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RESUMO 
O objetivo deste estudo consiste em verificar empiricamente que pressupostos ontológicos 
norteiam as pesquisas desenvolvidas no campo da contabilidade gerencial nos Programas de 
Pós-Graduação (PPGs) Stricto Sensu do Brasil. Esta pesquisa possui abordagem empírico-
analítica, de delineamento descritivo. O percurso metodológico foi guiado por uma análise de 
conteúdo das dissertações na linha de pesquisa em contabilidade gerencial do triênio de 2009 
a 2011, com base no modelo dos quatro paradigmas de Burrel e Morgan (1979): 
funcionalismo, interpretativismo, humanismo radical e estruturalismo radical. Os resultados 
obtidos permitiram identificar que 60% das dissertações em contabilidade gerencial possuem 
postura ontológica realista e, 40% nominalistas, com predominância de estudos sob o 
paradigma funcionalista. Em relação aos PPGs, o funcionalismo predomina particularmente 
nas pesquisas desenvolvidas pela UNB e UFSC, sendo estas as que possuem a maior parte de 
dissertações com foco gerencial em relação a amostra. Salienta-se que as instituições PUC-SP 
e USP-SP possuem a maioria das dissertações desenvolvidas na área com ênfase no 
paradigma interpretativista, sendo que apenas na USP-SP estas predominam em relação 
aquelas com ênfase no paradigma funcionalista. 
 
Palavras-chave: Paradigma; Ontologia; Contabilidade Gerencial. 
 
Área temática: Educação e pesquisa em Contabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO  
A discussão sobre paradigmas de investigação tomou corpo no final dos anos de 1970. 

Burrel e Morgan (1979) abriram o debate sob uma perspectiva pouco convencional e 
intrigante para se pensar o que seria uma posição ontológica e epistemológica de base e suas 
influências teóricas em estudos organizacionais (CALDAS, 2005). A partir de um modelo de 
categorização representado por dois eixos opostos, da objetividade e da subjetividade, e 
quatro paradigmas, os autores criticaram a aceitação tácita e quase hegemônica do 
funcionalismo na época.  

Posteriormente, a discussão sobre paradigmas se estendeu ao campo contábil. Para 
Lukka (2010) o debate sob essa perspectiva expôs a existência de uma “estreiteza” em termos 
das suposições filosóficas, fundamentos teóricos e abordagens metodológicas em pesquisas 
em Contabilidade, cuja causa provável é a hegemonia do mainstream, que corresponde ao 
paradigma funcionalista. Essa hegemonia levaria a maior parte das pesquisas a perseguir 
apenas contribuições marginais dentro de um grande quadro programático e metodológico.  

No âmbito internacional, a importância dos paradigmas para a pesquisa em 
contabilidade gerencial foi disseminada em publicações como, por exemplo, de Laughlin 
(1995), Ittner e Larcker (2001), Luft e Shields (2002) e Lukka (2010). Questões sobre a 
natureza da atitude indecisa dos paradigmas também foram exploradas por Ahrens (2008) e 
Kakkuri-Knuuttila, Lukka e Kuorikoski (2008), além da polêmica que originou o artigo de 
Zimmerman (2001) e, consequentemente discussões acerca da natureza mono ou 
multiparadgmática lançadas por Luft e Shields (2002), Ittner e Lacker (2002), Lukka e 
Mouritsen (2002), Hoopwood (2002). 

Os argumentos lançados em prol da mudança de postura do pesquisador em 
contabilidade gerencial defendem que os problemas encontrados nessa área demandam uma 
multiplicidade de enfoques para compreendê-los, incluindo a mudança de foco quantitativo 
para o qualitativo. Além disso, distinções rígidas entre abordagens objetivas e subjetivas para 
a pesquisa em contabilidade não fazem sentido (LAUGHLIN, 1995). Certamente, as 
demandas, conflitos e necessidades metodológicas para a pesquisa em contabilidade 
gerencial, como argumentado por Frezatti, Nascimento e Junqueira (2009), conduziram as 
discussões acerca das especificidades da área, das limitações monoparadigmáticas e do poder 
político do maisntream.  

Nesse ínterim, pergunta-se: a pesquisa em contabilidade gerencial no Brasil tem 
seguido estritamente o paradigma funcionalista?  O objetivo é verificar empiricamente que 
pressupostos ontológicos nortearam as pesquisas desenvolvidas no campo da contabilidade 
gerencial nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no País. Particularmente, a análise 
recai sob o modelo de paradigmas de Burrel e Morgan (1979) como forma de apresentar um 
mapeamento da produção na área de contabilidade gerencial e perscrutar a postura filosófica 
de condução desses pesquisadores no Brasil. 

Martins (2008) ressalta que existe uma demanda por estudos que avaliem a qualidade 
da produção científica como forma de contribuir para a reformulação e aprimoramento da 
pesquisa contábil. Para Nascimento, Junqueira e Martins (2010), o debate sobre a relevância 
dos resultados obtidos pela pesquisa contábil, principalmente na Europa, tem incentivado 
trabalhos que avaliam aspectos epistemológicos, teóricos, metodológicos, além de relações 
sociais existentes na comunidade de pesquisadores.  

No Brasil, nessa linha de investigação e com enfoque epistemológico foram pioneiros 
Theóphilo (2000) e Theóphilo e Iudícibus (2005), os quais constataram que a pesquisa em 
contabilidade tem apresentado inconsistência teórica e metodológica. Com o mesmo enfoque 
outras pesquisas foram desenvolvidas, como por exemplo, Nossa, Teixeira e Fiorio (2007), 
Mendonça Neto, Riccio e Sakata (2009) e Nascimento, Junqueira e Martins (2010). 

A análise quanto aos pressupostos ontológicos da pesquisa pode contribuir para 
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expandir a avaliação da produção científica e refletir sobre a postura dos pesquisadores. É 
nesse sentido que este artigo busca contribuir para a literatura da área, por meio de um estudo 
que aborda o processo de pesquisa. 

O artigo está organizado em cinco seções, incluindo esta de caráter introdutório. Na 
seção 2, apresenta-se o referencial teórico e empírico sobre o tema. Na sequência, apresenta-
se os procedimentos metodológicos e a discussão dos resultados. A seção 5 traz as reflexões 
sobre o alcance do objetivo proposto e sugestões para trabalhos futuros.  
 
2 PLATAFORMA TEÓRICA 
2.1 Ontologia, Epistemologia e Metodologia  

As duas principais dimensões filosóficas do “fazer ciência” são a ontologia e a 
epistemologia (LAUGHLIN, 1995; PARKER, 2012). Elas estão relacionadas à natureza do 
conhecimento científico e ao desenvolvimento desse conhecimento, respectivamente. 
Ontologia é a visão de como se percebe uma realidade. Em termos de uma visão ontológica 
objetiva, a realidade é externa e independe dos indivíduos e de suas interpretações sobre a 
mesma. Por outro lado, ao ser adotada uma ontologia subjetiva acredita-se que a realidade é 
dependente dos indivíduos e que os estes contribuem para a configuração dos fenômenos 
sociais. De forma complementar, a epistemologia é a crença sobre a maneira de gerar, 
entender e usar o conhecimento que são considerados aceitáveis e válidos (BURREL; 
MORGAN, 1979; HOPPER; POWELL, 1985). 

Burrel e Morgan (1979, p. 1), ao combinarem a dimensão objetiva e a dimensão 
subjetiva que norteiam os pressupostos ontológicos e epistemológicos, construíram um 
modelo categórico de quatro paradigmas mutuamente excludentes: funcionalismo, 
interpretativismo, humanismo radical e estruturalismo radical (Figura 1). Estes autores 
defendem que “todas as teorias das organizações são baseadas em uma filosofia da ciência e 
em uma teoria da sociedade”.  

O paradigma humanista e o interpretativista possuem em comum os pressupostos da 
abordagem subjetiva quanto a natureza da ciência, mas são distintos quanto a natureza da 
sociedade. O primeiro tem como foco a mudança, enquanto o segundo a regulação. O 
paradigma funcionalista e o estruturalista possuem em comum os pressupostos da abordagem 
objetiva quanto a natureza da ciência. Contudo, o funcionalismo aborda a regulação e o 
estruturalismo a mudança. Na dimensão da regulação o mundo social é caracterizado pela 
estabilidade, integração, consenso e coordenação. Já na dimensão da mudança o mundo social 
é movido pela mudança forçada, induzida por um conflito que lhe é inerente.  
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                 Figura 1 – Quadro de Paradigmas 
                 Fonte: Elaborado a partir de Burrel e Morgan (1979). 

Estes paradigmas permitem uma visão das dimensões que norteiam os estudos 
organizacionais. Todavia,  Gioia e Pitre (1990) criticam a ideia de dicotomia dos paradigmas 
e argumentam que é difícil estabelecer exatamente onde ou em que nível termina um e inicia 
o outro. Por isso, apresentam uma matriz de zona de transição para indicar que as fronteiras 
são permeáveis e, onde a sobreposição de paradigmas coloca-se como uma alternativa ao 
desenvolvimento de teorias e novas formas de compreensão da realidade. 
 Cada um dos paradigmas suscita teorias e perspectivas de análise da realidade social, 
que influenciam o modo como a pesquisa é conduzida e a compreensão dos fenômenos. Para 
Caldas (2005, p. 56) os paradigmas propostos por Burrel e Morgan (1979) “ tiverem um papel 
crucial: primeiro, na popularização e crescente aceitação de tradições teóricas críticas e 
interpretativas na teoria organizacional; e, segundo, na promoção de diálogos 
interparadigmáticos”. No campo da contabilidade gerencial essas categorias refletem a: (i) 
teoria econômica ou mainstream - funcionalismo; (ii) teoria interpretativa - interpretativismo; 
e (iii) teoria crítica – humanismo e estruturalismo (LAUGHLIN, 1995; BAKER; BETTNER, 
1997). Nesse sentido, existem tipos fundamentalmente diferentes de opções para a realização 
de pesquisa em Contabilidade. 

Os paradigmas respondem ao que é para ser estudado, ao tipo de pergunta de pesquisa 
que é para ser formulada em relação ao assunto, quais métodos utilizar e como os resultados 
devem ser interpretados (LUKKA, 2010). Para Malmi (2010), os paradigmas são relevantes 
em qualquer produção científica, enquanto conjunto de premissas, conceitos, valores e 
práticas constituem formas de ver a realidade e fornecem foco ao esforço de coordenar e 
auxiliar os pesquisadores no acúmulo de conhecimento sobre questões de interesse. Portanto, 
são dimensões que impactam diretamente na metodologia, ou seja, no modelo de realização 
do processo de pesquisa.  

Metodologia de pesquisa e método de pesquisa são conceitos distintos. Para 
Sarantakos (2005) apud Wahyuni (2012) metodologias estão mais perto da prática de 
pesquisa do que os conceitos filosóficos encontrados em paradigmas. Sob esse aspecto, deve-
se notar que metodologia refere-se a um modelo de realização de uma pesquisa no contexto de 
um paradigma particular. É composta pelas crenças subjacentes que orientam o pesquisador a 
escolher um conjunto de métodos de pesquisa e não outro (JONKER; PENNINK, 2010). 

Um método de pesquisa consiste em um conjunto de procedimentos, ferramentas e 
técnicas para coletar e analisar os dados e independe da metodologia e dos paradigmas. Por 
isso, um método de pesquisa, por exemplo, uma entrevista, pode ser utilizado em 
metodologias de pesquisa diferentes. Em outras palavras, um método é uma aplicação prática 
de fazer pesquisa, enquanto uma metodologia é a base teórica e ideológica de um método 
(WAHYUNI, 2012). 

Lukka (2010) argumenta que muitos pesquisadores não são conscientes dos 
pressupostos filosóficos que tem implicitamente adotado em suas pesquisas e desconhecem a 
ampla variedade de abordagens metodológicas que podem ser aplicadas. Soma-se a isso a 
estreiteza nos fundamentos teóricos. Para esta pesquisadora, o debate acerca de paradigmas 
evidencia os valores subjacentes à pesquisa, normalmente silenciados, mas fundamentais. Por 
outro lado, paradigmas podem também revelar-se problemáticos. A maioria dos orientadores 
provavelmente incentivam os alunos a trabalhar dentro de um paradigma que estão mais 
familiarizados e advertem contra tentativas de empreender algo mais criativo e arriscado. 
Paradigmas também produzem elites acadêmicas que buscam manter seus privilégios.  

Ao longo do tempo, a literatura contábil tem desenvolvido uma série de respostas ao 
desafio de combinar o conhecimento produzido com uma postura subjetiva ou objetiva. Para 
Ahrens (2008), a pesquisa interpretativa em contabilidade gerencial tem evitado 
exclusivamente o subjetivo e tem, em vez disso, mostrado como a realidade social é 
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emergente. Nesse sentido, Kakkuri-Knuuttila et al. (2008) argumentam que a pesquisa 
interpretativa em contabilidade gerencial combina elementos subjetivos e objetivos.  

De certa forma, o mito da objetividade disfarça a verdadeira natureza da Contabilidade 
e cria muitos problemas operacionais, pois na prática nem sempre é possível defender uma 
objetividade. O trabalho do contador é baseado em algo arbitrário de suposições e 
convenções. O ponto de vista do contador é de mostrar uma imagem verdadeira e justa  da 
realidade, quando na verdade, devido às relações de poder associados, a alocação e controle 
dos recursos é tão parcial como qualquer outra (MORGAN, 1988).  

Embora exista a pesquisa interpretativa em contabilidade, não é raro vê-la 
caracterizada como “alternativa” (BAXTER; CHUA, 2003). Para Lukka (2010) é inegável a 
existência de problemas relacionados à presença de paradigmas dominantes. Em primeiro 
lugar, as contribuições tornam-se marginais, ainda mais porque as medidas de desempenho e 
ambições de carreira dos investigadores podem incentivá-los a dividir os resultados da 
pesquisa em várias publicações. Além disso, grandes áreas de “onde não se pesquisa” 
começam a ser criadas porque muitas questões estão fora do alcance das teorias e métodos 
que são considerados adequados dentro do mainstream. O resultado é um conjunto 
intelectualmente conservador e não criativo, e muitas vezes equivocado. Para Hopwood 
(2008) essa questão reflete o descaso intelectual, pois em um mundo em constante mudança 
há um grande número de tópicos de pesquisa interessantes, que podem ser estudados se a 
academia no campo contábil adotasse um conjunto mais amplo de perspectivas.  
 
2.2 A Pesquisa em Contabilidade Gerencial 

A teoria em Ciências Sociais tem como objetivos predizer e explicar algum fenômeno 
a partir de sua utilização prática e contribuir para o avanço científico. Consiste em uma 
estratégia para manusear dados, buscando proporcionar maneiras de conceitualizar, descrever 
e explicar determinado fenômeno cientificamente (GLASER, STRAUSS,1967). Para Rocha-
Pinto, Freitas e Maissonnave (2010), a pesquisa acadêmica permeia um ambiente em que, o 
pesquisador busca compreender a relação entre os conceitos a partir de testes de hipóteses ou 
da geração de novas proposições para explicar o fenômeno sob investigação. 

Lukka e Mouritsen (2002) consideram que a teoria é uma tentativa de fazer o mundo 
ter sentido, a um nível mais abstrato, do que simplesmente descrever a realidade imediata 
percebida. Assim, a utilização de uma teoria deve ser justificada pela necessidade da questão 
a ser investigada e não apenas pela identidade do pesquisador em relação à determinada 
disciplina (LUFT; SHIELDS, 2002). Frezatti, Nascimento e Junqueira (2009) relatam que um 
dos motivos da falta de um "corpo coerente" de conhecimentos em pesquisas de contabilidade 
gerencial consiste no fato de os pesquisadores não adotarem, como objetivo, o teste de teorias. 
Essa questão também foi enfatizada por Lukka e Mouritsen (2002) ao afirmarem que testar 
teorias possibilita fazer conexões com o mundo existente.  

Consequentemente, as investigações na área da contabilidade gerencial não tem 
conseguido descrever e contrastar teorias explicativas com a prática observada (SILVA; 
ALBUQUERQUE; GOMES, 2009). Aliás, esta é uma das críticas de Zimmerman (2001) ao 
discutir questões relacionadas ao monoparadigma como saída às pesquisas que tem como foco 
descrever fenômenos observados. Para Hopwood (2002), de fato, o problema da ausência de 
base teórica e de problemática amadurecida existe, no entanto, o monoparadigma não é uma 
solução viável. Para o autor, os pesquisadores da área tem dispensado esforços para 
questionar essa ausência, de forma a promover um amadurecimento contínuo de suas 
pesquisas. 

A questão levantada por Hopwood (2002), segundo Frezatti, Nascimento e Junqueira 
(2009), tem forte impacto sobre o processo de pesquisa em contabilidade gerencial. Conforme 
relatado pelos autores, o monoparadigma pode incentivar a superficialidade da pesquisa e o 
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direcionamento do pesquisador para trabalhos "da moda", ao invés de uma busca substantiva 
para uma pesquisa mais duradoura e robusta. Empiricamente, Nascimento, Junqueira e 
Martins (2010) constataram que as pesquisas em contabilidade gerencial no Brasil não tem 
utilizado ou explorado adequadamente teorias de base e, consequentemente tem apresentado 
divergências metodológicas, tanto em pesquisas qualitativas quanto em pesquisas 
quantitativas. Além disso, as pesquisas qualitativas não tem procurado padrões indutivos nos 
dados, objetivando a teorização e entendimento de especificidades observadas. 

Em relação ao direcionamento do pesquisador para trabalhos “da moda” e a 
superficialidade da pesquisa, Beuren e Erfurth (2010) declaram que existe pressão no Brasil, 
por parte da CAPES, para a produção e consequente alcance de metas pelas instituições de 
ensino superior. Como reflexo, os pesquisadores tem se motivado a pesquisar temas que 
possam ser desenvolvidos em menor tempo e de forma que permita publicação rápida. Diante 
disso, as teorias mais robustas e que requerem um tempo maior para desenvolvimento dos 
estudos acabam por serem descartadas. Essa resistência por parte da sociedade acadêmica tem 
disseminado pesquisas qualitativas com pouca qualidade, o que acarreta em empecilho para a 
credibilidade da pesquisa interpretacionista. O problema não se centra na predisposição em limitar 
o acesso às pesquisas que adotam o método qualitativo, mas sim na qualidade dessas pesquisas 
(TEIXEIRA; ALBUQUERQUE FILHO, 2011). Shah e Corley (2006) indicam que os editores 
dos principais periódicos demonstram interesse crescente em trabalhos qualitativos que sejam de 
alta qualidade.  

Para Vergara e Caldas (2007) há predominância do funcionalismo em pesquisas 
organizacionais em função do pouco incentivo e receptividade para descobrir abordagens 
alternativas. Assim, faz-se necessário, para a viabilidade da pesquisa qualitativa, caracterizá-
la como ciência verdadeira, o que, na comunidade acadêmica ainda desperta controvérsias 
(MOREIRA, 2002). Embora haja muitas alternativas para o desenvolvimento de pesquisa na 
área, os estudos em contabilidade gerencial ainda possuem enfoque metodológico restrito, 
tanto em relação à abrangência populacional, como restrições em termos de amostra ou com 
foco muito limitado para o entendimento do campo (FREZATTI, 2005).  

Muitas vezes a escolha metodológica seguida por um pesquisador relaciona-se a 
alguns fatores comuns encontrados nesse processo: (1) tradição seguida pela instituição à qual 
se vincula; (2) premissas ontológicas e epistemológicas de sua supervisão; e (3) 
condicionamento de sua trajetória acadêmica e profissional (ROCHA-PINTO; FREITAS; 
MAISSOUNNAVE, 2010). Outra implicação é relativa à coerência metodológica da pesquisa 
definida a partir do paradigma adotado. Uma postura positivista, assim como uma postura 
interpretativista utiliza-se dos mesmos instrumentos para coleta e análise de dados. Entretanto, 
a diferenciação está na forma de se enxergar a realidade (AHRENS; CHAPMAN, 2006). 

A qualidade da estrutura da pesquisa é definida pela coerência no estabelecimento da 
abordagem epistemológica por parte do autor do trabalho, pois tem forte impacto no tocante a 
aspectos metodológicos da pesquisa, como, por exemplo, a definição da teoria a ser utilizada 
(FREZATTI; NASCIMENTO; JUNQUEIRA, 2009). Creswell (1998) também ressalta que a 
estratégia que leva o pesquisador a gerar uma teoria é influenciada pela visão e percepção que 
o pesquisador possui do mundo/realidade, ou seja, o paradigma que o guiará nas escolhas no 
decorrer da pesquisa. Ao fazer a escolha pela pesquisa interpretativista, o investigador já 
possui determinadas pressuposições filosóficas que remetem ao seu posicionamento 
ontológico, epistemológico e metodológico. 

Lukka e Mouritsen (2002) defendem a ideia de que deva existir mais rigor, mais testes 
e mais teorias de forma a contribuir para uma boa pesquisa em contabilidade gerencial. A 
pesquisa deve ser orientada para a prática, visto a incoerência em realizar pesquisas sem o 
benefício do exame de práticas reais em uma disciplina aplicada, como ocorre com a 
contabilidade gerencial (ITTNER; LARKER, 2002). É neste sentido que Otley (2008) 
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enfatiza que os pesquisadores devem buscar desvincular-se das barreiras impostas pelo 
confinamento da contabilidade gerencial e seus sistemas. Sugere, ainda, que as pesquisas na 
área devem procurar estudar organizações reais, visto que a prática leva à teoria nessa área, 
com perspectivas pluralistas como auxiliadoras. 
 
3 DESIGN METODOLÓGICO 
 A abordagem metodológica para a realização deste estudo é empírico-analítica, de 
delineamento descritivo e amostra não probabilística obtida por conveniência. A análise é 
realizada por meio da técnica da análise de conteúdo, a qual se utiliza de procedimentos 
sistemáticos e objetivos que permitem indicar e conhecer as variáveis e o conteúdo 
informacional das mensagens (BARDIN, 1977). Para consecução do objetivo desta pesquisa 
verificou-se empiricamente os pressupostos ontológicos norteadores das pesquisas 
desenvolvidas no campo da contabilidade gerencial nos Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu do Brasil (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Programas de Pós-Graduação e dissertações coletadas 

Total 
Instituições de Ensino Superior Sigla 2009 2010 2011 ƒ ƒ% 

Universidade Federal do Espírito Santo¹ UFES       0 0,0 
Fund. Inst. Capixaba de Pesq. em Cont. Econ. e Finanças² FUCAPE     1 1 0,2 
Universidade Federal de Minas Gerais UFMG 12 6 1 19 4,4 
Universidade Federal de Pernambuco³ UFPE 7     7 1,6 
Universidade Federal do Rio de Janeiro4 UFRJ 3 1   4 0,9 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos5 UNISINOS 6 4 4 14 3,3 
Universidade Regional de Blumenau6 FURB 6 13   19 4,4 
Universidade Federal do Paraná UFPR 5 15 18 38 8,9 
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC 15 12 8 35 8,2 
Centro Universitário Fecap – Unifecap7 UNIFECAP 14 16 15 45 10,5 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo8 PUC-SP 20 38 35 93 21,7 
Universidade Federal da Bahia UFBA 8 8 5 21 4,9 
Universidade de Brasília9 UNB 22 10 26 58 13,5 
Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto USP-RP 7 14 4 25 5,8 
Universidade de São Paulo - São Paulo USP-SP 17 17 16 50 11,7 

Total 142 154 133 429 100 
Fonte: autores (2013). 
Nota: 1Informado por e-mail que ainda não havia realizado nenhuma defesa. 2No período de coleta havia apenas uma 
dissertação defendida. 3As dissertações de 2010 e 2011 não estavam disponíveis no site. 4Algumas dissertações constam na 
lista de defesas, mas não estão disponíveis para visualização, e por meio do filtro da biblioteca não é possível encontrá-las. 
5Trata-se de uma amostra parcial, pois o site não traz a listagem completa para acesso as dissertações. 6Não está disponível no 
site as dissertações defendidas em 2011. 7Quatro dissertações não estavam disponíveis no site. 8Algumas dissertações não 
estavam disponíveis por motivo de patente. 9Uma dissertação não estava disponível no site. Programa multi-institucional e 
inter-regional de pós-graduação em ciência contábeis – UNB/UFPB/UFRN. 

 
Ao todo existem 19 programas de Mestrado em Contabilidade autorizados pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) até 30/06/2012, 
sendo 4 com foco em mestrado profissional e 15 em mestrado acadêmico. Neste estudo são 
analisadas somente as dissertações de mestrado acadêmico disponíveis nos respectivos sites 
dos programas. 

A coleta de dados ocorreu em julho, agosto e setembro de 2012 e foi realizada por 
meio dos sites dos Programas de Pós-graduação de cada Instituição de Ensino, totalizando 
429 dissertações. Destas, 142 foram defendidas em 2009, 154 em 2010 e 133 em 2011. 
Algumas instituições não disponibilizaram em seus sítios todas as dissertações defendidas no 
triênio analisado, conforme nota Tabela 1. Diante disso, foi entrado em contato via e-mail 
com os programas de pós-graduação, solicitando a sua disponibilidade. No entanto, apenas a 
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UFES e a FUCAPE responderam. A primeira informou que não houve defesa durante o 
período de estudo e a segunda de que havia ocorrido defesa de somente uma dissertação na 
área até o momento. 

Após a coleta das dissertações, realizou-se a sua classificação conforme a linha de 
pesquisa, tendo como parâmetro a divisão feita pelo Programa de Pós-Graduação em 
Contabilidade e Controladoria (PPGCC) da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo – FEAUSP. Este critério foi adotado em função 
deste programa ser o mais antigo e referência na área. O PPGCC da FEAUSP divide o curso 
em quatro grandes áreas: Educação e Pesquisa em Contabilidade; Mercados Financeiro, de 
Crédito e de Capitais; Contabilidade para Usuários Externos e Controladoria e Contabilidade 
Gerencial. Contudo, os estudos da área de Educação e Pesquisa em Contabilidade foram 
classificados entre os que possuem e os que não possuem foco na contabilidade gerencial. A 
Tabela 2 apresenta as características da população, considerada conforme disponibilidade de 
acesso. A UNB é a instituição que possui maior representatividade de dissertações em 
contabilidade gerencial em relação à amostra (19,0%), seguida pela UFSC (14,1%), UFPR 
(10,6%) e USP-SP (12,7%). Juntas representam 56% das dissertações analisadas. 

 
Tabela 2. Característica populacional 

Linhas de Pesquisa 
EEPC 

CUE FMC Sem foco 
Gerencial 

Com foco 
Gerencial 

CCG 
EEPC com foco 

Gerencial + CCG 
Total 

Instituições 

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ%1 ƒ 
FUCAPE  1          1 
UFMG 15 1     3 3 2,1 19 
UFPE 2 1     4 4 2,8 7 
UFRJ 4            4 
UNISINOS  8   1 5 6 4,2 14 
FURB 4 3 1   11 11 7,7 19 
UFPR 3 13 7 4 11 15 10,6 38 
UFSC 2 9 4 3 17 20 14,1 35 
UNIFECAP 28 9   2 6 8 5,6 45 
PUC-SP 53 23 3   14 14 9,9 93 
UFBA 4 2 1 1 13 14 9,9 21 
UNB 13 10 8 1 26 27 19,0 58 
USP-RP 3 17 3   2 2 1,4 25 
USP-SP 19 7 6   18 18 12,7 50 
Total 150 104 33 12 130 142 100 429 

Fonte: autores (2013). 
Nota: 1Frequência percentual em relação ao total de dissertações da amostra (EEPC com foco gerencial e CCG). 
Legenda: CUE: Contabilidade para Usuários Externos; FME: Finanças e Mercados de Capitais; EEPC: Educação, ensino e 
pesquisa em Contabilidade; CCG: Controladoria e Contabilidade Gerencial. 
 

A análise recai sobre 142 dissertações de mestrado na área de CCG e EEPC com foco 
gerencial de 12 universidades brasileiras, representando 33,1% da população, conforme os 
critérios de seleção apresentados na Tabela 3. A amostra final não inclui dissertações da 
FUCAPE, UFRJ e UFES conforme indicado na Tabela 1 e Tabela 2. 

 
Tabela 3. Seleção da amostra 
Critérios Quantidade % 
Dissertações de Programas de Pós-graduação Stricto Sensu (2009 a 2011)  429 100 
Dissertações da linha de pesquisa: Contabilidade para Usuários Externos (150) (35,0) 
Dissertações da linha de pesquisa: Finanças e Mercado de Capitais  (104) (24,2) 
Dissertações da linha de pesquisa: Educação, Ensino e Pesquisa sem foco gerencial (33) (7,7) 
Amostra final 142 33,1 

Fonte: autores (2013). 
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Após a definição da amostra as dissertações foram separadas em categorias analíticas e 
classificadas segundo os pressupostos ontológicos a partir do quadro de paradigmas da análise 
de Burrel e Morgan (1979), conforme explicitado no Quadro 1. 
 
  PARADIGMA ONTOLOGIA EPISTEMOLOGIA METODOLOGIA 
Foco Humanista radical Nominalista  Antipositivista  Ideográfico  

Ênfase: modos de 
dominação, 
emancipação, 
consciência humana, 
papel da linguagem, 
intervenção estatal e 
relações de poder. O 
indivíduo cria o mundo 
social em que vive a 
partir de estruturas de 
dominação. 

Percepção individual 
do mundo. 
Conceitos e 
definições são vistos 
como criações 
artificiais cuja 
utilidade é a 
conveniência de uma 
ferramenta para 
descrever. 

Contra a inutilidade de leis, 
regularidades e relações 
causais. Rejeita o ponto de 
vista dos observadores. O 
mundo social é 
essencialmente relativista e 
somente pode ser entendido 
a partir dos indivíduos que 
estão envolvidos nos 
fenômenos a serem 
estudados. 

Enfatiza a análise 
qualitativa e de 
constatações subjetivas 
por meio de estudos 
etnográficos e de 
história de vida, por 
exemplo.  A natureza e 
a característica do 
objeto são reveladas 
durante a investigação. 

Estruturalista radical Realista  Positivista  Nomotético  

M
ud

an
ça

 R
ad

ic
al

 

Ênfase: emancipação, 
potencialidade, conflito 
estrutural, modos de 
dominação, contradição. 
Busca entender os 
efeitos das contradições 
internas e considera que 
os conflitos geram 
mudanças. 

O indivíduo pode 
descobrir, mas não 
criar o mundo social 
em que vive. As 
estruturas não 
dependem do 
indivíduo e são 
relativamente 
imutáveis. 

Busca explicar e predizer o 
que acontece no mundo 
social pela procura de 
regularidades e relações 
causais entre os elementos. 
O conhecimento é um 
processo essencialmente é 
cumulativo. 

As pesquisas são 
desenvolvidas por meio 
de protocolo 
sistemático, técnicas 
estatísticas, teste de 
hipóteses, 
questionários, análise 
quantitativa, e testes de 
personalidade. 

Interpretativista  Nominalista  Antipositivista  Ideográfico  
Ênfase: explicação do 
status quo, ordem 
social, consenso. 
Análise da experiência 
subjetiva do indivíduo. 
Constructos podem ser 
encontrados nas crenças 
e suposições.  As 
atividades cotidianas 
são vistas como sendo 
ordenadas e explicadas 
racionalmente dentro de 
seu contexto. 

Percepção individual 
do mundo. 
Conceitos e 
definições são vistos 
como criações 
artificiais cuja 
utilidade é a 
conveniência de uma 
ferramenta para 
descrever. 

Contra a inutilidade de leis, 
regularidades e relações 
causais. Rejeita o ponto de 
vista dos observadores. O 
mundo social é 
essencialmente relativista e 
somente pode ser entendido 
a partir dos indivíduos que 
estão envolvidos nos 
fenômenos a serem 
estudados. 

Enfatiza a análise 
qualitativa e de 
constatações subjetivas 
por meio de estudos 
etnográficos e de 
história de vida. A 
natureza e a 
característica do objeto 
são reveladas durante a 
investigação. 

Funcionalista  Realista  Positivista  Nomotético  

R
eg

ul
aç

ão
 

Ênfase: explicação do 
status quo, ordem e 
interação social, 
natureza regulada, redes 
de relações, aspectos 
racionais, legais e 
burocráticos. Utiliza 
medidas estatísticas de 
atitude, conhecimento 
pragmático, explicativo 
e preditivo de uma 
realidade externa ao 
pesquisador. 

O indivíduo pode 
descobrir, mas não 
criar o mundo social 
em que vive. As 
estruturas não 
dependem do 
indivíduo e são 
relativamente 
imutáveis. 

Busca explicar e predizer o 
que acontece no mundo 
social pela procura de 
regularidades e relações 
causais entre os elementos. 
O conhecimento é um 
processo essencialmente é 
cumulativo. 

As pesquisas são 
desenvolvidas por meio 
de protocolo 
sistemático, técnicas 
estatísticas, teste de 
hipóteses, 
questionários, análise 
quantitativa, e testes de 
personalidade. 

Quadro 1. Construtos operacionais 
Fonte: Desenvolvido a partir da análise do livro de Burrel e Morgan (1979). 
  

Para proceder à classificação foram executadas as seguintes etapas: (1) leitura do título 
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da dissertação; (2) identificação da questão de pesquisa e objetivos; (3) leitura do resumo; (4) 
identificação dos procedimentos metodológicos; (5) leitura do referencial teórico e, 
finalmente, (6) classificação das pesquisas conforme as categorias de análise. No intuito de 
evitar possíveis vieses, os pesquisadores adotaram os seguintes procedimentos: (1) leitura 
individual das dissertações pelos autores; (2) discussão entre os autores sobre dúvidas 
geradas; (3) revisão final conjunta pelos autores. 

 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A pesquisa constitui-se, fundamentalmente, da análise das dissertações em 
Controladoria e Contabilidade Gerencial, bem como da Linha de Educação, Ensino e Pesquisa 
com foco gerencial, para a identificação da postura ontológica da produção científica na área. 
Inicialmente as dissertações foram categorizadas quanto ao foco da pesquisa, ontologia, 
epistemologia e metodologia com base no que é discutido por Burrel e Morgan (1979) e 
exposto no Quadro 1. Os resultados dessa classificação estão indicados na Tabela 3. 
 
Tabela 3 - Categorização do foco, ontologia, epistemologia e metodologia (valores absolutos) 

Regulação Mudança Realista Nominalista Positivista Antipositivista Nomotético Ideográfico

UFMG 3 2 1 2 1 2 1
UFPE 3 1 3 1 2 2 4
UNISINOS 6 3 3 3 3 3 3
FURB 11 8 3 9 2 9 2
UFPR 15 9 6 10 5 9 6
UFSC 20 15 5 15 5 15 5
UNIFECAP 8 1 7 1 7 1 7
PUC-SP 14 4 10 3 11 4 10
UFBA 13 1 12 2 13 1 13 1
UNB 27 20 7 20 7 22 5
USP-RP 2 1 1 2 1 1
USP-SP 17 1 7 11 8 10 8 10

Total 139 3 85 57 86 56 91 51

IES
FOCO ONTOLOGIA EPISTEMOLOGIA METODOLOGIA

 
Fonte: autores (2013). 
 

Conforme apresentado na Tabela 3, observa-se que prevalecem dissertações com foco 
na regulação, apresentando 139 estudos, (98%) do total de 142 dissertações analisadas. 
Pesquisas com foco na regulação somente podem ser categorizadas nos paradigmas 
funcionalistas ou interpretativistas.  

No modelo de Burrel e Morgan (1979), a ontologia é dividida em realista e 
nominalista. Para estes autores, pesquisas que adotam uma postura realista são apoiadas por 
uma epistemologia positivista e pelo uso de metodologias nomotéticas. Por outro lado, 
quando apoiadas em uma postura nominalista, adotam epistemologia antipositivista e 
metodologia ideográfica. 

 Em relação à ontologia das pesquisas analisadas, 85 estudos (60%) são realistas e 57 
(40%) são nominalistas. Ao analisar a Tabela 3, percebe-se que 1 dissertação não seguiu essa 
orientação frente à epistemologia e, 5 dissertações quanto à metodologia e, portanto podem ter 
contribuído para a não identificação à qual paradigma esses estudos pertencem, representando 
8,5% das dissertações analisadas (Tabela 4). Este aspecto, especificamente, pode estar relacionado 
a uma incoerência no estabelecimento tanto da abordagem ontológica quanto da epistemológica 
por parte do autor da pesquisa, como já assinalado por Frezatti, Nascimento e Junqueira (2009). 

Conforme a categorização metodológica, epistemológica e ontológica, considerando-
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se também o foco direcionador da pesquisa, os estudos foram classificados nos paradigmas 
humanista, estruturalista, interpretativista e funcionalista, apresentados na Tabela 4. Observa-
se que o paradigma predominante nas pesquisas é o funcionalista, com 56,3% do total da 
amostra analisada, seguido pelo interpretativista, com 33,8% e, apenas 1,4% das pesquisas são 
humanista. 

 
Tabela 4 - Classificação em paradigmas 

Humanista  Estruturalista  Interpretativista Funcionalista Conflito Total 
IES  ƒ  ƒ%  ƒ  ƒ%  ƒ  ƒ%  ƒ  ƒ%  ƒ  ƒ%  ƒ  

UFMG         1 0,7 2 1,4     3 
UFPE             2 1,4 2 1,4 4 
UNISINOS         3 2,1 3 2,1     6 
FURB         2 1,4 8 5,6 1 0,7 11 
UFPR         5 3,5 9 6,3 1 0,7 15 
UFSC         5 3,5 15 10,6     20 
UNIFECAP         7 4,9 1 0,7     8 
PUC-SP         10 7,0 3 2,1 1 0,7 14 
UFBA 1 0,7         12 8,5 1 0,7 14 
UNB         5 3,5 18 12,7 4 2,8 27 
USP-RP         1 0,7     1 0,7 2 
USP-SP 1 0,7     9 6,3 7 4,9 1 0,7 18 

Total 2 1,4     48 33,8 80 56,3 12 8,5 142 
Fonte: autores (2013). 
 
 As instituições UNB (19,0%), UFSC (14,1%), UFPR (10,6%) e USP-SP (12,7%), 
conforme assinalado anteriormente, são as que possuem maior representatividade de dissertações 
em contabilidade gerencial em relação à amostra (Tabela 2). Quanto ao paradigma funcionalista, 
estas instituições apresentam em relação à amostra 12,7%, 10,6%, 6,3% e 4,9%, respectivamente. 
No entanto, as instituições com maior representatividade do paradigma interpretativista são a 
PUC-SP (7,0%), a USP-SP (6,3%) e a UNIFECAP (4,9%). Ressalta-se que, apenas na USP-SP 
predominam dissertações classificadas como interpretativistas em relação às dissertações 
classificadas como funcionalistas. 
 

 
 
Fonte: autores (2013).     
Gráfico 1. Paradigmas no triênio 2009-2011 

 
As pesquisas funcionalistas se mantêm estáveis ao logo do período de análise (Gráfico 1). 

Esta constatação se sustenta na afirmação de Frezatti, Nascimento e Junqueira (2009) de que o 
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funcionalismo é hegemônico na área contábil. Por outro lado, em 2010 as pesquisas de cunho 
interpretativista tiveram uma ascensão em relação a 2009, variando cerca de 61%, porém 
reduzindo 67% em 2011.  Mendonça Neto, Riccio e Sakata (2009) assinalam que a abordagem 
crítico-interpretativa são incipientes no Brasil. De certa forma, essa questão também se coloca 
quanto aos resultados apresentados nesta pesquisa, em que os paradigmas humanista e 
estruturalista são pouco ou não são contemplados.  

A predominância de pesquisas funcionalistas e a ausência de pesquisas estruturalistas 
na área de contabilidade gerencial também foram apontadas por Nascimento, Junqueira e 
Martins (2010). Estes autores, ao analisarem 287 artigos em contabilidade gerencial, 
publicados nos principais congressos da área no período de 2005 a 2008, identificaram que 
97% são funcionalistas, 0% estruturalista, 0,5% humanistas e 0,5% múltiplos. Quanto às 
pesquisas interpretativistas, identificaram apenas 2% do total dos artigos.  

Esta constatação difere em parte do obtido na presente pesquisa, a qual indica que 
33,8% das dissertações desenvolvidas no triênio de 2009 a 2011 são de cunho 
interpretativista. Todavia, isso pode estar atrelado a fatores como período delimitado para a 
análise e a natureza do estudo. A questão do período utilizado na análise remete a ideia de que 
paradigmas podem ser usados para explorar determinadas demandas na interpretação de 
práticas contábeis em contextos específicos, enquanto a natureza do estudo remete a noção de 
que uma dissertação consiste em uma pesquisa mais robusta e pode demandar mais tempo que 
um artigo. Talvez esses fatores tenham influenciado a pouca representatividade do paradigma 
interpretativista, conforme assinalado por Nascimento, Junqueira e Martins (2010). 

Em síntese, os resultados encontrados neste estudo indicam que, no Brasil, a pesquisa 
em contabilidade gerencial tem seguido os pressupostos ontológicos de dimensão objetiva sob 
a perspectiva da regulação e, portanto, predominam estudos funcionalistas. A pouca 
representatividade dos demais paradigmas pode indicar que a tradição institucional e a 
preferência ontológica do orientador (ROCHA-PINTO, FREITAS, MAISSOUNNAVE,2010; 
LUKKA, 2010) tem exercido influência na escolha dos pressupostos filosóficos subjacentes 
da pesquisa.  

Além disso, pode ser que a pesquisa em contabilidade gerencial ainda não tenha 
amadurecido o suficiente em termos ontológicos. Contudo, a questão que se coloca não é 
rejeitar o paradigma funcionalista, mas sim, explorar os demais paradigmas de forma que se 
busque aumentar o potencial reflexivo da pesquisa neste campo em relação às suas funções, 
usos e limitações. Portanto, explorar as potencialidades de cada um dos paradigmas poderá 
proporcionar o surgimento de novos tópicos de estudo para o exame de fenômenos da 
contabilidade gerencial sob múltiplas perspectivas, e consequentemente contribuir no 
desenvolvimento da área. 

Se sob a perspectiva do funcionalismo o fenômeno social é atemporal e se manifesta 
exatamente igual em qualquer contexto, certamente, muitas questões permanecerão sem resposta, 
ou então, nem serão feitas. Ainda, os questionamentos sobre a ausência de base teórica e de 
problemática amadurecida em contabilidade gerencial, tratado por Hopwood (2002), pode não só 
ser reflexo da predominância do paradigma funcionalista na área, mas também do uso inadequado 
de metodologias e teorias para explorar os dados nas pesquisas (THEÓPHILO; IUDÍCIBUS, 
2005; NASCIMENTO; JUNQUEIRA; MARTINS, 2010; SILVA, ALBUQUERQUE; GOMES, 
2009). 

A utilização de forma precária de teorias e métodos, independentemente do 
paradigma, pode conduzir a não percepção da estruturação do conhecimento em contabilidade 
gerencial. As constantes mudanças que ocorrem nas instituições demandam a necessidade de 
se repensar a pesquisa e novos papéis do controle gerencial. Nem sempre a ausência de um 
método de custeio ou de avaliação de desempenho levará as empresas a enfrentarem 
dificuldades competitivas, mas muitas vezes, a interpretação equivocada da realidade e do 
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modo como determinados fatores impactam na situação patrimonial e na condução 
organizacional.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscou-se neste estudo verificar empiricamente se a contabilidade gerencial no Brasil 
tem seguido estritamente o paradigma funcionalista. Para a consecução do objetivo foram 
analisadas, como proxies, as dissertações do triênio de 2009 a 2011 dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu. Particularmente, a análise recai sob o modelo de paradigmas de 
Burrel e Morgan (1979) com ênfase nos pressupostos ontológicos, como forma de apresentar 
um mapeamento da produção na área de contabilidade gerencial. 

Consubstanciando o objetivo proposto nesta pesquisa, observa-se que prevalecem 
dissertações com foco na regulação quanto à natureza da sociedade e de postura ontológica 
objetivista. O paradigma predominante nas pesquisas é o funcionalista, com 56,3% do total da 
amostra analisada, seguido pelo interpretativista, com 33,8% e, apenas 1,4% foram 
desenvolvidas com base no paradigma humanista. Salienta-se que não foram identificadas 
pesquisas desenvolvidas sob o paradigma estruturalista. 

As instituições UNB (19,0%), UFSC (14,1%), UFPR (10,6%) e USP-SP (12,7%) são 
as que possuem maior representatividade de dissertações em contabilidade gerencial em 
relação à amostra (56%). Quanto ao paradigma funcionalista, estas instituições apresentam 
12,7%, 10,6%, 6,3% e 4,9%, respectivamente. Contudo, apenas na USP-SP as dissertações 
sob o paradigma interpretativista (6,3%) tem maior representatividade do que o paradigma 
funcionalista (4,9%) em relação a amostra. 

Durante as análises, identificou-se que 8,5% das dissertações não foram passíveis de 
categorização dentre os paradigmas do modelo adotado, o qual pressupõe que se a pesquisa 
tem uma postura realista, deve ser apoiada por uma epistemologia positivista e pelo uso de 
metodologia nomotética. Por outro lado, quando tem uma postura nominalista, deve adotar 
epistemologia antipositivista e metodologia ideográfica. Este ponto, especificamente, pode 
estar relacionado a uma incoerência no estabelecimento da abordagem ontológica e 
epistemológica por parte do autor da pesquisa. 

Os resultados apontam que o paradigma funcionalista se mantêm estável ao logo do 
período de análise. Contudo, em 2010 as pesquisas de cunho interpretativista tiveram uma 
ascensão em relação a 2009, cuja variação foi de 61%, porém declina 67% em 2011. Além 
disso, identificou-se que os paradigmas humanista e estruturalista são pouco ou não são 
contemplados, assinalando que a abordagem crítica é incipiente no Brasil. A pouca 
representatividade da abordagem crítica pode estar relacionada com a tradição institucional e 
a preferência ontológica do orientador. 

Em síntese, as pesquisas em contabilidade gerencial tem sido guiadas, principalmente, 
pela perspectiva funcionalista. Esta constatação implica em considerar que a visão realista tem 
influenciado na escolha dos pressupostos filosóficos subjacentes da pesquisa. Sob a ontologia 
realista, os pesquisadores tem se inclinado a perceber a realidade como algo que independe do 
indivíduo. Em outras palavras, os indivíduos não são considerados como agentes de mudança 
na interpretação dos fenômenos de interesse da contabilidade gerencial. Talvez, se não 
explorados estudos de ontologia nominalista, muitas questões permanecerão sem resposta, ou 
então, nem serão feitas. Além disso, não só os aspectos ontológicos são fundamentais na 
condução de uma pesquisa científica, o rigor epistemológico também é necessário. Juntos 
permitem ao pesquisador explorar as funções, usos e limitações da contabilidade gerencial de 
forma a estruturar o conhecimento nessa área. 

Uma limitação do estudo recai sobre o subjetivismo presente na análise das 
dissertações, já que foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo e, 
consequentemente, do entendimento ou percepção dos autores. Outra limitação é o fato de 
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nem todas as dissertações estarem disponíveis nos sites dos PPGs e o período de análise, que 
ficou restrito ao triênio de 2009 a 2011. 

Sugere-se para futuros estudos verificar se, de fato, a predominância de um paradigma 
ou a escolha ontológica da pesquisa está relacionada à tradição institucional ou a preferência 
do orientador. Outra sugestão é ampliar o período de análise, de forma a consubstanciar as 
análises e verificar possíveis mudanças no decorrer do tempo. Adicionalmente, este estudo 
também pode ser aplicado em outras áreas do conhecimento, bem como, outras linhas de 
pesquisa com Contabilidade. 
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