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Resumo 

 As metáforas são muito utilizadas no processo de produção da ciência e, em particular, 

na geração de conhecimentos contabilísticos. Consideradas, pelos positivistas da 

contabilidade e doutras ciências, como perversões e incapazes de estabelecer uma 

correspondência perfeita e inequívoca entre a palavra e o mundo, são, no entanto, 

apresentadas pelos normativistas como essenciais para a criatividade científica, a todos os 

níveis. Derivadas da linguagem corrente ou de referências culturais, as metáforas quer sejam 

substituição, de comparação ou de interação, são frequentemente utilizadas na teoria da 

contabilidade, por abrirem perspetivas para a ciência através da construção de analogias entre 

o que é conhecido e o que não é. Alargam igualmente os horizontes intelectuais e deslocam os 

significados, e fomentam a criação inovadora de hipóteses, além de terem uma função 

heurística que é fundamental na aquisição de conhecimento científico. 

Palavras-chave: Conhecimento científico, metáforas, criação inovadora. 

 

Introdução 

Muitos e diversificados componentes do objeto abstrato formal da contabilidade são 

emprestados pelas ciências físicas, naturais e sociais. Segundo Jevons (219-219), a noção de 

valor é para a ciência económica o que a energia é para a mecânica, sugerindo uma analogia 

entre os princípios fundamentais da Ética e da Economia e os fundamentos da mecânica, e 

neste contexto, propõe a generalização dos conceitos físicos, através do raciocínio 

matemático, a aspetos mais complexos da vida humana: sociologia, economia, contabilidade, 

gestão, etc. 

Os economistas marginalistas – Jevons, Walras, Menger, Gessen, Pareto -, 

incorporaram, nas ciências económicas, modelos oriundos das ciências naturais, 

nomeadamente da física energética, e desencadearam a evolução marginalista, através da 

descoberta do conceito de utilidade marginal. Nesta época, os progressos impressionantes das 

ciências físicas foram consideradas a base de um modelo epistemológico dominante. A 

conceção do Homem como uma máquina de prazer – metáfora – facilita a introdução de 

termos mecânicos e dos raciocínios matemáticos às ciências sociais e, particularmente, às 

ciências económico-financeiras. O economista Fisher (1893:25), estabeleceu uma tabela 

interessante entre a física energética e a economia, nomeadamente, através das seguintes 

metáforas: 

mailto:brunojmalmeida@gmail.com
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Mecânica Economia 

Partícula Indivíduo 

Espaço Mercado 

Força Utilidade/Desutilidade Marginal 

Energia Utilidade/Valor 

Trabalho Desutilidade 

 

Este dicionário sintético de metáforas mecânicas, utilizadas na economia por Irving 

Fisher, evidencia uma comparação entre economia e mecânica, havendo, uma 

correspondência aproximada entre forças económicas, equilíbrio económico, equilíbrio 

mecânico. 

A metaforização da economia – concebida como ciência do valor – e a utilização dos 

conceitos de equilíbrio económico rapidamente ganhou adeptos no âmbito da contabilidade. O 

conceito de equilíbrio do balanço, equilíbrio das contas, a conceção de contabilidade 

apresentada por Jaime Lopes de Amorim como ciência do equilíbrio patrimonial, a utilização 

dos conceitos de estática patrimonial e dinâmica patrimonial, são exemplos elucidativos da 

aplicação do vocabulário da mecânica e da hidráulica à contabilidade. 

A metáfora física está, assim, presente na contabilidade, e favoreceu as teorias 

normativas da contabilidade e sobretudo as teorias positivas da contabilidade, porque 

aumentou e sofisticou os instrumentos de formalização matemática aplicada a este ramo do 

saber e às ciências de gestão em geral: a analogia mecânica é, muito utilizada por autores no 

campo da contabilidade dita positiva. 

A metáfora biológica, segundo Marshall (1890:318), também se aplica 

abundantemente em economia, estando esta analogia presente na visão de longo prazo da 

economia, sobretudo, nos estudos de crescimento e na metáfora do ciclo de vida. Este 

economista defende em que, em estádios mais avançados da economia, a metáfora física 

deveria ser substituída pela metáfora biológica, isto é, o raciocínio económico deveria 

começar por métodos análogos aos da física e, em estados mais avançados de 

desenvolvimento, deveriam adquirir uma vertente mais biológica. A utilização da ficção do 

agente, em contabilidade, para explicar a técnica da movimentação das contas, é uma 

reminiscência da aplicação da analogia biológica à contabilidade, bem como da aplicação do 

princípio da continuidade. Todavia, a introdução da complexidade biológica, na economia e 

na contabilidade, põe em causa as relações de causalidade. Com efeito, um facto económico 

ou contabilístico, quer seja ou não expresso em números, está em relação da causa e efeito 

com muitos outros factos e, dado que nunca acontece que todos eles se possam expressar em 

números, a aplicação de métodos de matemática, tidos como exatos, é quase sempre uma 

perda de tempo (Marshall, 1890:59). 

A metáfora botânica também tem a sua aplicação na contabilidade. A classificação dos 

ativos, por ordem decrescente de disponibilidade, dos passivos, por ordem crescente de 

exigibilidade, e da situação líquida por formação cronológica, são exemplos de aplicação de 

metáforas biológicas à contabilidade. A classificação dos balanços levada a efeito por 

Dumarchey (1933:130-140) em membros, categorias, modalidades, géneros, espécies, 

variedades, é uma prova concreta da aplicação da racionalidade botânica à contabilidade. 

Influenciou também os normativistas que, aplicando a metodologia das ciências 

naturais, pesquisaram os grandes princípios, os grandes axiomas, a prática detalhada de 

movimentação das contas, as práticas contabilísticas mais vulgarmente utilizadas, tendo 

concebido postulados, princípios e axiomas fundamentais. 

A metáfora física e mecânica, muito utilizadas na investigação neoclássica, têm o seu 

reflexo na teoria positiva da contabilidade. Esta tem como característica dominante a ênfase 

dada ao individualismo pedagógico, e fundamenta-se na consideração de que só os indivíduos 
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são considerados centros de tomada de decisão ou que os problemas económicos, financeiros 

e contabilísticos, podem ser modelados assumindo-se que a simplicidade é uma representação 

aceitável da complexidade. 

A metáfora biológica introduz maior complexidade na observação dos fenómenos 

económicos e contabilísticos, e tem subjacente uma visão holística do conhecimento. Com 

efeito, Lopes de Sá (1998:196), criou uma teoria do equilíbrio – metáfora mecânica – uma 

teoria dinâmica de circulação – metáfora mecânica – para, finalmente, na década de oitenta, 

criar a teoria das funções sistemáticas do património aziendal, em que a complexidade 

biológica aplicada à contabilidade – holismo, diversidade – é patente. 

É, porém, a metáfora física, subjacente ao paradigma positivista que estabelece uma 

demarcação nítida na ciência contabilística moderna. Esta metáfora arrastou para a 

contabilidade o conceito determinista de causalidade, característica essencial ao conceito da 

ciência contabilística moderna e implicou uma restrição fundamentalista ao conceito de 

ciência. Esta, para ser considerada como tal, deve assentar exclusivamente em metodologias 

deterministas e positivistas. Só é ciência o que pode ser quantificável, demonstrável e que 

tenha carácter preditivo. Debater a introdução das metáforas na contabilidade é objetivo 

fundamental deste artigo. 

 

1. As metáforas no processo evolutivo do conhecimento contabilístico 

A aquisição de conhecimento é o traço mais característico do nosso sistema cognitivo. 

Este conhecimento é adquirido por quem tem acesso às múltiplas formas de representação 

simbólica – numéricas, artísticas, científicas, gráficas -. Denotar as coisas é uma tarefa vital 

para a compreensão do mundo e do ser humano. A metáfora, é um processo de denotação, 

muito utilizado na literatura e na aquisição do conhecimento científico. Criticadas, como 

perversões, pelos positivistas, são, contudo, bastante comuns no processo de aquisição de 

conhecimento e de explicação científica. Como vimos, anteriormente, a metáfora física teve 

um papel fundamental na construção da teoria positiva da contabilidade, por força da sua 

aplicação na construção do programa marginalista em economia. 

Este processo de denotação é essencial na criatividade científica a todos os níveis, 

sobretudo, na economia neo-clássica e, portanto, na teoria positiva da contabilidade, baseada, 

em larga medida, na metáfora mecanicista. 

A hermenêutica, considerada como atividade de interpretação das palavras, leis ou 

textos de diversas naturezas, aponta para a existência de três tipos de metáforas: de 

substituição, de comparação e de interação. Vejamos, as seguintes metáforas de 

substituição/comparação: 

 
1. A contabilidade é um telefone que nada tem a ver com o recetor e o emissor. 

2. São um instrumento ótico: as contabilidades são óculos de lentes muito potentes. 

3. Quem conta, tem poder. 

4. Partidas dobradas são o princípio da ação e reação da mecânica. 

5. A contabilidade como ato de boa fé. 

6. A contabilidade como um sistema de transmissão da informação. 

7. A contabilidade social não é mais do que o marginalismo sem externalidades. 

8. A não continuidade em contabilidade é como a morte de um corpo humano. 

9. A continuidade em contabilidade é como a vida de um corpo humano. 

10. O contabilista e o juiz desempenham funções sociais importantes. 

11. Os fluxos de caixa e de liquidez são assimiladas aos fluxos de fluidos e de calor da física. 

12. O contabilista pode ser considerado o polícia sinaleiro do reconhecimento de gastos e dos rendimentos, dos 

ativos e dos passivos. 

13. O contabilista é um jornalista. 
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14. A maximização de resultado líquido do período é uma consequência do processo geral da seleção natural. 

15. O ADN da contabilidade está na mensuração e avaliação económicas. 

16. A contabilidade é arte de calcular resultados. 

17. A contabilidade é a arte de apresentar saldos. 

18. A contabilidade é a arte de funções de balanços. 

19. A contabilidade é a pintura financeira de uma empresa. 

20. A contabilidade não é uma ilha. 

21. A contabilidade para ser uma obra de arte, implicava que o contabilista beijasse o balanço. 

22. O contismo é uma escola retratista. 

23. O SNC é uma mancha de cores. 

24. A contabilidade é atualmente uma pintura abstrata. 

25. A contabilidade dos académicos assemelha-se ao cubista na pintura. 

26. A teoria positiva da contabilidade lançou para o caixote do lixo da contabilidade a teoria normativa. 

27. Os números representados no balanço, expandem-se, curvam-se, contraem-se, numa ilusão ótica sendo o 

balanço uma peça digna da arte OP. 

28. O regresso à era Vitoriana da contabilidade. 

29. A contabilidade é uma arte fina. 

30. Dadaísmo contabilístico. 

31. O balanço é uma superfície plana coberta de números. 

32. A racionalidade botânica aplicada à contabilidade. 

33. A predição de evoluções futuras, na contabilidade, equivale à habilidade de se preverem mutações 

genéticas. 

34. A digrafia é o motor da propulsão da contabilidade 

35. A organização do balanço representa e equivale à organização hierárquica do todo orgânico. 

36. Contabilidade do capital humano. 

37. Contas mortas. 

38. Depreciamento do imobilizado. 

39. Engenharia contabilística. 

40. Velocidade de transformação dos ativos. 

41. Contabilidade verde. 

42. Imobilizado velho. 

43. Átomo contabilístico. 

44. Trajetória contabilística. 

45. Soberania dos shareholders. 

46. Contas vivas, contas mortas e contas de pessoas. 

47. Contabilidade como processador aritmético. 

48. Balanço monocromático. 

49. A conta como artéria principal da movimentação contabilística. 

50. O cabeça da escola contabilística. 

51. A contabilidade tem como objeto a numeração de unidades em movimento. 

52. O valor como pedra angular da contabilidade. 

53. Amortizações musculadas. 

54. Contabilidade pura. 

55. Optimização contabilística. 

56. Contabilidade tem por base um raciocínio algébrico. 

57. Contabilidade como arte plástica. 

58. Contabilidade como arte de escritura das contas. 

59. A contabilidade criativa. 
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60. A contabilidade trata a estrutura das contas. 

61. O tempo, em contabilidade, é dinheiro. 

62. Contabilidade a cores. 

63. Contabilidade como ciência que mede a circulação de riqueza. 

64. A Contabilidade não pode ser uma espécie de Disneylândia onde toda a fantasia é permitida. 

65. A Contabilidade é uma máquina fotográfica. 

66. A Contabilidade não é regida por princípios de causalidade, mas de finalidade. 

67. A Contabilidade é como a cidade de Las Vegas, em que todos os jogos são permitidos. 

68. A Contabilidade é um testemunho e um juiz que afere a qualidade dos negócios de uma empresa. 

69. A contabilidade desempenha o papel de braço da lei relativamente às empresas e organizações. 

70. Um macro-contabilista é aquele que aplica as Leis dos Grandes Números de Bernoulli. 

71. A conta como artéria principal do tráfego das transações. 

72. Rigidez do balanço. 

73. A botânica e a biologia foram nos anos 50, a Meca das teorias da contabilidade. 

74. O SNC é o nosso Senhor e o nosso pastor. 

75. O cabeça da escola do pensamento contabilístico. 

76. Contabilidade como arte de plastificar lucros lustrosos. 

77. A contabilidade foge do desconhecido como o Diabo da Cruz. 

78. Limpar balanços ou limpar as contas. 

79. O justo valor permite algumas fantasias. 

80. Contabilizar prejuízos pode contribuir para encinerar, encriptar, delitar, crematizar o passado. 

81. A teoria positiva da contabilidade sepultou a teoria normativa. 

82. O SNC desempenha para os contabilistas o papel da Bíblia para os Cristãos e o Corão para os Muçulmanos. 

 

A introdução metafórica está assinalada, nas frases acima citadas, em itálico. Tem 

subjacente a reinscrição, interpretação, mudanças de sentido, comparação e conexão, através 

de um processo comunicativo, acessível a todos, processo considerado importante na 

definição, classificação e divulgação da aquisição e desenvolvimento do conhecimento 

científico contabilístico. Esta abordagem metafórica é usada frequentemente na linguagem 

quotidiana e a sua analogia permite uma certa criatividade linguística e o mapeamento de 

novas conexões. 

As metáforas de substituição, em contabilidade, são essencialmente lógicas de 

justificação argumentativa, que não implicam qualquer transformação no significado da 

expressão, subjacente à expressão geral em que se integra. Assim, compreender a metáfora é 

como decifrar um código, auxiliando, por isso, a ação cognitiva que está centrada na palavra 

usada para a sua substituição, e não modifica ou implica qualquer transformação no 

significado da expressão. A incorporação metafórica traduz-se num significado de maior 

intensidade para a expressão. 

Por sua vez, as metáforas de comparação, são, de uma maneira geral apresentadas a 

partir de exemplos exclusivamente das ciências, e, em particular, da física. Têm subjacente, 

um processo cognitivo baseado não só na lógica de justificação argumentativa, porque podem 

conduzir à descoberta de novas relações, ao recorrerem a comparações ativas entre diferentes 

campos de conhecimento. Com efeito, a linguagem ao ser transferida de um domínio para 

outro transforma a comparação numa fonte potencial de criatividade. A teoria quantitativa da 

moeda, MV=PT, corresponde literalmente à equação do estado de um gás ideal e tem o 

mesmo estatuto de axioma, tanto na química, como na economia (McCloskey, 1983:501). 

As noções sobre fluxos de fluidos, fluxos de calor, da física, têm o seu equivalente na 

contabilidade, na demonstração dos fluxos de caixa, fluxos de liquidez, etc. O conceito de 

saúde do corpo humano, em medicina, pode ser transferido para o domínio da contabilidade, 
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apresentando-se o balanço como um diagnóstico do estado da saúde de uma entidade, 

empresa ou organização. O balanço social destinado a apreciar a situação através da empresa 

num domínio social específico, é equivalente ao estado de saúde de um grupo social 

específico. Um balanço pode ser considerado monocromático, da mesma forma que 

Malebranche e Young (Duhem, 1906:94-95)1 representaram a luz cromática. As ondas de 

crescimento em economia, podem descrever analogicamente as “ondas de luz”. Descartes 

(1637) descreveu o corpo humano como uma máquina, e, por, sua vez, as doenças do corpo 

humano podem ser assimiladas a ruturas nas peças das máquinas. As crises económicas 

podem ser consideradas doenças no corpo social originadas por excessos de especulação. A 

descontinuidade das empresas pode ser descrita como a morte de um corpo humano.  

As metáforas de comparação recorrem ao cotejo ativo entre dois campos de 

conhecimento, e a linguagem, as equações, os conceitos, tornam-se fontes potenciais de 

criatividade através da analogia. O seu processo cognitivo centra-se na relação entre o espaço 

do sujeito secundário - campo específico onde se origina a metáfora – e o do sujeito primário 

– em que é aplicada (Louça, 1997:73). Como o seu sentido estrito e original é estabelecido no 

sujeito secundário, a sua aplicação a um outro campo de investigação, sob regras de 

correspondência que traduzem o significado metafórico e reorganizam a expressão no campo 

em que é aplicada. 

Há, consequentemente, uma inovação semântica fruto do significado das palavras e a 

evolução do seu sentido, que, ao serem aplicadas a outro campo de investigação, podem 

ampliar significativamente os conteúdos de uma disciplina e inclusivamente complementá-

los. 

As metáforas de substituição e de comparação são usadas de uma forma simultânea, e 

sua introdução, ao nível da linguagem, implica, também, um desenvolvimento ao nível do 

conhecimento, devido à sua inseparabilidade. A metáfora de substituição ou de comparação 

são um processo de conhecimento construtivo. Aristóteles, na “Poética” (1457), define a 

metáfora como uma transferência materializada em dar a uma coisa um nome que pertence a 

outra. A lógica da metáfora é a analogia, e esta característica é fundamental no processo de 

aquisição de conhecimento. A utilização de metáfora, ao nível do sujeito primário, é muito 

comum na linguagem diária, tanto no quadro de metáforas de substituição, como no quadro de 

metáforas de comparação, que são as mais elaboradas e utilizadas no processo de 

conhecimento. O positivismo, ao pretender uma linguagem objetiva da ciência, rejeita a 

utilização de metáforas no processo de aquisição de conhecimento, argumentado que a 

metáfora insinua ideias falsas e perturba o juízo. McCloskey (1985:75), exerce o contraditório 

reconhecendo a importância do papel da metáfora no raciocínio económico, e considera a 

metáfora no plano de inovação linguística, deslocalizando a epistemologia do explanans para 

o explanandum. 

Black (1962:15) estudou a criatividade metafórica, e conclui que a introdução de uma 

nova terminologia onde não existia nenhuma, é particularmente útil e necessária nas fronteiras 

da ciência, onde a metáfora pode começar a desenhar uma ordem nova. Com efeito, a criação 

de uma nova linguagem, ou um novo sistema de referências, pode abrir novas perspetivas ao 

conhecimento científico, e criar mesmo novos significados, novas lógicas, novas pertinências 

e estruturas semânticas radicalmente novas, sendo, no entanto, ainda um processo de 

formação de uma hipóteses explicativa. 

As metáforas de interação são frequentemente utilizadas na criação de hipóteses 

científicas e no desenvolvimento indutivo de uma teoria. Os modelos implicam uma analogia 

implícita entre a teoria modelizada e a proposição acerca dos fenómenos a serem explicados: 

o explanandum. O modelo é uma metáfora funcional da realidade, uma operação de 

                                                 
1Citado por Duhem In Discurso do Método e Tratado das Paixões da Alma, Lisboa, Sá da Costa, 1968. 
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redescrição que suporta a lógica da sua construção. Os modelos matemáticos aplicados ao 

comportamento dos agentes são apontados como padrões de ciência em contabilidade, e são 

uma ilustração da função generalizada e produtiva das metáforas de interação. 

Os modelos, para as ciências sociais, baseados nas analogias com as ciências físicas, 

são objeto de críticas nos seus alicerces fundamentais: cientificidade, objetividade e 

universalismo. Como consequência, muitos cientistas sociais começam a utilizar metáforas 

alternativas inspiradas na biologia, construindo-se um paradigma pós-positivista, que rompeu 

com as metáforas do mecanicismo e das metáforas físicas. Aparecendo, assim, novos 

programas de investigação – revolução kuhniana – que geraram a reintrodução da história em 

sistemas abertos e não teleológicos. O evolucionismo aponta que os seres humanos são 

submetidos às mesmas leis que os animais. De facto, a existência de conflito entre o controlo 

dos recursos naturais e necessidade de comida aponta para a sobrevivência dos mais aptos e 

para a analogia entre a seleção artificial e a seleção natural. Na segunda metade do século 

XIX, e evolucionismo como conceção geral da história natural, inspirada na abordagem 

darwiniana, inspirou um programa autónomo de investigação libertado das metáforas 

mecânicas. A análise de viabilidade de uma empresa e o conceito de maximização do lucro 

são uma aplicação das metáforas de seleção natural, e, portanto, da biologia. O 

comportamento das empresas deveria ser medido pelos lucros positivos realizados que seriam, 

assim, o critério de aferição da sua viabilidade e, por consequência, de sucesso empresarial, e 

da relativa superioridade concernente às empresas com resultados do período negativos que 

tendencialmente teriam de desaparecer. O sistema económico passa a ser interpretado como 

um mecanismo adotivo que escolhe entre ações exploratórias geradas pela busca adaptativa de 

sucesso ou de lucros. A maximização dos rendimentos, nas empresas, é uma consequência de 

um processo geral e natural de seleção. 

Vejamos um resumo analógico entre a Biologia e a Economia (Alchian, 1950:211-

221): 

 

 

 

 
Biologia Economia/Contabilidade/Finanças 

Organismos Empresas 

Genes Imitação 

Mutação Inovação 

Seleção Natural Resultados Positivos 

Nutrientes Inputs 

População Stock de mercadorias 

Nascimento Produção 

Morte Consumo 

Adequação Rentabilidade 

Genes Rotinas 

 

Estes autores, tendo subjacente o conceito de organismo vivo, tratam a economia 

como um sistema de interações entre unidades independentes, utilizando a abordagem 

reducionista ou atomista dos economistas neo-clássicos. No entanto, é por demais evidente 

que a economia, a contabilidade e as finanças rejeitam o atomismo puro. Neste contexto, as 

metáforas biológicas da seleção natural, ainda que eivadas da crítica supracitada, tiveram 

alguma utilização em ciências empresariais. A par da análise da viabilidade ou análise de 

sobrevivência do organismo e do conceito de obtenção de lucro como indispensável à 

sobrevivência da empresa ou do organismo, a aplicação das metáforas biológicas na 

interpretação do sistema económico e do sistema contabilístico, e tendo subjacente o conceito 

biológico de conservação das espécies, tem a sua tradução nos chamados princípios de 
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manutenção do capital2, quer em termos monetários, quer em termos físicos. No entanto, 

existem diferenças marcantes entre o sistema biológico e o sistema económico, 

nomeadamente ao nível da informação genética. Com efeito, a existência de um sistema 

adaptativo dominante na sociedade com processos de retroação não existe na evolução 

natural. Por outro lado, o sistema genético é transmitido através de formas sexuais diretas de 

produção, enquanto que a informação, na sociedade, tem uma velocidade de transformação 

maior e é transmitida de forma múltipla, indirecta e simultânea. Estas diferenças são 

marcantes, e a par de algumas aplicações mais ou menos conseguidas no campo da economia 

e da contabilidade, não impressionaram grandemente a comunidade científica. 

A predição de evoluções futuras, na biologia, implicaria a habilidade de se preverem 

mutações genéticas e a capacidade de antecipar a evolução do ambiente, situação que, com as 

devidas adaptações, se pode aplicar igualmente ao positivismo contabilístico e económico. No 

entanto, a indeterminação dos sistemas, permite unicamente que as metáforas biológicas, 

económicas e contabilísticas possam ser usadas, em termos científicos, mais a nível local do 

que universal. Não permitem, por isso, predições gerais significativas. 

Marx e Engels (1988:41-43), desenvolveram uma teoria evolucionista aplicada à 

histórica, iniciaram as primeiras críticas ao positivismo em economia e originaram a 

introdução da chamada metáfora orgânica nesta disciplina. Esta conceção baseia-se na 

comparação de um organismo vivo a um organismo social, com as suas próprias 

características auto-reguladoras. As relações sociais (capital, trabalho) seriam componentes 

orgânicas, incluídas num organismo social dotado de estrutura coerente, significativa e auto-

regulada, sendo os processos dinâmicos de mudança, a base da história evolucionista, e a 

dialéctica o método que exprime as contradições e as múltiplas determinações. Marx e Engels 

descrevem a sociedade como um organismo, e, como tal, mostraram que os organismos 

sociais se distinguem um dos outros, como sucede com os organismos animais e vegetais, e, 

neste contexto, não existem leis abstractas, e os economistas estavam enganados quanto à 

natureza das leis económicas, quando as comparavam às leis da física e da química. 

Os organismos sociais distinguem-se um dos outros e o mesmo fenómeno obedece a 

leis completamente diferentes, quando a estrutura total dos organismos difere, quando os seus 

órgãos variam, e quando as condições em que funcionam se alteram. Em termos científicos, 

em ciências sociais, as leis regem o nascimento e a morte de um dado organismo social e a 

sua substituição por um superior. As metáforas orgânicas, traduzem-se em contabilidade, na 

abordagem interpretativa e no enfoque crítico-radical e inserem-se nas teorias históricas e 

sociológicas da contabilidade. A realidade social é emergente, contextualizada objetiva e 

subjetivamente, no contexto das relações sociais de uma totalidade orgânica. As ações e 

relações sociais estão baseadas em práticas sociais e históricas. Os factos económicos, 

contabilísticos só se podem compreender mediante um estudo da sua evolução histórica, 

dentro da totalidade das relações sociais. E, portanto, a contabilidade não é um instrumento 

neutro, devido há existência de conflitos pelo controlo das normas contabilísticas, e, nesta 

óptica, a investigação contabilística pode ser considerada um instrumento de crítica social. 

Em resumo, toda a contabilidade incorpora juízos de valor. A realidade empírica caracteriza-

se por relações objetivas e reais que se transformam e reproduzem mediante uma 

interpretação subjetiva. 

A metáfora orgânica deu origem ao holístico ou análise sistémica em que o conceito 

de evolução aponta para o desenvolvimento gradual, em que as relações significativas entre as 

partes estão necessariamente subordinadas ao todo. Bertalanfly (1962:200), definiu os 

principais problemas da vida como sendo a ordem, a organização, a totalidade e a auto-

regulação, e apresentou o organismo e as organizações, como sistemas auto-organizados com 

                                                 
2 Também podem ser a aplicação do princípio de manutenção da força, em mecânica. 
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diferenciação progressiva até níveis mais elevados de complexidade. A característica 

dominante da investigação holística é a escolha da unidade de análise que recolha a totalidade 

das partes. A complexidade está, portanto, subjacente nos sistemas holísticos, sendo uma 

característica geral dos sistemas auto-organizados. A mudança de metáforas exprime este 

novo tipo de análise, em que tudo se relaciona com tudo, reconhecendo-se, por isso, a 

complexidade do mundo. 

Em suma, as metáforas são figuras da literatura, fazem parte da linguagem quotidiana, 

da aprendizagem académica, têm conteúdo preditivo e são instrumentos generalizados e 

essenciais de comunicação, sendo classificadas em metáforas de substituição, de comparação 

e de interação. 

As metáforas de interação são parte do processo de criação científica, sendo a base de 

formulação de novas hipóteses e novas conjeturas. O positivismo, em ciências sociais, é uma 

versão da metáfora da máquina, concebida como um motor de propulsão, tendo uma fonte 

exógena de energia e um princípio dinâmico interno gerando a ordem. A metáfora 

evolucionista sugere formas múltiplas de causalidade (sequencial, exógena, determinista, etc.) 

e de organização hierárquica do todo orgânico incluindo os organismos e as populações, e 

rejeita a ideia de um único princípio universal de toda a ação social. As metáforas orgânicas 

sugerem novas formas de investigação em contabilidade, reintroduzido o tempo, os processos 

históricos e a inclusão do fenómeno contabilístico num contexto social, rejeitando, assim, o 

mecanismo dos modelos positivistas da contabilidade. 

 

2. A crítica aos modelos quantitativos contabilísticos/financeiros como metáforas 

funcionais da realidade. 

O uso de modelos na contabilidade e finanças empresariais é uma ilustração 

concludente das chamadas metáforas de interação. Com efeito, um modelo contabilístico é 

uma metáfora a partir do espaço das proposições teóricas para o espaço das proposições 

observacionais (Lousã, 1997:84). A teoria positiva da contabilidade apresenta os seus 

modelos apresentando um conjunto de hipóteses de comportamento - agentes trabalhando 

egoisticamente -, um conjunto de hipóteses simplificadoras – veja-se o modelo do Z-score3 – 

e um conjunto de especificações paramétricas obtidas por verificação indutiva. Este conjunto 

de hipóteses subjacentes e a capacidade de previsão do modelo são apresentados, pelo 

paradigma positivista, como sinónimo de ciência moderna. Não passam, porém, de meras 

aproximações à problemática da produção, circulação e consumo da riqueza criada na 

sociedade. De facto, a transformação de acontecimentos em números e em equações e as 

correlativas inferências probabilísticas e a sua pretendida universalidade, acabam por ser 

abordagens reducionistas, porque separam a complexidade do mundo em modelos mais 

simples, mas limitados. As suas conclusões não podem ser consideradas decisivas e como 

critério decisivo para fazer corte entre teoria e a metafísica. Portanto, o modelo é também uma 

metáfora a partir de uma teoria. 

A introdução, na teoria positiva da contabilidade, de variáveis autónomas, semi 

autónomas, variáveis proxi, variáveis dummy e clausulas de proteção, correlação, causalidade 

e inferência, são consideradas, pela ciência positiva contabilística, como um referencial de 

cientificidade. No entanto, a aceitação de uma função e aceitação da sua correlação depende 

da assunção de um pressuposto importante – exogeneidade4- o que implica que a causalidade 

correlacionista  tenha subjacente a seleção preliminar das variáveis segundo um critério que 

defina, de uma forma, clara aquela característica. Acresce que a inferência indutiva simples 

                                                 
3 Fórmula inicial de Altman, expressa na seguinte equação: Z=B1X1+B2X2+…+BnXn, em que: Z é o ponto 

discriminante; B1, B2, Bn coeficientes discriminantes e X1, X2, Xn variáveis independentes. 
4 Característica que exige de uma variável a sua independência estatística permanente e completa em relação a 

todas as perturbações do sistema. 
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não é geral nem demonstrativa devido à persistência do erro de transferência obliqua5 e, por 

fim, a prova correlacionista exige um sistema atomístico, com estabilidade, o que, em ciências 

sociais, parece extremamente crítico e difícil de obter. 

A inferência estatística, desenvolvida através da análise da regressão, em contexto 

linear, foi aperfeiçoada com a introdução de variáveis dummy para os períodos que 

alegadamente criavam maiores variações, ou eliminam os períodos de variação excessiva, 

através da interpolação. Estes métodos ao pretenderem eliminar a heterocedasticidade6, não 

têm apresentado resultados satisfatórios (Louça, 1997:346), propondo-se que as variações 

importantes na variância (heterocedasticidade) sejam também analisadas com métodos 

históricos da análise económica, que lhe dariam outro rigor formal. 

Os modelos de contabilidade positivos não passam, então, de uma versão universal da 

metáfora da máquina de Newton, que sugere fórmulas múltiplas de causalidade, apoiada na 

linearidade, mas que entram definitivamente em crise, quando a estabilidade do sistema é 

posta em causa ou quando a causalidade for partilhada.  

Estes modelos e estruturas lineares, ao admitirem a separabilidade entre variáveis 

endógenas e exógenas, não conseguem abarcar a dinâmica de relações complexas que está 

subjacente à teoria da agência, considerada como a base da teoria positiva da contabilidade. 

Com efeito, a não linearidade em economia e em ciências empresariais é preponderante, daí 

que as conclusões da teoria positiva da contabilidade não sejam definitivas, devendo, de 

preferência, ser consideradas como aproximação e nunca como demonstrações definitivas. 

 

Conclusões 

 

⁻ A metáfora começou por ser considerada uma figura de linguagem, e portanto, 

estudada pela retórica. A hermenêutica e a semântica, que englobam a atividade de 

interpretação das palavras, a sua significação e evolução do seu sentido, apontam 

para a crescente intervenção da metáfora na epistemologia do conhecimento. 

 

⁻ A intervenção metafórica ao nível do sujeito primário, é frequentemente utilizada na 

linguagem quotidiana e está presente nas referências culturais mais comuns, e é 

ainda, particularmente útil e necessária nas fronteiras do conhecimento científico. 

 

⁻ A introdução de uma metáfora nas regras epistemológicas, implica a criação de uma 

nova linguagem, sendo, portanto, um processo de denotação dos fatos observáveis, 

indispensável para a compreensão do mundo e do ser humano. 

 

⁻ As metáforas, no processo de denotação, tiveram sempre a oposição firme dos 

positivistas, para os quais a epistemologia das ciências não podia comportar as 

metáforas, por serem perversões do ideal de uma correspondência inequívoca entre a 

palavra e o mundo. 

 

⁻ No entanto, a metáfora física teve um lugar preponderante na constituição do 

programa marginalista, em cujos fundamentos repousam muitas das bases da 

contabilidade atual. 

 

                                                 
5 Transposição ilegítima de proposições definidas no espaço de relações horizontais para o espaço das relações 

verticais, causando uma inferência excessiva. 
6 Perturbação estatística a ser corrigida. A existência de técnicas de anulação da heterocedasticidade, nas séries 

históricas, é uma das indicações da não linearidade. 
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⁻ A inovação metafórica é indiscutível no processo de aquisição do conhecimento 

científico. Economistas como Keynes, Schumpeter e outros cientistas como Darwin, 

utilizaram sistematicamente as metáforas, a indução e a dedução, num equilíbrio 

inteligente. A sua implicação cognitiva já não é, portanto, um problema em aberto. 

 

⁻ As metáforas podem ser de substituição, de comparação e de interação. Todas 

introduzem uma certa impertinência semântica. No entanto, as metáforas de 

substituição não implicam qualquer transformação no significado da expressão, 

enquanto que as metáforas de comparação são claramente casos de descoberta de 

novas ações, e as metáforas de interação permitem dar mais rigor e adequação dos 

modelos à realidade. 
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