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RESUMO 

Análises da literatura científica têm identificado que na pesquisa contábil brasileira 

predomina, há cerca de quinze anos, a abordagem positivista. Estudos recentes buscam 

avançar na compreensão do estabelecimento deste paradigma, mas os processos pelos quais o 

positivismo se sustenta e se reproduz na pesquisa contábil brasileira ainda permanecem 

obscuros. No intuito de aprofundar a compreensão de tais processos, utilizamos neste artigo 

um referencial bourdieusiano para investigar, através de entrevistas semi-estruturadas com 14 

alunos de um programa de doutorado, como se dá a constituição do habitus científico na 

academia contábil brasileira. Nossas evidências apontam que o mimetismo é a principal forma 

de aprendizagem vivenciada por nossos entrevistados desde seus primeiros contatos com a 

pesquisa acadêmica, e que mesmo na pós-graduação eles encontram um ambiente de baixos 

estímulos à reflexividade. A ausência de um questionamento sistemático das premissas que 

empregam em suas pesquisas, aliada a um entendimento superficial dos processos de 

construção de conhecimento, leva-os a desenvolver um senso de obviedade em relação às 

práticas que adotam e uma baixa capacidade de problematizá-las. Já a prevalência da 

percepção de que o comprometimento ideal para a pesquisa contábil no ambiente externo à 

academia seja com os interesses do capital e da profissão contábil oferece pistas interessantes 

sobre a predominância do positivismo, se entendermos que ele implica em uma reificação do 

status quo. 

 

Palavras-chave: Campo Científico; Habitus científico; Paradigma; Pesquisa contábil; 

Socialização acadêmica. 

 

Área Temática: Educação e Pesquisa em Contabilidade (EPC). 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com Malsch, Gendron e Grazzini (2011), a pesquisa contábil internacional 

é significativamente polarizada, tendo um polo dominante que adota e promove formas de 

pesquisa com viés economicista e positivista e se mostra impermeável a abordagens 

alternativas, enquanto pesquisadores de estilos interpretativistas e críticos buscam alterar a 

configuração do campo através de ações que, por exemplo, promovam abertura e 

multivocalidade metodológica. Segundo Jeanjean e Ramirez (2009), a ascensão do 

positivismo na contabilidade teve origem nos Estados Unidos, onde “em menos de dez anos, 

entre 1960 e 1967 – 1968, pesquisas analisando escolhas contábeis e/ou o efeito de 



 

 

informações contábeis nos mercados financeiros utilizando modelos econômicos e 

processamentos estatísticos suplantaram trabalhos na tradição normativa nos principais 

periódicos de pesquisa” (p. 108, tradução nossa), sendo possibilitada pela dissociação entre 

teoria e prática contábil engendrada pela geração de pesquisadores normativos precedente a 

esta emergência. 

 Baker e Bettner (1997) sugerem como razões para a ausência de pesquisas 

interpretativas e críticas nos principais periódicos dos Estados Unidos o controle estreito 

sobre os periódicos da área, exercido por uma elite acadêmica que se beneficia da 

homogeneidade de perspectivas e métodos de pesquisa para incrementar seu reconhecimento 

profissional; e o vínculo estreito entre a academia e a profissão contábil, que faz com que a 

pesquisa contábil, ao assumir uma postura “científica” e “neutra” em relação a valores, evite 

perturbar os interesses da profissão. Para Wilkinson e Durden (2015), a estagnação da 

pesquisa contábil, entendida como um agressivo estreitamento do que se considera pesquisa 

legítima, não é um fenômeno exclusivo da contabilidade, afetando as ciências sociais de um 

modo mais amplo, e decorre de um processo de cientifização da política: as decisões políticas 

passam a ser representadas como sendo derivadas da ciência e, portanto, fora de 

questionamento, conferindo grande poder àqueles cujos discursos são considerados 

científicos. 

No Brasil, análises da literatura científica têm identificado, há mais de dez anos, uma 

mudança paradigmática na academia contábil, ocorrida entre o final dos anos 1990 e início 

dos anos 2000, com declínio de abordagens normativas e ascensão do positivismo (Borges, 

Rodrigues, Silva, & Santana, 2011; Cardoso, Mendonça Neto, Riccio, & Sakata, 2003; 

Cardoso, Oyadomari, & Mendonça Neto, 2007; Leite Filho, 2008; Mendonça Neto, Riccio, & 

Sakata, 2009; Theóphilo & Iudícibus, 2005). Alguns estudos recentes buscam avançar na 

compreensão dos processos que levaram a esta mudança e consequente reprodução do 

paradigma positivista: Martins (2012) afirma que na pesquisa contábil brasileira há falta de 

entendimento dos conceitos filosóficos que balizam o processo de geração de conhecimento 

profundo e fundamentado, e aponta a implementação do sistema de avaliação da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como um catalisador do processo 

de transição ao paradigma positivista; segundo Aragão (2016), nos discursos subjacentes às 

publicações da área contábil brasileira prevalece uma ideologia normativa e técnica, gerando 

uma hegemonia fundada no silenciamento dos pesquisadores e consequente reprodução e 

pactuação com o óbvio, faltando-lhes criticidade e comprometimento com a realidade social; 

Costa e Martins (2016), através de entrevistas com professores vinculados a programas de 

pós-graduação em contabilidade, identificaram que os alunos de doutorado são cobrados a 

elaborar e publicar artigos em coautoria com seus professores, a fim de atender os critérios de 

avaliação da CAPES, relatando ainda que os alunos são preparados para atender a qualidades 

formais em suas publicações, deixando a qualidade política de criticar, debater e se opor a 

temáticas consagradas no campo contábil em segundo plano. 

Mas a despeito destes esforços recentes, os processos pelos quais o paradigma 

positivista se sustenta e se reproduz na pesquisa contábil brasileira ainda permanecem 

obscuros. No intuito de aprofundar a compreensão de tais processos, utilizamos neste artigo 

um referencial bourdieusiano para investigar, através de entrevistas semi-estruturadas com 14 

alunos de um programa de doutorado, como se dá a constituição do habitus científico na 

academia contábil brasileira. 

O artigo prossegue da seguinte maneira: na seção 2 apresentamos os conceitos de 

campo, capital e habitus, desenvolvidos pelo sociólogo francês Piere Bourdieu (1930 – 2002), 

bem como sua aplicação ao campo científico; na seção 3 descrevemos os procedimentos 

metodológicos que adotamos na condução desta pesquisa; a seção 4 é dedicada à apresentação 



 

 

e análise das evidências que obtivemos; por fim, na seção 5 apresentamos as conclusões a que 

chegamos e discutimos algumas de suas implicações. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
Pierre Bourdieu desenvolveu, ao longo de sua obra, um método sociológico para 

investigar as ações sociais sendo concebidas como práticas, ou seja, um senso prático voltado 

para a solução de problemas práticos. Para conduzir tais investigações, Bourdieu desenvolveu 

três conceitos teóricos principais: campo, capital e habitus. Para ele, 
Em termos analíticos, um campo pode ser descrito como uma rede, ou uma configuração, de relações 

objetivas entre posições. Essas posições são definidas objetivamente, em sua existência e nas 

determinações que impõem sobre seus ocupantes, agentes ou instituições, pela sua situação (situs) 

presente e potencial na estrutura da distribuição de espécies de poder (ou capital) cuja posse comanda 

acesso aos ganhos específicos em disputa no campo, bem como por sua relação objetiva com outras 

posições (dominação, subordinação, homologia, etc.) (Bourdieu & Wacquant, 1992, p. 97, tradução 

nossa). 

O acesso ao campo é garantido aos indivíduos que possuam uma configuração 

determinada de propriedades, as quais Bourdieu define como capital. Ele sustenta que 
Dependendo do campo em que funcione, e dos custos associados às transformações mais ou menos 

dispendiosas que são pré-condição para sua eficácia no campo em questão, o capital pode se apresentar 

sob três formas fundamentais: como capital econômico, que é imediata e diretamente conversível em 

dinheiro e pode ser institucionalizado na forma de direitos de propriedade; como capital cultural, que é 

conversível, sob certas condições, em capital econômico e pode ser institucionalizado na forma de 

credenciais educacionais; e como capital social, construído através de obrigações sociais (“conexões”), 

que é conversível, sob certas condições, em capital econômico e pode ser institucionalizado na forma 

de títulos de nobreza. (Bourdieu, 2002, p. 282, tradução nossa). 

Além destas três formas básicas, Bourdieu também conceitua uma quarta, o capital 

simbólico, ou seja, o reconhecimento, institucionalizado ou não, que um agente recebe de um 

grupo, “comumente denominado prestígio, reputação, fama, etc., que é a forma assumida por 

esses diferentes tipos de capital quando eles são percebidos e reconhecidos como legítimos” 

(Bourdieu, 1991a, p. 230, tradução nossa). 

Uma ponte teórica entre os conceitos de campo e capital é dada pelo conceito de 

habitus, que explica como as regras do campo são apropriadas por agentes dotados de 

diferentes valências de capital. O habitus, sendo um produto da história, 
assegura a presença ativa das experiências passadas que, depositadas em cada organismo sob a forma 

de esquemas de percepção, de pensamento e de ação, tendem, mais seguramente do que todas as regras 

formais e todas as normas explícitas, a garantir a conformidade das práticas e sua constância através do 

tempo. (Bourdieu, 1980, p. 91, tradução nossa). 

Desta maneira, as ações sociais são teorizadas não como produtos de uma agência 

racional, mas sim de um senso prático que é socialmente constituído e que governa as práticas 

não através de um determinismo mecanicista, mas pela imposição de limites e restrições aos 

comportamentos considerados adequados em determinado campo. 

Para melhor explicar seu conceito de campo e as interações que nele ocorrem, 

Bourdieu frequentemente utilizava a metáfora de um jogo: 
Nós podemos de fato, com cautela, comparar um campo a um jogo, embora, ao contrário do segundo, 

um campo não seja produto de um ato deliberado de criação e siga regras, ou melhor, regularidades que 

não são explícitas e codificadas. Assim nós temos apostas que são, em sua maior parte, o produto da 

competição entre os jogadores. Nós temos um investimento no jogo, illusio (de ludus: jogo): os 

jogadores são tomados pelo jogo, eles se opõem uns aos outros, às vezes com ferocidade, apenas na 

medida em que eles concordam em sua crença (doxa) no jogo e suas apostas; eles concedem a estes um 

reconhecimento que escapa ao questionamento. Os jogadores concordam, pelo simples fato de jogar, e 

não por meio de um “contrato”, que o jogo vale a pena, e este conluio é a própria base de sua 

competição. (Bourdieu & Wacquant, 1992, p. 98, tradução nossa). 

 

 



 

 

 

2.1 Campo Científico 
Ao analisar o campo científico, Bourdieu (1976) postula que a verdade científica 

resulta de condições sociais de produção particulares, ou seja, da estrutura e do 

funcionamento deste campo. Para ele, 
O universo “puro” da ciência mais “pura” é um campo social como qualquer outro, com suas relações 

de força e seus monopólios, suas lutas e suas estratégias, seus interesses e seus ganhos, mas onde todas 

estas características se revestem de formas específicas. (p. 89, tradução nossa). 

Duas formas específicas de capital operam em um campo científico: a autoridade 

científica, baseada no reconhecimento outorgado por pares pela competência no encontro de 

soluções tidas como legítimas a problemas também considerados legítimos no campo em 

questão, e a autoridade social, que comumente se baseia no sistema educacional, e é 

parcialmente independente da autoridade científica (Bourdieu, 1991b). 

Na disputa pela legitimidade científica, agentes em posição dominante no campo 

tendem a adotar estratégias de conservação que visam perpetuar a ordem científica 

estabelecida, não apenas pela preservação das instituições encarregadas da produção e 

circulação das ideias científicas, mas também pelo controle sobre aquelas que reproduzem o 

habitus científico corrente (notadamente as instituições de ensino) através da inculcação de 

sistemas generativos de percepção, apreciação e ação que permitem a escolha de objetos de 

investigação, a solução de problemas científicos e a avaliação destas soluções (Bourdieu, 

1976). Tais processos de socialização são uma condição de admissão ao campo científico, que 
pressupõe uma metamorfose do ingressante, ou melhor ainda, uma espécie de metanoia marcada em 

particular por um agrupamento de crenças e de modos de pensamento e linguagem, que é o correlato de 

uma aderência tácita às apostas e regras do jogo. (Bourdieu, 1991b, p. 8, tradução nossa). 

Uma vez admitidos no campo científico, os agentes postulantes a posições de domínio 

podem adotar estratégias de sucessão ou de subversão. Estratégias de sucessão visam 

assegurar ao indivíduo, ao final de uma carreira previsível, os ganhos prometidos a quem 

segue o ideal estabelecido de excelência científica. Tais estratégias acabam por circunscrever 

as inovações aos limites do campo, e seus adotantes tomam parte no ciclo de troca de 

reconhecimento pelo qual a autoridade científica é transmitida entre gerações.  

Já as estratégias de subversão visam redefinir as regras de legitimação da dominação, 

permitindo que seus adotantes iniciem a acumulação de capital simbólico sem conceder uma 

contraparte aos agentes em posições dominantes no campo, negando-lhes reconhecimento. 

Tratam-se de estratégias com um risco maior de insucesso e que privam quem as adota do 

acesso, no curto prazo, aos ganhos disponíveis no campo, além de demandarem um maior 

investimento em preparo científico. 

Assim, para Bourdieu (1976) os conflitos epistemológicos são sempre, 

inseparavelmente, conflitos políticos, através dos quais os ocupantes de determinada posição 

buscam justificá-la e desacreditar as posições opostas. A distinção entre estratégias de 

conservação e de subversão, porém, tende a diminuir conforme cresça a autonomia do campo 

científico, já que a aquisição do preparo necessário para promover rupturas passa a depender 

de um engajamento com o próprio campo. A própria capacidade de ruptura acaba se tornando 

fonte de prestígio, e a busca pela verdade passa a prevalecer sobre a afirmação da verdade dos 

interesses de cada indivíduo. 

Bourdieu (1976) sustenta ainda que as ciências sociais enfrentam obstáculos maiores 

para sua autonomização, pois têm por objetivo a representação legítima do mundo social, que 

também é objeto de disputa no âmbito político da luta de classes. Desta forma, as disputas 

científicas nas ciências sociais sempre terão implicações políticas, já que quaisquer alterações 

no entendimento do mundo social também serão de interesse nas lutas políticas.  

 



 

 

3 METODOLOGIA 

 Para investigar os processos de socialização que levam à constituição do habitus 

científico na academia contábil brasileira, conduzimos 14 entrevistas semi-estrutruradas com 

doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da Faculdade 

de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo 

(PPGCC/FEA/USP). Criado em 1972, é o programa de pós-graduação em contabilidade mais 

antigo do Brasil, e por 30 anos (1978-2008) foi o único a oferecer curso de doutorado no país. 

Assim, o programa ocupa ainda hoje uma posição central no campo acadêmico da 

contabilidade brasileira, tendo formado a maioria dos doutores em contabilidade em atividade 

no país e servido de modelo para muitos dos programas de doutorado em contabilidade 

fundados a partir de 2008. 

Nossas entrevistas foram realizadas entre setembro e novembro de 2016 e tiveram uma 

duração média de 39 minutos, com duração mínima de 15 minutos e máxima de 1 hora e 13 

minutos. No total, obtivemos 9 horas e 8 minutos de gravação. Utilizamos o software 

AQUAD 7 para codificar os arquivos de áudio, conduzindo uma análise temática e 

transcrevendo apenas os trechos que pretendíamos utilizar no artigo. Todos os participantes 

eram alunos do programa de doutorado no momento das entrevistas. Por se tratar de uma 

comunidade bastante restrita, não proveremos maiores informações sobre eles, a fim de 

preservar suas identidades. 

Um dos autores deste artigo obteve seu doutorado junto ao referido programa em maio 

de 2016, tendo mantido vínculo com a instituição por cerca de 10 anos, desde seu curso de 

graduação. O outro autor, no momento em que foram feitas as entrevistas, estava no terceiro 

ano do curso de doutorado, tendo obtido seu título de mestre também pela instituição e sendo 

vinculado a ela por mais de 5 anos. 

Por óbvio, nossas experiências de vida tiveram grandes implicações na condução desta 

pesquisa. Como participantes do campo, temos nossos próprios interesses nele, o que permite 

interpretar este artigo como uma tentativa de promover nossas posições. A própria ideia de 

conduzir esta pesquisa adveio de nossas disposições de promover pesquisas contábeis críticas 

no Brasil, e de uma necessidade que sentimos de melhor compreender como e por que a 

prevalência do positivismo se sustenta na academia contábil brasileira. Para minimizar estas 

limitações, procuramos conduzir nossas análises com um alto grau de reflexividade, 

objetivando não apenas os pontos de vista dos participantes, mas também os nossos. Além 

disso, por termos selecionado os participantes através de nossas redes de contatos, é provável 

que tenhamos obtido uma amostra enviesada, constituída por indivíduos de posições e 

disposições semelhantes às nossas. 

Contudo, acreditamos que nosso engajamento no campo também provê uma série de 

benefícios para a pesquisa, e procuramos aproveitá-los ao máximo: primeiramente, nosso 

próprio acesso ao campo foi bastante fácil; todos os entrevistados foram nossos colegas, e 

alguns são amigos próximos, o que nos permitiu estabelecer um diálogo bastante franco com 

eles; e sem desconsiderar a particularidade de cada trajetória, compartilhamos de muitas 

vivências comuns às de nossos entrevistados, o que nos permitiu ter insights que alguém de 

fora do campo dificilmente teria. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Organizamos nossa análise das entrevistas que conduzimos em quatro tópicos: as 

trajetórias prévias e os motivos que levaram os participantes a ingressar no campo acadêmico 

e científico; o modo como se deu a constituição do habitus científico, ou seja, as experiências 

de aprendizagem dos participantes; a inserção e o modo como os participantes compreendem 



 

 

o funcionamento do campo; e os interesses a partir dos quais suas estratégias são 

estabelecidas. 

4.1 Ingresso no Campo 

 Os 14 participantes que entrevistamos são graduados e mestres em contabilidade, e 

apenas 3 deles relatam também terem feito outros cursos de graduação. O ingresso nos cursos 

de mestrado, para 8 dos participantes, deu-se por um processo de descoberta durante a 

graduação. Outros 3 relatam terem decidido fazer mestrado por já terem iniciado uma carreira 

docente; um deles já tinha intenção de seguir uma carreira acadêmica antes mesmo de 

ingressar na graduação; outro, decidiu em função de contatos com a área acadêmica após 

concluir a graduação; e um relata ter optado pela área acadêmica em função do status social 

conferido pelas titulações de mestre e doutor. 

 Quanto a suas trajetórias prévias ao ingresso na pós-graduação, identificamos três 

perfis distintos dentre os participantes: aqueles com trajetória eminentemente acadêmica, que 

ingressaram no doutorado logo após a conclusão do mestrado e da graduação, não tendo 

experiências profissionais significativas ao longo deste período; aqueles que tiveram 

experiências profissionais significativas após a conclusão da graduação e um ingresso mais 

tardio no mestrado; e aqueles que, mesmo tendo ingressado precocemente no mestrado, 

tiveram experiências profissionais significativas concomitantemente aos cursos de graduação. 

A Figura 1 evidencia a representatividade de cada um destes grupos em nossa amostra. 
Figura 1. Trajetória prévia ao ingresso na pós-graduação 

Nota. A Figura 1 indica a trajetória dos indivíduos antes de ingressarem na pós-graduação. Cada participante é 

representado por uma letra minúscula, de a a n, conforme a ordem de realização das entrevistas. A intersecção 

representa indivíduos que ingressaram no mestrado logo após concluírem a graduação, mas que tiveram 

experiências profissionais significativas durante a graduação. 

A = acadêmica; P = profissional. 

 

4.2 Constituição do Habitus 

 Ao serem questionados sobre como aprenderam a fazer pesquisa, todos participantes 

relatam um alto grau de autonomia neste processo, afirmando terem aprendido através da 

prática. Para a maioria, o primeiro contato com a pesquisa se deu ainda na graduação, em 

iniciações científicas ou durante os trabalhos de conclusão de curso. 
Ah, eu aprendi... Na raça. Fazendo, eu acho... Porque... A primeira experiência que eu tive com 

pesquisa foi no TCC na graduação. E... assim, orientação em graduação é muito... eu acho que assim... 

Você acaba ficando muito sozinho, em alguns momentos. O professor te dá algumas diretrizes, mas 

você acaba, você não sabe muito bem o que você está fazendo, você nunca fez uma pesquisa 

acadêmica, né? Como um artigo... e aí te falam que você tem que fazer uma fundamentação teórica, 

achar um problema de pesquisa, e fazer uma coleta de dados... E você fica meio perdido. Então, 

assim... Foi mais na tentativa e erro. 

 

– E como você aprendeu a fazer pesquisa? 

– Ó, na raça! 
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 – “Na raça” como? Nas disciplinas do mestrado? 

– Lendo artigos e fazendo pras disciplinas. E um pouco em metodologia, alguma coisa... 

– Mas foi na pós-graduação? 

– Na pós, na pós! Nunca tinha nem lido um artigo antes da pós. 

Apenas quatro participantes afirmam ter tido supervisão intensa por parte de seus 

orientadores no período da graduação, embora mesmo nestes casos prevaleça a percepção de 

que o aprendizado se deu essencialmente de maneira autônoma. 
E como que eu aprendi mais a pesquisar, foi que... foi meio na marra, porque tudo que ele me 

orientava era: – “Leia!” – “Você precisa ler, você precisa ler, e você precisa escrever, e manda pra 

mim!”, era só isso que ele fazia. Aí, já naquela época eu já... Assim, eu ficava... ele me passava o 

material e tal, mas ele nunca me direcionou muito. Então desde aquela época eu tentei procurar uma 

coisa mais pessoal. Nesse sentido que eu aprendi que pesquisa tinha que ser um negócio mais que você 

gostava. Aí isso influenciou muito o jeito que eu pesquiso até hoje. A influência dele é muito forte. 

Tanto no tema quanto na forma. 

 

Então... Nossa, essa é uma pergunta interessante! Nunca parei pra pensar nela nesse sentido... Eu acho 

que a fazer na prática... No TCC, querendo ou não, a gente tinha disciplinas, né? Do que era método 

científico, coleta de dados, esse tipo de informação... Mas ali é muito... Nossa, é muito superficial! 

Perto do que... Perto do que é, né? Mas assim, eu confesso que como a minha orientadora na 

graduação foi a professora [...], então, por mais que eu estivesse na graduação, ela conseguiu puxar a 

linha um pouquinho mais pra cima, no sentido de... de que ela já tinha o lado da pesquisa em termos de 

mestrado, doutorado, com um nível de profundidade um pouco maior. Então eu acho que isso me 

instigou a buscar também, tentar... por mais que fosse uma graduação, que fosse um TCC... a tentar 

fazer o meu melhor dentro das possibilidades que eu tinha em termos de conhecimentos na época. E de 

uma certa forma abriu a porta, no sentido de me aprofundar no tema. Mas a pesquisa acadêmica, 

dentro do que eu considero hoje, eu confesso que eu acho que ela foi mais no sentido de fazer na 

prática. Porque é muito complicado... Eu acho que é até um processo de amadurecimento também, de 

se identificar com aquilo. [...] Então acho que a minha trajetória na pesquisa foi meio nesse sentido, na 

prática! E na tentativa e erro, no sentido de se encontrar nesse ambiente que até então era novo pra 

mim. 

A percepção de influência dos orientadores da pós-graduação no desenvolvimento das 

práticas de pesquisa é bastante distinta dentre os participantes. Há desde o que percebam uma 

alta influência, até aqueles que percebam uma influência baixa. 
– [...] como tu vê a figura, principalmente dos orientadores, como ela se reflete nas tuas práticas de 

pesquisa? 

– Olha, eu acho que reflete totalmente... Eu sempre fui muito próxima dos meus professores 

orientadores. [...] Depois, o professor [...], eu digo que ele não foi só um orientador, ele realmente foi 

um pai enquanto eu estive em [...]. É incrível! Tudo que... de caminhos que ele abriu pra mim... todas 

as pesquisas que eu consegui publicar, [...], foi tudo caminhos que ele abriu, eu tenho certeza! 

 

– Como seu orientador, e sei lá... qualquer outro professor que você teve... influenciaram seu jeito de 

fazer pesquisa? Você acha que o orientador influencia? 

– Eu acho que tem uma influência. Mas no meu caso acho que nem tão grande, mas eu acho que tem 

alguma, sim, influência... No jeito que você pesquisa, no viés da pesquisa... Mas eu não acho que ele 

veio ensinando... Colocando a metodologia, né? O jeito de pesquisar... Nem tanto. 

 

Então... Eu acho que tem uma influência, sim. Principalmente no sentido de que quando você... entra 

nesse meio e você não tem o know-how, ou o conhecimento, ou a profundidade necessária... Eu acho 

que é importante no sentido de ter um direcionamento. Claro que o aluno, ele também tem que ter a 

percepção do que ele quer pra si, e talvez isso é construído com o passar do tempo. Mas nem sempre 

ele tá pronto, ou decidido no caminho que ele quer seguir. Então em certo ponto eu acho importante 

ter esse direcionamento, esse auxílio, até o ponto de que ele... enquanto ele é benéfico pro aluno e pro 

desenvolvimento dele. Mas eu acho que o aluno também tem que ter a liberdade de tomar as suas 

decisões, e a partir de tanto... Discutir, conversar... Sem que essa influência necessariamente seja uma 

pressão. 

 

Ah, isso é importante. Assim... Influencia demais. Desde a graduação até agora, até o doutorado, todos 

os professores, uns mais, outros menos, influenciam. Eles influenciam como? Pelas próprias pesquisas 



 

 

que eles realizam, e pelo conhecimento que eles passam. Pelas disciplinas que eles dão, tal... Então 

isso aí influencia demais. Conversando sobre pesquisa... Porque o professor, todos que eu passei, eles 

têm bastante experiência em pesquisa. Então, assim... eles ensinam demais sobre pesquisa. 

Contudo, a despeito das distintas percepções quanto ao grau de influência sobre suas 

práticas de pesquisa, o estilo de orientação relatado pelos participantes é essencialmente 

homogêneo, tendo um caráter de mentoria. Os participantes afirmam sofrer poucas restrições 

por parte de seus orientadores, obtendo deles aconselhamento, sem que lhes sejam impostas 

decisões quanto à condução de suas pesquisas. 
Olha, eu diria que assim... Eu acho, né? Porque... é difícil afirmar. Mas eu tenho muita liberdade com 

[...]. Então as minhas propostas são sempre aceitas. É claro, tem uma discussão, uma conversa... Mas 

eu não tenho restrições quanto a métodos de pesquisa. 

 

Olha, eu acho que o [...] me deixa muito livre pro que eu vou fazer. E todas as vezes que eu apresento 

alguma ideia pra ele, a gente conversa de uma forma bem construtiva. Quando ele percebe alguma 

coisa que ele não acha que vai dar muito certo, ele me explica por quê, mas a influência dele é muito 

pequena. Acho que é mais uma relação de parceria do que de hierarquia entre professor e aluna. 

Então é mais como colegas de pesquisa. Então como ele já tem mais experiência em alguns momentos, 

com a pesquisa dele, e ele também não lida muito com [...], então ele tenta pensar no jeito do que 

poderia ser aquilo, e se poderia dar alternativas ou não. Então, normalmente eu trago minhas 

alternativas, do que eu vou fazer [...], e aí ele vai me dando várias, e aí a gente vai conversando e eu 

vou construindo. Mas eu não vejo influências muito pesadas, do tipo: “Não! Você não vai fazer isso!” 

Se eu acho que é devido fazer, no caso, por exemplo, [...]. Eu entendo que o [...] não tem nenhuma 

experiência com isso. Mas quando eu conversei com ele, que eu achava que era necessário, ele 

entendeu os motivos e falou: “Ah! Então, eu não consigo te ajudar nisso, mas se você conseguir achar 

alguém que te ajude, então vamo que vamo!”. 

Olha, eu vou ser sincero pra você. O meu orientador, [...], ele é parecido comigo num ponto. O ponto 

que ele é parecido comigo é [...]. Então, na essência, essa parte aí... Da conversa com o orientador, 

esse tipo de coisa... Nunca houve uma discussão muito séria, assim, do tipo: “Nossa! Mas essa área eu 

não pesquiso!” ou “Essa área eu pesquiso!”. A discussão era mais: “O problema é legal? Ele pode 

trazer implicações legais?” Podia? Então, sigamos em frente! Mas eu vou ser bem sincero pra você: a 

minha relação com o meu orientador é bem tranquila. Óbvio que eu já tomei porrada por algumas 

coisas, mas não é um negócio desgastante. 

No nosso entender, se por um lado tais relatos podem ser interpretados como reflexos 

de relações maduras, de cooperação entre orientadores e orientandos, por outro lado eles 

também evidenciam uma ausência de reflexividade em tais relações. Parece-nos haver uma 

ausência de questionamento e de desafio por parte dos orientadores, sendo pouco exigido dos 

participantes que justifiquem suas práticas e, sobretudo, as premissas ontológicas e 

epistemológicas nas quais elas se baseiam. Corroborando este entendimento, os participantes 

expressam um senso de obviedade ao serem questionados sobre os motivos de terem 

escolhido os métodos de pesquisa que empregarão, como se tais métodos fossem decorrência 

necessária dos problemas que investigam, sem recorrer a premissas epistemológicas que os 

fundamentem, tais quais discutidas por Burrel e Morgan (1979) e por Chua (1986), por 

exemplo. De modo geral, os participantes parecem se guiar apenas por uma dicotomia entre 

pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa que, a nosso ver, revela um entendimento 

superficial sobre os processos de construção de conhecimento. 
Na entrevista eu entendo que, pelo formato que eu estou estruturando a pesquisa, ela vai me dar 

informações bem mais qualitativas. E na entrevista eu vou conseguir fazer algumas inferências, por eu 

utilizar [...]. Então, dependendo da forma como a pessoa se expressa, as palavras que a pessoa 

utiliza... Eu pretendo fazer a maior parte das minhas entrevistas pessoalmente, pra poder fazer uma 

análise gestual, inclusive. E eu não conseguiria fazer isso com outro mecanismo. 

 

Eu tenho uma preferência quali. Eu não acredito muito nos dados por dados da quanti. Não sei... 

Nunca... Desde que eu entrei no mestrado, não me via com bons olhos. Claro que tem uma grande 

pressão. Eu sofri essa pressão no mestrado, muito grande. E agora, aqui, às vezes eu acho que em 

certos professores isso também tem, mas, graças a Deus, o meu orientador, ele diz que não faz sentido 



 

 

a gente usar o quanti se a gente não tiver essa percepção quali. Então ele me apoia muito nessa... que 

eu vá pro lado quali. [...] Então eu acho que o estudo de caso faz todo sentido na minha proposta, de 

[...]. Entrevistas, eu acho que é o único jeito de eu estudar o que que tem de limitação, né? Que eles 

veem... E que que eu tenho de proposta desses professores, desses pesquisadores, ou de quem tá na 

prática, é eu conversando com eles. E é bem interessante a percepção que eles têm, eu já tive a 

oportunidade de conversar com [...]. Então é muito bom essa... quando a gente consegue conversar 

sobre o mesmo assunto, consegue ir na mesma linha, e ter... e ver a percepção do outro, não somente a 

sua. Eu acho interessante isso que a entrevista nos dá, nos possibilita, de certa forma. 

Cabe aqui uma reflexão sobre nossos próprios procedimentos de pesquisa. Procuramos 

manter durante as entrevistas um tom de cordialidade, e mesmo de cumplicidade, evitando dar 

aos entrevistados a impressão de que seus conhecimentos estivessem sendo testados. Assim, 

optamos por não aprofundar nossos questionamentos sobre suas escolhas metodológicas. 

Portanto, não podemos afirmar que eles não sejam capazes de fundamentá-las com base em 

premissas epistemológicas, mas nossas evidências e nossas vivências sugerem que a discussão 

de tais premissas não é elemento marcante do habitus construído pelos participantes, haja 

vista nenhum dos entrevistados ter percebido nosso objetivo nessa questão. 

O convívio com os colegas também denota, aparentemente, uma ausência de 

reflexividade. Dentre os que relatam ser altamente influenciados pelos colegas, a convivência 

e eventuais coautorias são apontadas como as principais formas pelas quais se dá esta 

influência, sendo a cooperação o principal aspecto enfatizado em tais relatos. Porém, trata-se 

de uma experiência bastante distinta entre os participantes: aproximadamente metade deles 

relatam ter sido pouco influenciados, enquanto o restante aponta uma alta influência. Isto 

corrobora uma visão também expressada por alguns participantes, de que prevalece a 

formação de subgrupos por afinidades, mas de que não há um ambiente geral de interação 

científica entre os alunos do programa. 
– Mas de um modo geral... tu entende que no programa exista um ambiente entre os alunos... de 

colaboração e de influência nas práticas de pesquisa uns dos outros? 

– Eu acho que... Há pouco... Acho que tem essas patotinhas. E cada patota tem a sua... tem o seu modo 

de funcionar. É... então, dependendo do caso, tem uns que se ajudam muito. Mas que tão mais 

alinhados, acho que em relação até ao tipo de pesquisa. Agora, pensar num ambiente que seria o mais 

rico de todos... Todo mundo pensando.... Que pensam diferente... Sentando pra discutir uma melhor 

pesquisa, algo mais diverso, eu acho que... Eu não vejo isso, não. 

 

Sim, influenciam, principalmente os colegas da [...], que a gente tem muita proximidade. Então [...], 

como a gente tem muita proximidade, a gente acaba fazendo parceria pra publicação. E a partir do 

momento que a gente faz parceria e tenta achar um tema que seja alinhado aos dois, isso acaba 

influenciando. Nos influenciando, aí, de forma geral. Principalmente esses... nós quatro que temos uma 

maior proximidade [...]. 

Ao cursarem disciplinas em outras áreas, porém, a maioria dos participantes relata ter 

tido experiências enriquecedoras, nas quais perceberam uma ampliação de possibilidades de 

entendimento sobre o processo de pesquisa. Mas mesmo este tipo de experiência é distinto, 

havendo participantes que relatam ter sido pouco influenciados por tais disciplinas, as tendo 

cursado apenas para cumprir os créditos necessários para sua formação. 
– No mestrado eu só fiz em contabilidade no EAC mesmo. No doutorado, até por conta da quantidade... 

Acho que até esse foi o principal motivo... por conta da quantidade de créditos que a gente tem que 

fazer, não tem mais disciplina no departamento pra fazer. Então, tipo: eu fui obrigada, literalmente, a 

procurar em outros departamentos, pra poder cumprir os créditos. 

– Ah, mas nada assim como fundamental pra sua pesquisa? [...] 

– Não, nada disso. Eu fiz uma matéria, esse semestre que passou, em [...], porque não tinha mais 

opções em contabilidade, no EAC, e dentro [...] eu peguei uma de [...], que eu achava que seria mais 

fácil pra mim, mais da minha área [...]. 

 

– Eu fiz uma, no doutorado, na [...]. No mestrado eu não fiz. No doutorado eu fiz uma na [...]. Bem 

diferente da nossa vida!  



 

 

– Mas você fez com algum motivo especial pra tua tese? 

– É, pra minha tese, porque a minha tese fala sobre [...]. Então mistura um pouquinho dessa parte de 

[...], e tal. E tem uma matéria lá [...], que chama [...]. É só, especificamente, estudando [...]. É uma 

matéria só disso, então eu achei que seria importante eu fazer, porque [...] Mas aí eu fiz essa pra me 

ajudar na tese mesmo, mas o povo é muito doido, né? É complicado... 

– Nossa, lá o pessoal é meio doido mesmo... 

– Pois é... Mas foi legal, pra você ver outras visões aí, a respeito das coisas. 

 

4.3 Dialética entre o Habitus e o Campo 

 Ao serem questionados sobre os critérios que utilizam para avaliar artigos e sobre o 

que consideram uma boa pesquisa, os principais critérios de qualidade apontados pelos 

participantes foram a coerência teórico-metodológica, a justificativa do problema e a 

contribuição dos achados. A menção a estes critérios é representada na Figura 2. 

 Embora acreditemos que para obter interpretações mais conclusivas seria necessário 

investigarmos as práticas de avalição dos participantes a partir de evidências diretas, a 

prevalência da citação à coerência como critério de qualidade, sem denotar quaisquer 

restrições a abordagens teórico-metodológicas específicas, nos indica haver dentre eles uma 

grande receptividade à diversidade e à inovação na pesquisa. 
Eu acho que, independente do tipo de pesquisa, desde que ela tenha uma lógica, e tenha um motivo pra 

você tá fazendo ela, e tá fazendo assim, utilizando a forma que seja mais adequada pra responder o 

que você quer, independente se é método quantitativo, ou independente de ser uma entrevista, ser 

análise documental e etcétera, é o que importa. 

 

Quando eu avalio um artigo, [...] eu tô mais preocupado se os caras tão aplicando a metodologia de 

um modo correto. E quando eu falo metodologia, é que é o seguinte: noventa por cento dos artigos que 

eu avaliei... Noventa, não! Noventa e cinco, vai... Todos eles utilizavam estatística. E eu vou falar uma 

coisa pra você: já que você tá se predispondo a utilizar estatística, não pode ser coisa feita nas coxas. 

[...] Eu não tô tão preocupado se a conclusão é brilhante ou não. Pra mim, a conclusão pode até ser 

fraca... Mas se ela for fraca, mas se ela for obtida de um modo certinho, entendeu? Sem fazer 

gambiarra, esse tipo de coisa... ok. 

Figura 2. Critérios de avaliação de qualidade da pesquisa 
Nota. A Figura 2 indica os critérios utilizados pelos indivíduos para avaliar a qualidade de uma pesquisa. Cada 

participante é representado por uma letra minúscula, de a a n, conforme a ordem de realização das entrevistas. 

CN = contribuição dos achados; J = justificativa do problema; CR = coerência teórico-metodológica. 

Contudo, a justificativa do problema e a contribuição dos achados da pesquisa, em 

conjunto, são critérios de qualidade quase tão prevalentes quanto a coerência. Entendendo que 

a aplicação de tais conceitos decorra de uma socialização prévia dos indivíduos (cf. Gendron, 

2013), percebemos tais enunciados como indicativos de que ocorra uma replicação, de 

maneira pré-reflexiva, dos critérios estabelecidos no campo. Além disso, a observação estrita 
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aos parâmetros estabelecidos nos formulários de avaliação sugeridos por congressos e 

periódicos é outro mecanismo pelo qual alguns participantes acabam reproduzindo as 

estruturas do campo científico. 
– [...] o que você caracterizaria por uma boa pesquisa em contabilidade? 

– Ela tem que ter impactos na sociedade. Em algum grau ela tem que mexer com as pessoas, e ajudar 

as pessoas de alguma forma, no dia a dia delas. “Ah, mas isso pode parecer que seja uma coisa 

realmente muito sofisticada?” Mas é que assim... a contribuição não precisa ser tão grande assim, mas 

ela tem que, de alguma forma, afetar as pessoas da sociedade. 

 

Então... Geralmente eu tento seguir critérios diferentes pra pesquisa que está em um congresso, que é 

um evento, e pra pesquisa que está indo para um periódico. Na pesquisa que está no evento... eu fico, 

às vezes, nas conversas mesmo, com meus amigos, eu fico um pouco preocupada porque às vezes as 

pessoas querem usar... Como que fala?... Medidas de avaliação muito, muito rígidas. Sendo que muitas 

das vezes essas pesquisas que chegam em eventos são pesquisas que estão sendo construídas. Então eu 

tento, na verdade, analisar mais a proposta de pesquisa, qual é o tema, qual é a importância daquele 

tema, por exemplo, pra sua área, dentro da contabilidade, e se a pesquisa tem potencial de, por 

exemplo, com as minhas sugestões, de se tornar, então, uma pesquisa talvez mais, digamos que... Bem 

feita... Não é “bem feita” a palavra... Mais estruturada, talvez, dentro desses padrões de pesquisa que 

a gente tem dentro da nossa área. Então, quando é uma pesquisa pra evento eu fico tentando ver mais 

assim... Qual é o potencial que a pesquisa tem de contribuição. Não que ela já ali, já tem que 

apresentar uma contribuição muito bem definida, nos seus resultados. Porque eu acho que é uma 

pesquisa que tem possibilidade de ajustes, de algum tipo de alteração, dependendo do método que foi 

utilizado, então. 

 

–  [...] e que critérios que tu utiliza pra avaliar uma pesquisa, um artigo? 

– Os que eles mandam! Eu sigo à risca aquilo... Crio geralmente um parâmetro entre a maior nota e a 

menor nota, e tento me enquadrar dentro daquilo. Mas eu sigo estritamente o que eles colocam lá. 

Quando não é muito claro, não é muito específico, aí eu fico tentando criar os meus critérios. Mas eu 

tento ser bem imparcial. Sei que não sou cem por cento, mas eu tento. 

Outra evidência de receptividade à diversidade e à inovação é a percepção dos 

participantes quanto aos limites do campo, sintetizada na Figura 3. Quando questionados 

sobre o que é uma pesquisa contábil, a maioria apresenta uma postura muito pouco restritiva, 

alegando não serem capazes de estabelecer algum critério de demarcação. Uma vez mais, 

porém, percebemos indicativos de que a delimitação do campo se dê maneira pré-reflexiva, já 

que ao buscarem algum critério de diferenciação os participantes recorrem ao senso comum, 

alegando que a pesquisa contábil é aquela que lida com “temas contábeis”, sem que ofereçam 

uma definição clara sobre quais temas seriam “contábeis”. Também para preservar o tom de 

cordialidade durante as entrevistas, optamos por não insistir neste questionamento, e há que se 

considerar, ainda, que nossa própria pergunta implica, provavelmente, uma visão essencialista 

sobre o que seja “a contabilidade”. 

Figura 3. Limites do campo: o que é uma pesquisa contábil? 

Nota. A Figura 3 representa a percepção dos indivíduos entrevistados quanto aos limites do campo científico da 

contabilidade. Cada participante é representado por uma letra minúscula, de a a n, conforme a ordem de 
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realização das entrevistas. Indivíduos que não estão representados na figura não foram questionados a respeito 

do assunto. 

AB = limites abertos; TC = temas contábeis. 
– O que é uma pesquisa contábil? Ah, eu não sei te explicar, se existe uma pesquisa puramente 

contábil... 

– Tu tem algum critério pra diferenciar o que é uma pesquisa contábil e uma pesquisa não-contábil? 

– Olha... O que já me falaram é que uma pesquisa contábil vai envolver contabilidade na sua questão 

de pesquisa. Mas o limite é muito tênue... Por exemplo, a minha pesquisa, se você for olhar por um 

ângulo ela vai ser contábil, e por outro ela não vai ser. Então eu acho que, na verdade, definir 

pesquisa por caixinhas, tipo: “é contábil”, “não contábil”, [...], eu acho que, na verdade, só limita ao 

invés de fazer com que cresça o conhecimento acadêmico e científico. 

Contrastando com a aparente receptividade dos participantes à diversidade e à 

inovação na pesquisa, todos percebem a comunidade acadêmica contábil no Brasil como 

sendo pouco receptiva a mudanças, atribuindo uma postura restritiva aos gatekeepers do 

campo. 
– A comunidade acadêmica da contabilidade aqui no Brasil, tu acha que ela é receptiva a mudanças, a 

inovações na pesquisa? 

– Não! Definitivamente, não! E eu tenho várias provas sobre isso. Qualquer assunto... E é engraçado 

isso, porque eles têm um discurso muito de que “viva a diversidade!”. Mas se você quiser fazer 

qualquer coisa diferente do que eles fazem, você é um dalit! E acabou, entendeu? E aí... não existe isso. 

Até aqueles que você acha que “nossa! Achava que fulano pensava fora da caixinha!”, e você vê que 

não, que na verdade é só um discurso, porque quando na prática vem alguma coisa diferente, é natural 

do ser humano, todo mundo tem aversão à mudança... Ninguém gosta do diferente. [...] Mas enfim, eu 

acho que eles não são receptivos a nenhum tipo de mudança. Qualquer coisa que faça... Que pense 

diferente do que... Acho muito engraçado, porque eles incentivam a gente a fazer, né? “Ah! Você tem 

que pensar diferente, não sei o quê...” Aí, tá! Aí você vai lá e pensa alguma coisa diferente. Pode até 

fazer sentido, pode até ter justificativa, pode até ser uma coisa nova de fato... Aí os caras vão lá: 

“Quem é você pra falar diferente do fulano?” Aí, pronto! Aí acabou, entendeu? Nunca mais aquela 

pessoa vai querer pensar diferente. Agora se for pensar igual a todo mundo... “Ah, porque fulano! 

Porque é o [...]! É o [...]! Vai falar diferente do que eles...? Se fosse alguma coisa assim, eles já tinham 

feito! Se o que você tá falando faz sentido, eles já tinham feito! Porque eles que são os caras!” Então 

partir... Tem que partir dos de cima. Tem que partir dos deuses. Não... não é aceito, não tem 

justificativa nenhuma pra aceitar. E você ainda sai de doido, e é tido como um dalit. 

Outra característica unanimemente percebida pelos participantes é um isolamento da 

academia, resultando em um baixo impacto no ambiente extra-acadêmico. 
– Você acha que a pesquisa impacta o ambiente fora da academia? 

– Não impacta. Deveria impactar, até mais. Mas não impacta. Entendeu? Muito, assim... Pode ser que 

alguma ou outra impacte, principalmente no exterior, tal... Mas que eu vejo, as pesquisas, pelo menos 

que a gente tá fazendo, não tá impactando, não. No meu ponto de vista.  

Quando questionados sobre qual seria a relação ideal entre a academia e o ambiente 

externo, empresários, investidores/rentistas, reguladores e a profissão contábil são apontados 

como audiências preferenciais a cujos interesses o campo acadêmico deveria atender, 

conforme indica a Figura 4. Mesmo dentre os participantes que reconhecem a possibilidade de 

se atender a públicos maiores, na maioria dos casos tais audiências são as inicialmente 

citadas, indicando haver um senso de prioridade em relação a elas. 
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Figura 4. Audiências ideais para a pesquisa contábil no ambiente externo à academia 

Nota. A Figura 4 representa as audiências a cujos interesses a pesquisa contábil deveria atender, no 

entendimento dos indivíduos entrevistados. Cada participante é representado por uma letra minúscula, de a a n, 

conforme a ordem de realização das entrevistas. Indivíduos que não estão representados na figura não foram 

questionados a respeito do assunto. 

AA = audiência ampla; M = mercado (empresários, investidores/rentistas, reguladores e profissionais da 

contabilidade). 

– Como a pesquisa impacta o ambiente extra-acadêmico? 

– Muito pouco, eu acredito. As nossas pesquisas, elas tão sendo direcionadas pra grandes 

organizações. Tirando.... Excetuando, assim, poucas regiões no país, essas pesquisas são inúteis. 

Porque, como se sabe, a maior parte das empresas são micro, pequenas e médias empresas. Então, 

assim... Quando tu faz pesquisa exclusivamente pegando empresas da Bovespa, por exemplo, tu não.... 

Os resultados, eles não se aplicam às pequenas empresas que estão tentando sobreviver, né? 

Sobreviver na economia... Então acho que falta um pouco de a gente direcionar as nossas pesquisas 

pra áreas em que tem muitas pessoas trabalhando. Pesquisa em tributária, por exemplo. Não sei se tu 

concorda comigo, mas eu acredito que grande parte do que os contadores fazem... os contadores 

formados pelas instituições de ensino, né? Eles trabalham com tributária. A área de tributária consome 

muito tempo das atividades de um contador normal. E a gente não faz pesquisa pra eles. A gente não 

ajuda os contadores que estão atuando no mercado, munindo eles de resultados de pesquisas.  

 

Eu concordo com [...], que influencia pouco, mas na minha cabeça o objetivo é fazer uma pesquisa que 

seja boa o suficiente pra influenciar. Tal como você comentou... Se o órgão regulador olha pesquisas... 

Eu espero que olhe, eu vejo isso positivo, como uma coisa positiva, e eu espero que as pesquisas sejam 

boas, e sejam confiáveis, para que a vida real... tomem decisões na vida real de acordo com essas 

pesquisas. Eu acho que a gente de áreas da área social, da área de social aplicada, isso ainda é muito 

difícil, a gente ainda tá muito longe de chegar em uma pesquisa com impacto direto na sociedade. Mas 

eu acho que o objetivo é esse. Assim... O que é a sociedade é um negócio muito amplo, não é só o 

impacto na empresa, não é só o impacto na profissão, não é só o impacto... Não é só em uma área 

específica, mas assim... Qualquer área específica que tiver um impacto eu já acho válido. 

 

4.4 Interesses no Campo 

 Ao serem questionados sobre quais são suas perspectivas profissionais após 

concluírem o curso de doutorado, 10 dos 14 participantes relataram pretender seguir carreira 

na academia. Mas a despeito desta prevalência de interesse pela carreira acadêmica, a maioria 

dos 7 participantes que foram questionados sobre quais seriam suas referências se mostraram 

reticentes a indicar pesquisadores nos quais se inspiram, ou então afirmaram não ter em mente 

qualquer nome para citar. 
Nossa, cara! Agora você me apertou! Não é nem questão de não falar, é questão de que eu não fico 

muito atento a isso. [...] Realmente, essa eu vou declinar. Realmente, qualquer coisa que eu fale eu 

posso estar sendo injusto ou falando uma bobagem. 

Já ao serem questionados sobre os motivos pelos quais fazem pesquisa, três conjuntos 

de razões foram apontados pelos participantes: a curiosidade e o prazer de pesquisar, as 

contribuições advindas de suas pesquisas, e a obrigatoriedade decorrente da carreira 

acadêmica e a necessidade de publicações que ela impõe. A Figura 5 apresenta como se 

distribuem tais motivações. 
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Figura 5. Motivações para a pesquisa 

Nota. A Figura 5 representa as motivações para fazer pesquisa alegadas pelos indivíduos entrevistados. Cada 

participante é representado por uma letra minúscula, de a a n, conforme a ordem de realização das entrevistas. 

Indivíduos que não estão representados na figura não foram questionados a respeito do assunto. 

PR = prazer e curiosidade; CN = contribuição dos achados; O = obrigação e necessidade. 

Percebemos haver, nesta questão, uma forte associação à trajetória prévia ao ingresso 

do participante na pós-graduação. A Tabela 1 evidencia esta associação entre a trajetória dos 

entrevistados e os motivos que alegam para fazer pesquisa. 

Tabela 1 

Trajetória prévia ao ingresso na pós-graduação e motivos para fazer pesquisa 

Motivação 

Trajetória  

A-P A∩P P-A Total 

Apenas prazer e curiosidade 3 1 

 
4 

Prazer e curiosidade, e contribuição 2 

  
2 

Apenas contribuição 

 

1 

 
1 

Contribuição e obrigação 

 

1 

 
1 

Apenas obrigação 

  

3 3 

Obrigação, e prazer e curiosidade 

  

1 1 

Total 5 3 4 12 

Nota. A Tabela 1 associa as trajetórias prévias ao ingresso na pós-graduação, conforme descritas na Figura 1, às 

motivações alegadas pelos participantes para fazer pesquisa, conforme descritas na Figura 5. 

A = trajetória acadêmica; P = trajetória profissional. 

 Esta associação indica que os participantes com trajetória eminentemente acadêmica, 

que ingressaram precocemente no mestrado, alegam apenas motivos de natureza voluntária, 

estando sujeitos, aparentemente, a uma maior illusio, que para Bourdieu (1996) “é estar preso 

ao jogo, preso pelo jogo, acreditar que o jogo vale a pena ou, para dizê-lo de maneira mais 

simples, que vale a pena jogar” (p. 139). 
Eu acho que eu faço pesquisa porque eu realmente gosto de pesquisar, de fazer o artigo. Pra mim não 

é... Não faço artigo de uma disciplina porque eu tenho que entregar um artigo no final da disciplina. 

Isso também faço, claro, porque eu tenho que cumprir. Mas, é... Tem outros artigos que são mais de 

meu interesse que eu faço porque eu realmente gosto, porque eu gosto de mandar pra algum lugar, pra 

eu receber um feedback, etcétera. E eu acho que depois do doutorado, dependendo do que eu tiver 

trabalhando, ou do que eu tiver fazendo, a pesquisa vai continuar na minha vida. Talvez de uma forma 

mais intensa, ou menos... Não sei, dependendo do que eu tiver fazendo. 

 

Olha, eu já me perguntei muito isso, por que que resolvi ir pra academia. Se foi simplesmente o 

momento que eu tava lá, naquela época, na graduação, lá atrás e me ofereceram: “por que você não 

vai fazer o mestrado?”. Mas eu acho que eu não conseguiria trabalhar em outro lugar que não 

envolvesse pesquisa de alguma forma. Querendo ou não, eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, 

e conhecer coisas novas, então refletir isso na minha própria profissão, acho que seria uma coisa 

natural. E é isso que me estimula a fazer pesquisa... De conversar com as pessoas, e de a gente chegar 

num ponto que falo assim: “é, não sei por que que isso acontece!”. E aí você ir lá e querer pesquisar o 

que que tem. Não necessariamente tudo que você vai conversar, você vai conseguir pesquisar na minha 

área, mas poder saber que existem essas dúvidas no mundo e ter um jeitinho de você querer descobrir 

por que elas estão desse jeito me estimula. 

Já os participantes que alegam fazer pesquisa apenas por obrigação tiveram 

experiências profissionais significativas após a conclusão da graduação e um ingresso mais 

tardio no mestrado, aparentando um encantamento menor pelo jogo acadêmico. 
– Tu faz pesquisa, [...]? 

– Não! 

– Não? E por que tu não faz pesquisa, [...]? 

– Porque, como eu falei, o meu foco, na minha carreira, é ensino. Então, falar pra você que eu, como 

eu já comentei antes, eu prefiro me tornar um bom orientador, e eu não entendo que pra ser um bom 

orientador eu tenho que ser um bom produtor. [...]. Eu prefiro me preocupar em fazer boas aulas, do 

que escrever um bom artigo. 



 

 

– Então, seria correto se eu entendesse que tu faz pesquisa é pra cumprir com as obrigações que tu tem 

durante o programa, ou mesmo na tua carreira na área acadêmica? 

– Perfeito. Pode analisar dessa forma. Faço mais por obrigação do que por gosto. Deixar claro: não é 

porque eu não gosto da pesquisa, pura e simplesmente. Eu não entendo que eu tenha que fazer essa 

pesquisa. Eu acho que eu posso me dedicar a outras coisas dentro da área da pesquisa, sem fazer e 

ficar produzindo. 

 

– Você pensa em continuar fazendo quando você terminar o doutorado, continuar pesquisando? 

– Eu não sei, depende aí do que eu for seguir... Se eu for seguir a carreira acadêmica, eu acho algo 

necessário. 

A distinção entre trajetórias prévias também é significativa ao se questionar os 

participantes sobre as motivações que percebem nos demais agentes envolvidos no campo. 

Embora todos os participantes questionados a respeito aludam a motivações de caráter 

pragmático, dentre os que tiveram experiências profissionais significativas antes do ingresso 

no mestrado se percebe uma tendência maior ao cinismo1. 
Eu vejo muita gente buscando o título pelo título. E isso me deixa extremamente desapontada com a 

academia. Acumulação de título, eu acho isso extremamente improdutivo, tanto pra academia quanto 

pra prática, essa é a realidade. Pra ganhar um aumento de trinta por cento no salário, pra fazer 

qualquer tipo de dissertação, entregar o mais rápido possível, pra voltar pro mercado, pra tu continuar 

trabalhando, pra só tu ganhar o aumento... E é isso que eu vejo muita gente fazendo. Muita gente não 

se preocupando com um problema lá, prático. Querendo botar só uma variável numa regressão, que 

talvez não auxilie nada. É isso que eu vejo. [...] E eu posso tá sendo muito apaixonada aqui, também, 

por esse discurso, que eu acho que o pesquisador deveria pensar na prática, e não só em acumular 

título. Pode ser uma ilusão minha, mas assim... Eu me decepciono quando eu converso com as pessoas 

e eu vejo que o que elas querem é acumular título e que as pesquisas não fazem sentido pra prática, 

não vão contribuir pra realidade. 

 

Dinheiro! As pessoas só fazem porque a CAPES exige, porque se você não fizer os caras te mandam 

embora, você não publica... Ou você sai da pós-graduação, ou você vai ficar na graduação com mais 

carga, ou seja, é alguma vantagem pessoal. Mas nunca a satisfação acadêmica, de contribuir. 
 

5 CONCLUSÕES 

Investigamos neste artigo como o paradigma positivista se sustenta e se reproduz no 

campo acadêmico contábil brasileiro, através de análises sobre a constituição do habitus 

científico de doutorandos vinculados a um programa de pós-graduação. Nossas evidências 

sugerem que o mimetismo é a principal forma de aprendizagem à qual nossos entrevistados 

foram sujeitos desde seus primeiros contatos com a pesquisa acadêmica, ainda na graduação. 

Ademais, mesmo na pós-graduação nossos entrevistados encontram um ambiente de baixos 

estímulos à reflexividade, seja por parte de professores e orientadores, seja por parte dos 

colegas. A ausência de um questionamento sistemático das premissas que empregam em suas 

pesquisas, aliada a um entendimento superficial dos processos de construção de 

conhecimento, leva ao desenvolvimento de um senso de obviedade em relação às práticas que 

adotam e a uma baixa capacidade de problematizá-las. 

Embora creiamos que tais evidências ofereçam um entendimento razoável de como se 

dá a sustentação e reprodução do paradigma dominante na pesquisa contábil brasileira, elas 

não explicam o porquê de tal paradigma ser o positivista. Análises de cunho histórico, que 

investiguem o processo de ascensão deste paradigma, seriam um complemento muito bem-

vindo nesta agenda de pesquisa. Se entendermos que o positivismo implica em uma reificação 

do status quo, nossas evidências de que prevalece a percepção, dentre nossos entrevistados, de 

                                                           
1 “Em seu sentido moral, o cinismo é uma atitude individual que consiste no desprezo, por palavras e atos, das 

convenções, das conveniências, da opinião pública, da moral admitida, ironizando todos aqueles que a elas se 

submetem e adotando, em relação a eles, um certo amoralismo mais ou menos agressivo, mais ou menos 

debochado.” (Japiassú & Marcondes, 2001). 



 

 

que o comprometimento ideal para a pesquisa contábil no ambiente externo à academia seja 

com os interesses do capital e da profissão contábil oferecem pistas interessantes para 

investigações futuras. 

Quanto ao nosso desejo de promover pesquisas contábeis críticas no Brasil, 

inquietação que nos trouxe a esta pesquisa, obtivemos um resultado animador: de modo geral, 

nossos entrevistados se mostram bastante tolerantes à diversidade e à inovação. Contudo, 

embora se mostrem receptivos, não parece haver dentre eles a disposição para promover 

mudanças no campo. O que conseguimos delinear (com nuances, obviamente) foram dois 

perfis distintos: um conjunto de indivíduos de trajetória eminentemente acadêmica, com 

ingresso precoce na pós-graduação, que demonstram um maior ímpeto pelo jogo acadêmico, 

mas que pela própria crença neste jogo acabam adotando estratégias de sucessão, buscando 

progredir de acordo com as regras dadas; e outro conjunto de indivíduos com vivências 

profissionais significativas fora da academia, que demonstram um olhar mais cético em 

relação ao jogo acadêmico, mas que justamente pela maior descrença neste jogo acabam não 

considerando ser possível mudá-lo, e adotam uma postura desengajada.  

 A relação entre a trajetória anterior ao ingresso na pós-graduação e as disposições do 

indivíduo quanto ao jogo acadêmico merece, por si só, maiores investigações. Embora 

tenhamos documentado que o ingresso precoce está associado a uma maior crença nas regras 

deste jogo, não sabemos dizer se as experiências profissionais fora da academia implicam no 

desencanto por parte dos indivíduos de ingresso tardio, ou se os indivíduos que já têm um 

maior encantamento pelo jogo acadêmico ao final da graduação acabam por ingressar mais 

cedo na pós. Suspeitamos que ambos os processos ocorram, mas não saberíamos indicar se há 

preponderância de algum deles. 

Outro achado curioso de nossa pesquisa é que, embora se mostrem receptivos a 

inovações e diversidade na pesquisa contábil, todos nossos entrevistados afirmam que o 

campo acadêmico é resistente a elas. Conseguimos conjecturar ao menos três explicações 

distintas para esta aparente contradição: a resistência a mudanças se desenvolve em momento 

posterior da trajetória acadêmica, e não durante o doutorado; ou há uma percepção 

equivocada por parte dos doutorandos em relação à estrutura do campo, talvez motivada por 

seus insucessos iniciais; ou está ocorrendo uma mudança estrutural no campo, que se reflete 

neste aparente gap geracional. Uma vez mais, entendemos que esta questão mereça 

investigação por si própria, mas ela também aponta para uma das principais implicações de 

nosso trabalho: a despeito dos discursos de estímulo à diversidade que alguns agentes em 

posição dominante têm adotado recentemente, por parte dos ingressantes no campo parece 

haver uma percepção generalizada de que não há lugar para a inovação na pesquisa contábil 

brasileira. Assim, sendo autênticos tais discursos, nos parece necessário que eles passem a ser 

acompanhados por atitudes que ajudem a concretizá-los. De nossa parte, esperamos que um 

eventual sucesso desta e de outras pesquisas com abordagem crítica que venhamos a conduzir 

ajudem a desconstruir a percepção de que não há espaço na academia contábil brasileira para 

este tipo de abordagem. 

Mas nosso olhar crítico também nos leva a perceber que este artigo pode ter 

consequências indesejadas por nós, vindo a afetar os obscuros processos seletivos dos 

programas de pós-graduação. Esperamos que não seja este o caso, e sim que nosso artigo 

contribua para que se repensem as práticas adotadas nestes programas, criando um ambiente 

que promova a conciliação entre a desconfiança sobre o jogo acadêmico e a vontade de jogá-

lo. 
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