Mundial desenvolvido pela ONU/UNCATD/ISAR. 

A justificativa para a realização da pesquisa refere-se à evidenciação do panorama 

sobre temas de contabilidade ambiental inseridos nas instituições de ensino que oferecem o 

curso de Ciências Contábeis na região sudeste, comparados com a proposta do Currículo 

Mundial (CM). Os resultados da pesquisa poderão contribuir para o avanço das pesquisas na 

área de educação contábil relacionada ao tema ambiental. Percebe-se a relevância do tema 

para as organizações, o que se reflete na qualificação de profissionais contábeis aptos para 

promover a integração das informações contábil-financeiras às socioambientais. 

Quanto à estrutura deste trabalho, inicialmente, apresenta-se esta introdução, na 

sequência, a revisão da literatura; posteriormente, os procedimentos metodológicos adotados 

para o estudo. Em seguida, são evidenciados os resultados da pesquisa, e, finalmente, 

registram-se as considerações finais. 

 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 



 

 

 

 

A revisão da literatura subdivide-se em três tópicos, primeiramente, definem-se 

aspectos da Contabilidade Ambiental, como conceitos e objetivos. Posteriormente, é 

apresentada a caracterização e objetivos dos currículos „Nacional‟ e „Mundial‟. Por fim, 

apontam-se os estudos realizados nacionalmente que trataram do ensino da contabilidade 

ambiental. 

 

2.1 Contabilidade Ambiental: Conceitos e Objetivos 

Estudos na área da contabilidade ambiental têm despertado o interesse de muitos 

pesquisadores, contribuindo para a evolução do tema nos últimos anos (CALIXTO, 2006). 

Segundo Tinoco e Kraemer (2008, p. 156), “o desenvolvimento da Contabilidade Ambiental é 

resultado da necessidade de oferecer informações adequadas às características de uma gestão 

ambiental”.  

Nesse sentido, Ribeiro (2006, p. 45) complementa que “a contabilidade ambiental não 

é uma nova ciência, mas, sim, uma segmentação da tradicional já, amplamente, conhecida”. A 

contabilidade ambiental se utiliza dos procedimentos técnicos empregados pela contabilidade 

geral, para registrar e informar os procedimentos de proteção ao meio ambiente. Trata-se dos 

programas de preservação ambiental da empresa, no que se refere aos seus benefícios, custos 

e prejuízos (CARVALHO et al., 2010.; CLEMENTE; KUBASKI; TAFFAREL, 2011).  

Ribeiro (2006, p. 45) define o objetivo da contabilidade ambiental em: 
Identificar, mensurar e esclarecer os eventos e transações econômico-

financeiros que estejam relacionados com a proteção, prevenção e 

recuperação ambiental, ocorridos em um determinado período, visando à 

evidenciação da situação patrimonial de uma entidade. 

A contabilidade ambiental registra as transações econômicas financeiras desenvolvidas 

pelas empresas relacionadas ao meio ambiente. Segundo Maciel et al. (2009),  a contabilidade 

ambiental é responsável pela divulgação das informações relacionadas aos investimentos 

realizados com a aquisição de bens permanentes, referentes à proteção do meio ambiente, bem 

como das despesas que foram contraídas com a finalidade de prevenção e/ou correção de 

implicações ambientais de responsabilidade das organizações.  

Para Souza (2006, p. 18), a contabilidade ambiental deve [...] “gerar relatórios e 

demonstrativos acerca do patrimônio da empresa nos enfoques social, econômico e 

ambiental”. Questões ambientais que interferem nas demonstrações contábeis das empresas 

têm sido o foco de discussões entre vários países. Um exemplo dessas discussões é a 

Conferência das Nações Unidas do Desenvolvimento Sustentável (ECO-92, Rio-92, Rio + 20) 

(RIBEIRO, 2010). 

As empresas que evidenciam as informações socioambientais, com maior frequência e 

formato adequado, demonstram, perante a sociedade, a ética e a transparência, o que gera a 

confiabilidade aos diversos usuários das informações (BARBOZA; CONCEIÇÃO, 2010). 

Nessas circunstâncias, Monteiro e Ferreira (2006, p. 5) afirmam que o objetivo da 

evidenciação da informação ambiental é “divulgar, para os stakeholders, informações sobre o 

desempenho das entidades nas questões ambientais, bem como divulgar toda a informação 

que afete o meio ambiente e o patrimônio das entidades”. 

É oportuno ressaltar que não existem regras a ser seguidas para evidenciar 

informações contábeis ambientais, ou seja, não há com clareza o que deve ser evidenciado. 

Assim, é necessário levar em conta três quesitos: a quem se destina a informação, qual é o 

propósito de demonstrá-la e em qual extensão revelá-la (TINOCO; KRAEMER, 2008). 

Na opinião de Maciel et al. (2009), no que diz respeito ao estudo da evidenciação de 

itens econômico-ambientais, como as entidades não possuem um modelo padronizado a 



 

 

 

seguir ou pronunciamentos aplicáveis, elas optam por evidenciar conforme seu entendimento 

ou por não divulgar os itens que se referem ao controle ambiental. 

Neste contexto, a educação contábil enfrenta um desafio no sentido de formar 

profissionais qualificados, principalmente, na área de contabilidade ambiental, que, apesar de 

representar um tema recente, é um campo dinâmico e que demanda esforços para sua inserção 

nos cursos de Ciências Contábeis. O presente estudo foca no ensino da Contabilidade 

Ambiental, assim, torna-se relevante analisar como a temática é tratada nos currículos 

acadêmicos, tanto nacionalmente como no âmbito internacional.  

 

2.2 Caracterização e Objetivos dos Currículos Nacional e Mundial 

 

Dutra (2003, p. 20) aponta que o currículo a priori é “o conjunto de disciplinas que a 

escola utiliza para estruturar o conjunto de conhecimentos de um curso especifico”. O autor 

complementa que o objetivo do currículo é “definir o conhecimento que a escola irá transmitir 

ao educando, para esse construir seu próprio conhecimento” (DUTRA, 2003 p. 51). Já 

Mulatinho (2007, p. 56) afirma que: 
[...] o papel do currículo transcende aos objetivos de uma formação técnico-

científica, de uma disposição de conhecimentos a serem percorridos pelos 

educandos, de caráter eminentemente prático, no processo de ensino-

aprendizagem, mas sim da construção de conhecimentos, que serão 

resultantes das relações e das necessidades sociais, sendo o reflexo do sentido 

de como as pessoas veem o mundo.  

 

Segundo Peleias (2006), vários artefatos influenciam a estrutura de um currículo, 

como: histórias de currículos anteriores; demandas das políticas cultural, social, econômica e 

educacional; avanços tecnológicos; pesquisas; conjunturas econômicas; concepções que 

orientam o âmbito acadêmico, entre outros. O autor relata que o objetivo principal dos 

currículos é nortear o processo de ensino e aprendizagem, pois abordam as necessidades 

básicas para a formação profissional do discente.  

No Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), no ano de 2008, propôs o 

Currículo Nacional do curso de Ciências Contábeis, reformulado em uma segunda edição 

publicada em 2009, redigida pela Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC). O modelo 

estabelece a proposta curricular para os projetos pedagógicos dos cursos de graduação em 

Ciências Contábeis, que devem adotar as diretrizes instituídas pela Resolução n.10, de 16 de 

dezembro de 2004, do Conselho Nacional de Educação (CNE), que regulamenta a formação 

dos contadores no Brasil. 

Segundo Carneiro et al. (2009, p. 5), o Currículo Nacional tem como objetivo:  
[...] levar às IES, aos coordenadores de curso e aos professores um trabalho 

de pesquisa, apresentando sugestões de disciplinas que devem compor a 

grade curricular dos cursos de Ciências Contábeis no Brasil, com um 

conteúdo aplicável nas modalidades presencial, semipresencial e a distância. 

 

No que tange à temática contabilidade ambiental, atualmente, no Brasil, a legislação 

educacional não determina a obrigatoriedade desta disciplina no projeto pedagógico das 

instituições de ensino. O Ministério da Educação na resolução n º 2 de 15 junho de 2012, 

estabelece as diretrizes curriculares para a educação ambiental no Brasil, em todos os níveis 

de ensino. Essa resolução evidencia a importância das questões ambientais na educação. O 

Art. 2º dessa resolução aponta que: 
“a Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da 

prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social 

em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar 

essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 

ambiental” 



 

 

 

 

  O currículo nacional de contabilidade, proposto pelo CFC, apresenta três dimensões 

para o direcionamento das disciplinas que deverão ser oferecidas no curso de Ciências 

Contábeis, são elas: conteúdo de Formação Básica; conteúdo de Formação Profissional e 

disciplinas Optativas. 

No grupo de „Formação Profissional‟, é indicada a disciplina “responsabilidade 

social”, que poderá abranger tópicos da contabilidade ambiental, ou seja, estrutura curricular 

nacional não recomenda a disciplina específica de contabilidade ambiental. 

Gomes et al. (2012, p. 178) tratam da importância da inserção da contabilidade 

ambiental como componente curricular na formação dos profissionais de contabilidade, “para 

uma melhor compreensão das práticas de contabilidade e sua aplicação na tomada de decisão 

organizacional”. 

Alguns estudos investigaram a inserção da disciplina contabilidade ambiental no curso 

de ciências contábeis no Brasil (CALIXTO, 2006; GALVÃO; TENÓRIO, 2009; VARELO et 

al., 2011). Os resultados apontam para uma baixa adoção da disciplina de contabilidade 

ambiental pelas instituições de ensino.  

Internacionalmente, a UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development) e o ISAR (International Standards of Accounting and Reporting), ligados à 

ONU (Organização das Nações Unidas), elaboraram um programa mundial de estudos e 

outros requisitos para contadores, ou seja, uma proposta de currículo a que se pode recorrer 

como guia para todas as instituições de ensino de contabilidade no desenvolvimento de suas 

grades curriculares (CAMPOS; LEMOS, 2012). 

Segundo Campos e Lemos (2012, p. 152), “em 1999, o ISAR realizou sua 16ª Sessão 

em Genebra, Suíça, e, desta reunião, o órgão divulgou dois documentos referentes à 

elaboração de um currículo mundial de estudos em contabilidade”. O objetivo foi 

universalizar o estudo em Ciências Contábeis, e o primeiro documento foi o 

(TD/B/COM.2/ISAR/5), que visa à regulamentação da qualificação dos contadores e consiste 

em um programa mundial de estudos de contabilidade (ERFURTH, 2009; CAMPOS; 

LEMOS, 2012).  

No ano de 2003, o programa mundial de estudos de contabilidade foi atualizado pelo 

ISAR/UNCTAD, que formulou um novo documento (TD/B/COM.2/ISAR/21), intitulado 

Revised Model Accounting Curriculum - „Modelo revisado de plano de estudos de 

contabilidade‟. Valeretto (2010, p. 60) assegura que “a iniciativa da UNCTAD teve o objetivo 

de promover a harmonização global dos requisitos de qualificação profissional”. O autor 

complementa que “o ISAR objetivou estabelecer um padrão de referência ou orientação para 

as qualificações dos profissionais nacionais, permitindo, assim, aos titulares desses diplomas 

o exercício da função no contexto de uma economia mundial” (VALERETTO, 2010 p. 24). 

No modelo revisado do plano de estudos de contabilidade (TD 21), o ISAR dividiu os 

conhecimentos necessários para um curso de contabilidade em quatro grandes blocos, e, em 

cada bloco, indicou módulos específicos para os estudos. O Quadro 1 apresenta a estrutura 

proposta pelo Currículo Mundial (CM)  para o curso de graduação em Ciências Contábeis. 

 
1 Conhecimento 

Administrativo e 

Organizacional 

2 Tecnologia de 

Informação 

3 Conhecimentos 

Contábeis, Financeiros e 

assuntos afins 

4 Conhecimento 

(avançado) em 

Contabilidade, Finanças 

e assuntos afins 



 

 

 

a) Economia;  

b) Métodos 

quantitativos e 

estatísticos para as 

empresas;  

c) Políticas 

empresariais, de 

estruturas 

organizacionais básicas, 

e comportamento 

organizacional;  

d) Funções e práticas 

administrativas, e gestão 

de operações;  

e) Marketing;  

f) Mercados 

internacionais. 

a)Tecnologia de 

informação; 

b) Conceitos de TI para 

sistemas comerciais 

c) Controle interno dos  

sistemas informa- 

tizados de gestão; 

d) Gestão de imple- 

mentação e uso de TI; 

 e) Gestão da segurança  

da informação; e 

f) Comércio eletrônico 

a) Contabilidade básica;  

b)Contabilidade financeira;  

c)Contabilidade financeira 

avançada;  

d)Contabilidade gerencial  

– conceitos básicos;  

e) Tributação;  

f)Sistemas de informações 

contábeis;  

g) Direito comercial e 

empresarial;  

h) Fundamentos sobre 

auditoria;  

i) Finanças empresariais e 

gestão financeira;  

j)Módulo sobre integração 

do conhecimento 

a)Demonstrações 

financeiras avançadas e 

Contabilidade industrial;  

b)Contabilidade gerencial 

avançada;  

c) Tributação avançada;  

d) Direito empresarial 

avançado;  

e) Auditoria avançada;  

f) Finanças empresariais 

avançadas e Administração 

financeira;  

g) Estágio Contábil; 

Quadro 1 - Estrutura do Currículo Mundial 
Fonte: Adaptado TD/B/COM.2/ISAR/21 (2003) 

 

Verifica-se que currículo mundial é dividido por blocos, sendo eles: „Conhecimento 

Administrativo e organizacional, que abrange tópicos de economia, administração e 

matemática; „Tecnologia de Informação‟, que visa proporcionar aos alunos conhecimentos 

quanto à utilidade e contribuição dos sistemas de informação para atender às necessidades das 

empresas; „Conhecimentos Contábeis‟, que abrange toda a base contábil, e alguns 

conhecimentos de direito; „Conhecimento Avançado em Contabilidade‟, baseia-se em tópicos 

avançados da contabilidade, como tributação avançada, auditoria avançada, agregando 

também o estágio curricular. 

Conforme Segantini et al. (2010, p. 4), o currículo mundial foi proposto com “o intuito 

de criar uma referência para a qualificação do profissional Contábil, o qual, se seguido, deve 

qualificá-lo para melhor atuar e servir à economia global, além de promover a harmonização 

dos requisitos para a formação profissional”. 

Internacionalmente há também estudos que compreendem a importância do currículo 

mundial, (TONDKAR, et al., 1998; GURGANUS, DOTY e HAGLER, 1995; 

PREOBRAGENSKA e  MCGEE, 2002). Estudos internacionais compreendem que uma 

alteração no currículo de contabilidade pode aumentar o interesse entre os alunos e também 

tornar o curso mais completo (DONELAN e PHILIPICH, 2002; GURGANUS, DOTY e 

HAGLER, 1995). Esses estudos evidenciam que uma adequação do currículo contábil pode 

resultar em benefícios tanto para o curso, quanto para os alunos, assim, a padronização dos 

currículos poderão auxiliar na integração de conteúdos e na melhoria da qualidade dos cursos 

(KIMMEL, 1995; SMYTHE e NIKOLAI, 2002; BYRNE e BLOOD; 2003). 

Quanto à disciplina específica de Contabilidade Ambiental, constatou-se que, no CM, 

esta não é proposta diretamente, porém, em alguns módulos (blocos), são evidenciados 

tópicos importantes relacionados ao tema, sendo: passivos e ativos ambientais, custos e 

obrigações ambientais, auditoria ambiental e tópicos verdes. Nas disciplinas „obrigatórias‟, no 

bloco de contabilidade financeira proposto pelo CM, indica-se a preparação de distintos tipos 

de estágios financeiros e outros custos especiais de contabilidade. Neste tópico, é proposto a 

contabilidade de passivos e custos ambientais.  

No que se refere ao nível avançado (optativo) proposto no CM, evidencia-se a 

prestação de informes financeiros em relação a temas especializados; recomenda-se que, no 

estudo de relatórios financeiros e contabilidade avançada para indústrias especializadas, sejam 

abordados custos e obrigações ambientais.  



 

 

 

No módulo (bloco) de contabilidade de gestão avançada do CM, no subtópico de 

gestão financeira, sugere-se a abordagem de „políticas ambientais (verdes) e seu impacto 

sobre a gestão econômica e empresarial‟. É indicada, também, a auditoria avançada, e, como 

subtópico, sugere-se a abordagem de „auditoria ambiental‟. Para finalizar no bloco de gestão 

financeira do CM, propõem-se „indicadores e cumprimento das normas ambientais‟, „questões 

de contabilidade na auditoria ambiental‟.  

Importante ressaltar que os tópicos propostos pelo CM, relacionados ao tema 

ambiental, foram analisados neste estudo, com o propósito de identificar e analisar as 

similaridades e divergências quanto aos conteúdos oferecidos nos cursos de graduação em 

Ciências Contábeis localizados na região sudeste do país, pautados sobre o tema. 

Portanto, certifica-se que o ensino da contabilidade ambiental já é um tema em 

discussão em pesquisas realizadas nacionalmente, (CALIXTO, 2006); (GALVÃO; 

TENÓRIO, 2009); (VARELO et al. 2011). O próximo tópico trata do ensino da contabilidade 

ambiental.  

 

2.3 O Ensino da Contabilidade Ambiental 

O foco do presente estudo é o ensino da contabilidade ambiental, sendo que a 

produção acadêmica científica tem aumentado gradativamente, e foram realizados estudos que 

contemplam a importância da contabilidade ambiental no curso de graduação de Ciências 

Contábeis (SOUZA, 2006; CALIXTO, 2006; GALVÃO; TENÓRIO, 2009; CARVALHO, et 

al., 2010; VARELO et al., 2011; GOMES et al., 2012). 

Os estudos efetuados por Calixto (2006), Galvão; Tenório (2009) e Varelo et al. 

(2011) investigaram a inserção da disciplina contabilidade ambiental nos currículos dos 

cursos de graduação em contabilidade no Brasil. Os resultados evidenciaram que poucas 

instituições de ensino oferecem a disciplina de contabilidade ambiental nos currículos do 

curso de Ciências Contábeis, e são oferecidas em maior número de instituições na modalidade 

optativa. Nas análises destes estudos, são evidenciados que a baixa inserção da disciplina 

refere-se à dificuldade de acrescentar novas temáticas no currículo do curso.  

A pesquisa de Carvalho et al. (2010) objetivou analisar o interesse dos alunos do curso 

de Ciências Contábeis pela temática contabilidade ambiental. Ao analisar a opinião dos 

alunos, os autores observaram que a maioria acredita que a disciplina contabilidade ambiental 

é importante para sua formação acadêmica e os mesmos têm interesse em estuda-la, pórem 

não têm interesse de atuarem na área. 

Maciel et al. (2009) verificaram o nível de conhecimentos específicos de contabilidade 

ambiental dos profissionais da área contábil e concluíram  que os contadores pesquisados 

possuem baixo nível de conhecimento sobre a temática. Os autores complementam que esta 

situação está associada com o pouco interesse dos profissionais sobre a área da contabilidade 

ambiental. 

Marques, Schultz e Hofer (2009), também, investigaram o nível de conhecimento 

sobre a contabilidade ambiental, a amostra foram estudantes do curso de Ciências Contábeis 

de duas instituições de ensino. Detectaram que o desempenho dos alunos ingressantes é baixo 

comparando com os alunos matriculados nos semestres avançados, ou seja, quanto mais 

avançado no curso, o grau de conhecimento sobre a Contabilidade Ambiental aumenta. 

O estudo realizado por Varelo et al. (2013) investigou a abrangência do conteúdo 

aplicado na disciplina de contabilidade ambiental, nas instituições brasileiras. Os resultados 

apontaram que a abordagem tratada nessas instituições é basicamente a fundamentação teórica 

do tema, com pequenas abordagens gerenciais, tendo baixa evidenciação das informações 

ambientais. Quanto à literatura nacional disponível sobre a temática que trata da 

Contabilidade Ambiental, a pesquisa de Vasconcelos (2011) evidenciou que é satisfatória e 



 

 

 

compatível para a construção do plano de ensino sobre contabilidade ambiental nas IES 

brasileiras (VASCONCELOS, 2011).  

Verifica-se, na revisão da literatura, que, pelos resultados dos estudos realizados na 

educação contábil na área de contabilidade ambiental, estudantes e gestores acadêmicos 

percebem a importância do oferecimento da disciplina de contabilidade ambiental no curso de 

Ciências Contábeis (CALIXTO, 2006; GALVÃO; TENÓRIO, 2009; CARVALHO et al., 

2010). Constatou-se, também, que o nível de conhecimento dos estudantes de Ciências 

Contábeis sobre a contabilidade ambiental é baixo, o que gera uma reflexão sobre a 

preparação destes profissionais para a atuação no mercado de trabalho, no que tange a este 

tema (MARQUES; SCHULTZ; HOFER, 2009; MACIEL et al., 2009).  

Assim, o presente estudo analisa as similaridades e divergências entre os conteúdos 

sobre a contabilidade ambiental oferecidos pelos cursos de graduação em Ciências Contábeis 

nas universidades públicas situadas na região Sudeste, conforme proposta do Currículo 

Mundial (CM), desenvolvido pela ONU/UNCATD/ISAR. No próximo tópico, apresentam-se 

os procedimentos metodológicos adotados para o presente estudo. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Quanto aos objetivos, este estudo classifica-se como descritivo. Segundo Gil (1999), 

tal classificação visa caracterizar e descrever determinado fenômeno ou relação entre 

variáveis, no qual o pesquisador não interfere nos resultados. 

A abordagem adotada para o estudo é qualitativa. Para Richardson (2011, p. 80), “os 

estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a intervenção de certas variáveis, compreender e classificar 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. 

Para compor a análise de dados, foi selecionada uma população de dezesseis 

instituições de ensino públicas localizadas na região Sudeste, segundo dados disponibilizados 

na plataforma e-MEC. A escolha da região sudeste para este estudo deve-se ao fato desta 

abarcar quatro grandes estados, que possuem abrangência nacional e conter as principais 

instituições de ensino públicas que oferecem o curso de Ciências Contábeis no Brasil. 

O Quadro 2 exibe as instituições públicas situadas na região Sudeste, que compuseram 

o universo da pesquisa. 
 

 

Estados Instituições Sigla 

Espírito Santo Universidade Federal do Espírito Santo UFES 

Minas Gerais 

Universidade Estadual de Montes Claros UNIMONTES 

Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF 

Universidade Federal de Minas Gerais UFMG 

Universidade Federal de São João Del Rei UFSJ 

Universidade Federal de Uberlândia UFU 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri UFVJM 

Universidade Federal de Viçosa  UFV 

Rio de Janeiro 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro UERJ 

Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ 

Universidade Federal Fluminense  UFF 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ 

São Paulo 
Faculdade de Ciências da Fundação Tecnológica de Osasco FAC-FITO 

Universidade de São Paulo USP 



 

 

 

Universidade de São Paulo Ribeirão Preto USPRP 

Universidade Federal de São Paulo  UNIFESP 

 Quadro 2 - Instituições Públicas localizada na Região Sudeste 
Fonte: Plataforma e-MEC (2013) 

 

Importante ressaltar que a instituição FATEB foi excluída da população em estudo, em 

razão de o curso de Ciências Contábeis constar como em extinção na plataforma e-MEC. 

O procedimento de coleta de dados foi realizado com a utilização de fontes 

secundárias e por meio da pesquisa documental. Para o levantamento do material de análise, 

recorreu-se a currículos (estrutura curricular) e ementas disponibilizados em sítios eletrônicos 

das Universidades em estudo. A coleta de dados foi realizada no período de agosto a outubro 

de 2013.  

Para amostra da pesquisa, foram selecionadas as instituições que disponibilizaram suas 

ementas ou programas curriculares disponíveis em seus sítios eletrônicos, na data da pesquisa, 

ou por contato preestabelecido com os coordenadores de curso. Assim, a amostra final da 

pesquisa corresponde a treze instituições públicas, que disponibilizaram os currículos e 

ementas, são elas: UFES; UNIMONTES; UFJF; UFMG; UFSJ; UFU; UFVJM; UFV; 

UFRRJ; FAC-FITO; USP; USPRP e UNIFESP. 

Para a análise dos dados coletados, foi realizada a comparação entre o conteúdo 

abordado nos currículos dos cursos de graduação dos cursos em Ciências Contábeis 

brasileiros, das instituições de ensino públicas localizadas na região Sudeste, no que concerne 

às temáticas Contabilidade Ambiental. Para isso, foram analisadas todas as ementas das 

disciplinas de cada um dos cursos selecionados, separadamente, por IES. Verificaram-se os 

conteúdos divulgados nos programas das disciplinas que tratam da Contabilidade Ambiental, 

sendo os resultados comparados com as informações sobre o tema constantes no CM.  

No próximo tópico, apresenta-se a análise dos resultados encontrados com a 

investigação proposta. 

 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Conforme mencionado anteriormente, o currículo mundial é dividido por blocos, 

sendo: Conhecimento Administrativo e Organizacional; Tecnologia de Informação; 

Conhecimentos Contábeis, Financeiros e assuntos afins e Conhecimento (avançado) em 

Contabilidade, Finanças e assuntos afins. Analisou-se, no CM, os conteúdos requeridos que 

tratam da Contabilidade Ambiental; no Quadro 3, apresentam-se os tópicos identificados em 

dois blocos, sendo „Conhecimentos Contábeis, Financeiros e Assuntos afins‟ e 

„Conhecimento Avançado em Contabilidade, Finanças e Assuntos afins: 

 
 

Conteúdos relacionados à Contabilidade Ambiental 

Blocos Currículo Mundial  

Conhecimentos Contábeis, Financeiros e 

Assuntos afins 

Conhecimento Avançado em contabilidade, 

Finanças e Assuntos afins 

 

 Contabilidade de passivos e custos 

ambientais 

 

 Custos e obrigações ambientais; 

    Políticas ambientais (verdes) e seu 

impacto   sobre a gestão econômica e empresarial‟; 

 auditoria ambiental‟; 

  „indicadores e cumprimento das normas 

ambientais‟, “questões de contabilidade na auditoria 

ambiental” 

Quadro 3 - Tópicos de Contabilidade Ambiental CM 



 

 

 

      Fonte: TD/B/COM.2/ISAR/21 (2003) 

 

Notou-se que o CM não indica a disciplina específica de Contabilidade Ambiental, ou 

seja, foram identificados alguns módulos que tratam tópicos relacionados ao tema. Para a 

comparação da similaridade dos conteúdos relacionados à Contabilidade Ambiental proposta 

pelo CM e o que é oferecido pelas instituições de ensino públicas brasileiras localizadas na 

região sudeste, analisaram-se todos os programas de disciplinas oferecidas.  

Primeiramente, foi realizada uma comparação dos conteúdos requeridos pelo CM 

relacionados à Contabilidade Ambiental (Quadro 3) e os oferecidos pelas instituições 

brasileiras investigadas. O Quadro 4 registra os conteúdos convergentes localizados, e onde as 

informações encontradas nos programas de disciplinas da amostra estudada foram alocadas 

nos dois blocos propostos pelo CM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 - 

Similaridades 

do CM e IES 

BrasileirasIES 

Disciplina Período 
Tipo de 

Disciplina 

Blocos Currículo Mundial/ Conteúdos 

Similares 

Conhecimentos 

Contábeis, 

Financeiros e 

Assuntos afins 

Conhecimento 

Avançado em 

Contabilidade, 

Finanças e Assuntos 

afins 

UFMG 
 Contabilidade 

Social e Ambiental 
10º Obrigatória 

Plano de contas 

Ambiental 
  

UFJF 

Contabilidade e 

Responsabilidade 

Social e Ambiental 

9º Obrigatória   
Auditoria em Balanço 

Social 

UFSJ 
Contabilidade 

Ambiental 
8º Optativa 

Gastos, Ativos, 

Passivos, Despesas 

sobre Custos e 

Receitas Ambientais 

Contabilização de 

eventos ambientais 

UFVJM 
Contabilidade 

Ambiental 
ñ consta Optativa 

Ativo, Passivo, 

Receita e Despesas 

ambientais 

  

UFES 
Contabilidade 

Ambiental 
ñ consta Optativa   

 Balanço Patrimonial 

Ambiental 

USP (FEA) 
Contabilidade 

Social 
3º Obrigatória   Balanço Ambiental 

USPRP 

Contabilidade e 

Responsabilidade 

Social 

ñ consta Optativa   
Contabilidade 

Ambiental 

UNIFESP 
Contabilidade 

Social e Ambiental 
ñ consta Obrigatória 

Investimentos, gastos 

e custos ambientais.  
  

Quadro 4 - Similaridades do CM e IES Brasileiras 
Fonte: Dados da pesquisa 

 



 

 

 

Percebe-se, na análise do Quadro 4, que somente oito instituições de ensino 

pesquisadas tiveram conteúdos convergentes com a proposta do CM. A UFSJ foi a única 

instituição que apresentou conteúdos envolvendo os dois blocos propostos pelo CM, sendo 

„Gastos, ativos, passivos, despesas sobre custos e receitas ambientais‟ e „custos e obrigações 

ambientais‟. É oportuno destacar que, quanto ao tipo de disciplinas oferecidas pelas IES, 

houve uma distribuição média entre obrigatórias e optativas, e que as disciplinas optativas 

podem ou não ser ofertadas pelas IES. 

Durante a análise dos programas de disciplinas nas instituições selecionadas, 

verificaram-se conteúdos relacionados à Contabilidade Ambiental que não eram indicados no 

CM. O Quadro 5 exibe tais conteúdos. 
 

 
Quadro 5 - Conteúdos de Contabilidade Ambiental/IES da Região Sudeste 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ética e responsabilidade social 4º Obrigatória Responsabilidade social das empresas

Contabilidade Social ñ consta Optativa Contabilidade social

Ambiental nas Empresas 5º Obrigatória Responsabilidade Social das Empresas

USP (SP) Contabilidade Social 3º Obrigatória Balanço Ambiental

USP (RP)
Contabilidade e Responsábilidade 

Social
ñ consta Optativa Contabilidade Ambiental

UNIFESP Contabilidade Social e Ambiental ñ consta Obrigatória

Aspectos ambientais e sociais relevantes para a Contabilidade.

Abordagem Normativa e Legislação Ambiental e seus reflexos na 

Contabilidade. Avaliação Ambiental: danos e passivos

ambientais.  Responsabilidade social. 

Tipo de DisciplinaPeríodoDisciplinaIES
Conteúdos de Contabilidade Ambiental / Programa das 

Disciplinas

UFMG  Contabilidade Social e Ambiental 10º Obrigatória Contabilidade e Meio ambiente: perspectivas e conceitos basicos

UFU

UFJF
Contabilidade e Responsabilidade 

Social e Ambiental
9º Obrigatória

Obrigatória
Aspectos da contabilidade ambiental; Responsabilidade social; 

Noções de Contabilidade Social; Balanço Social

UFSJ

Contabilidade Ambiental 8º Optativa

Introdução ao meio ambiente; Gestão ambiental; Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA); Contabilidade da Gestão Ambiental; 

Relatório Socioambiental: no Brasil e no Mundo; Indicadores 

Ambientais e Socioeconômicos do Desempenho Sustentável.

Contabilidade Geral II 3º Obrigatória

Meio ambiente como oportunidade de negócios; 

Responsabilidade social nas empresas; Reponsabilidade 

Ambiental; Gestão Ambiental; Noções de Contabilidade Social; 

Balanço Social.

Noções de Balanço Social; Demonstração do Valor Adicionado.

UFES Contabilidade Ambiental ñ consta Optativa

Preocupações ambientais; Impactos Ambientais; Eco-indicadores 

de eficiência;Disclosure Ambiental; Aspectos Ambientais; 

Integração dos relatórios ambientais com os sociais

UFVJM
Contabilidade Ambiental

ñ consta Optativa

Ativo, Passivo, Receita e

Despesas ambientais;Conceitos e objetivos da Contabilidade 

Ambiental; Adequação da relação empresa-meio ambiente; 

Normas nacionais e internacionais aplicáveis; Considerações 

gerais sobre a Contabilidade Ambiental

Unimontes Contabilidade Geral III 4º

UFRRJ Planejamento e Controle

Ambiental das Organizações
ñ consta Optativa

Desenvolver o processo de planejamento e controle das 

atividades ambientais da empresa visando a orientação e 

monitoramento do seu desempenho e sua responsabilidade 

ambiental/social

FAC FITO Contabilidade Social ñ consta Optativa
 Introdução ao Balanço Social ; Indicadores de Análise do 

Balanço Social



 

 

 

A UFV (Universidade Federal de Viçosa) não consta no Quadro 5, pois, nos 

programas de disciplinas disponibilizados pela IES, não apresentou nenhum conteúdo 

referente à disciplina de contabilidade ambiental.  

Foram identificadas oito disciplinas de caráter obrigatório que tratam de temas de 

Contabilidade Ambiental, e sete disciplinas optativas. O resultado revela a inserção da 

disciplina de contabilidade ambiental nas estruturas curriculares das IES nas instituições de 

ensino estudadas. Os estudos de Calixto (2006); Galvão; Tenório (2009) e Varelo et al. (2011) 

evidenciaram o baixo grau de oferecimento da disciplina de Contabilidade Ambiental nos 

currículos de graduação de Ciências Contábeis. Tais estudos investigaram uma amostra maior 

de instituições de ensino no Brasil. 

Internacionalmente, Mangion (2006) investigou a consistência do ensino da 

contabilidade ambiental e social na Austrália, comparando com outros países ocidentais. 

Constatou-se que as universidades australianas estão atendendo à inserção de conteúdos 

ambientais e sociais na educação contábil. 

Observou-se, também, na análise dos dados, que as disciplinas obrigatórias variam em 

relação ao período em que são oferecidas, ou seja, são inseridas do 3º ao 10º período. 

Importante ressaltar que algumas das IES pesquisas não indicaram o período em que as 

disciplinas são oferecidas. Quanto à denominação da disciplina, é diversificado, as 

instituições adotam qualificação diferentes. Identificou-se que os termos „contabilidade 

social‟, „responsabilidade social‟ e „contabilidade ambiental‟ são mais citados nas instituições 

pesquisadas.  

Verificou-se que as instituições de ensino pesquisadas apresentam conteúdos de 

contabilidade ambiental que não são indicados pelo CM, ou seja, foram identificados 

conteúdos relacionados ao tema com maior abrangência. Ressalta-se que tal fato pode ser 

positivo para as instituições brasileiras, pois isto reforça a importância dada ao tema na região 

sudeste. 

Percebeu-se que, em algumas instituições estudadas, o tema ambiental é tratado nos 

programas de disciplina em forma de tópicos, que não possuem abrangência específica. Nesse 

sentido, os conteúdos „responsabilidade social‟, „balanço social‟ e „contabilidade social‟, 

foram encontrados nas seguintes instituições: UFU, UNIMONTES, UFRRJ, USP (FEA USP) 

e FAC Fito. Tais resultados não evidenciam o detalhamento dos conteúdos abordados, o que 

poderá indicar uma superficialidade sobre a educação contábil ambiental. 

Zulkifli (2011) avaliou quais são as expectativas dos educadores do curso de Ciências 

Contábeis de IES públicas e particulares da Malásia, quanto ao ensino da Contabilidade 

Ambiental. O estudo reconheceu que, na percepção dos educadores contábeis, é positiva a 

inserção da contabilidade ambiental nos cursos, e os docentes apontaram a necessidade de 

uma estrutura formal (padronizada) para o ensino da contabilidade ambiental e social, nas 

instituições de ensino. 

Ramo e Kassai (2013, p. 14) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a 

abordagem de disciplinas no curso referente à sustentabilidade da FEA USP, e consideram 

que “mesmo a FEA-USP sendo uma das mais importantes instituições da área de negócios no 

Brasil, é possível notar lacunas em relação ao ensino para um desenvolvimento sustentável.” 

As instituições UFSJ, UFVJM e UFES evidenciaram, especificamente, a disciplina de 

contabilidade ambiental nas suas ementas, todas elas em modalidade optativa. Na análise 

realizada, os conteúdos oferecidos relacionados à contabilidade ambiental, nestas instituições, 

foram os mais completos da amostra pesquisada. Por conseguinte, a importância da disciplina 

de contabilidade ambiental é observada em alguns estudos (CALIXTO, 2006; GALVÃO; 

TENÓRIO, 2009; CARVALHO et al., 2010).  

Os resultados da pesquisa indicam que a maioria das instituições de ensino públicas da 

região sudeste traz, em seus programas, a abordagem de conteúdos relacionados à 



 

 

 

contabilidade ambiental que vão além daqueles indicados pelo CM. É oportuno evidenciar 

que a maioria das disciplinas de contabilidade ambiental são propostas na modalidade 

optativa, ou seja, as IES podem ou não oferecer tais disciplinas no curso. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa buscou, por meio de um estudo descritivo, com abordagem 

qualitativa e coleta de dados documental, identificar e analisar as similaridades e divergências 

entre os conteúdos das disciplinas oferecidas pelos cursos de graduação em Ciências 

Contábeis, das universidades públicas, situadas na região Sudeste, no que tange à temática 

Contabilidade Ambiental, e do Currículo Mundial desenvolvido pela ONU/UNCATD/ISAR. 

Verificou-se, na literatura, que pesquisas anteriores apontam que o ensino da 

contabilidade ambiental é importante na graduação em Ciências Contábeis, (CALIXTO, 

2006; GALVÃO; TENÓRIO, 2009; CARVALHO et al., 2010), pois o mercado de trabalho 

espera por profissionais qualificados nessa área. (MARQUES; SCHULTZ; HOFER, 2009; 

MACIEL et al., 2009). 

Identificou-se que o CM aborda, em sua proposta, conteúdos de contabilidade 

ambiental em dois blocos, „Conhecimentos Contábeis, Financeiros e Assuntos afins‟ e 

„Conhecimento Avançado em Contabilidade, Finanças e Assuntos afins‟, conteúdos estes que 

são: “Contabilidade de passivos e custos ambientais”; “Custos e obrigações ambientais”; 

“Políticas ambientais (verdes) e seu impacto sobre a gestão econômica e empresarial”; 

“auditoria ambiental”; “indicadores e cumprimento das normas ambientais”, “questões de 

contabilidade na auditoria ambiental”.  

Na amostra investigada, detectou-se que oito instituições de ensino apresentaram 

conteúdos similares propostos pelo CM, são elas: UFMG, UFJR, UFSJ, UFVJM, UFES, USP, 

USPRP e UNIFESP. Os conteúdos propostos nas estruturas curriculares convergentes com o 

CM são diversificados, ou seja, não são padronizados e, na maioria, são utilizados tópicos 

programáticos diferentes. 

Na análise complementar, identificou-se que as instituições pesquisadas oferecem 

conteúdos relacionados à Contabilidade Ambiental que não são propostos pelo CM, sendo 

que oito destas disciplinas são de caráter obrigatório e sete optativas. Esses resultados 

evidenciam que a disciplina de contabilidade ambiental, na amostra estudada, é relevante nas 

instituições de ensino. Somente a UFV não apresentou, em sua estrutura curricular, um 

conteúdo que abordasse a área ambiental. 

Em algumas instituições pesquisadas (UFU, UNIMONTES, UFRRJ, USP e FAC Fito) 

evidenciou-se que o tema ambiental não é tratado de forma abrangente, são inseridos 

conjuntamente, em formato de tópicos nas disciplinas denominadas: „responsabilidade social‟, 

„balanço social‟ e „contabilidade social‟. Ressalta-se que as disciplinas de contabilidade 

ambiental identificadas nas estruturas curriculares das IES investigadas são indicadas na 

maioria como optativas. 

Verificou-se, nas ementas de três instituições (UFSJ, UFVJM e UFES), o 

oferecimento da disciplina específica de contabilidade ambiental, em caráter optativo. Na 

análise detalhada das ementas propostas por estas instituições, percebeu-se que os conteúdos 

oferecidos são abrangentes e detalhados sobre a temática. 

  Em resposta à questão problema proposta neste estudo, identificou-se que a maioria 

das instituições de ensino públicas localizadas na região sudeste, que oferecem o curso de 

Ciências Contábeis, apresentam, em suas ementas, conteúdos relacionados à Contabilidade 

Ambiental, e que vão além daqueles propostos no CM.  

Importante destacar que Varelo et al. (2013) evidenciam, em seu estudo, que a 

abrangência do ensino em contabilidade ambiental no Brasil tem sido, basicamente teórica, o 

que poderá afetar o processo ensino aprendizagem. Tal fato remete a uma reflexão sobre o 



 

 

 

planejamento do oferecimento de disciplinas que tratam da temática ambiental nos cursos de 

Ciências Contábeis. 

Almeja-se que este estudo contribua para complementar as pesquisas realizadas na 

área de educação contábil, principalmente, quanto à temática ambiental. O comparativo entre 

o Currículo Mundial desenvolvido pela ONU/UNCATD/ISAR e o utilizados pelas 

instituições públicas do sudeste brasileiro traz importantes inferências sobre elementos 

fundamentais que estas organizações devem expor a comunidade acadêmica para a formação 

de profissionais direcionados para as necessidades do mercado em um futuro próximo. 

Percebe-se a importância do tema tratado neste estudo, tanto no âmbito acadêmico como 

empresarial, ou seja, os profissionais contábeis necessitam de qualificação que engloba a 

contabilidade ambiental para melhor atender o mercado quanto à evidenciação das 

informações ambientais. A discussão da temática proposta no estudo torna-se relevante para a 

discussão do currículo proposto nacionalmente para as IES brasileiras no ensino da 

contabilidade. 

Importante indicar a limitação deste estudo, quanto à amostra investigada, ou seja, 

abrangeu somente instituições públicas da região sudeste e a análise restringiu-se as ementas e 

grades curriculares. Sugere-se, para trabalhos futuros, expandir a pesquisa para outras regiões, 

com o propósito de comparar e complementar os resultados alcançados neste estudo, bem 

como a realização de uma pesquisa qualitativa com os coordenadores de curso sobre a 

temática. 
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