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RESUMO  

A dicotomia positivismo-normativismo, que permeia as pesquisas em contabilidade, pode 

levar a um reducionismo pragmático que põe em risco a almejada utilidade prática destas 

pesquisas (Martins, 2012). Com a adoção das IFRS, em especial a IFRS 15, o desafio é a 

mudança da postura objetiva para a subjetiva, realidade da contabilidade como ciência social. 

O objetivo deste artigo é realizar uma revisão multiparadigmática por agrupamento (Lewis & 

Grimes, 1999), acerca das publicações científicas sobre reconhecimento de receita. Orientada 

pelo paradigma interpretativista, nesta revisão constatou-se que 85% da amostra estudada, 

composta por artigos nacionais e internacionais publicados entre 1996-2016, abordaram o 

reconhecimento da receita a partir de paradigmas normativistas ou positivistas. Conclui-se 

que a pesquisa em contabilidade tem experiência nos paradigmas de ordem objetiva, falta 

atingir a maturidade crítica e subjetiva, reconhecendo que para cada problema de pesquisa 

pode haver um paradigma mais apropriado.  

 

Palavras-chave: IFRS 15; CPC 47; Reconhecimento da receita; Paradigmas de pesquisa; 

Revisão multiparadigmática. 

 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

 

1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa acadêmica sobre reconhecimento de receita em colaboração com a prática 

é indiscutivelmente necessária. Ocorre que acadêmicos e pesquisadores, não estão dialogando 

muito bem com aqueles que aplicam a contabilidade nas empresas, órgãos públicos, auditorias 

ou investidores, todos os usuários da contabilidade (Fuji e Slomski, 2003; Martins, 2012). 

Martins (2012, p. 17), confirma uma congruente preocupação com a ausência de aplicação 

prática da pesquisa contábil brasileira, entre outras razões, pela falta de um conhecimento 

aprofundado e filosófico acerca das premissas epistemológicas, ontológicas e metodológicas 

orientadoras das pesquisas. A pesquisa em contabilidade apresenta-se com foco exagerado no 

método, preocupação com a quantidade de publicações e replicações de pesquisas anteriores. 

Tudo isto é justificado, principalmente, pela dicotomia positivismo-normativismo e pela 

consolidação do positivismo como paradigma dominante na contabilidade (Martins, 2012, p. 

56).   



 

 

Kam (1990, p. 489) afirma que na pesquisa em contabilidade permeiam vários 

paradigmas. Segundo o autor, a contabilidade pode dizer-se uma disciplina 

multiparadigmática. Diante disto, o primeiro passo para uma solução pode ser a busca pelo 

entendimento dos paradigmas que permeiam as pesquisas em contabilidade. Como exemplo, 

o tema reconhecimento da receita. As discussões sobre a receita e seu reconhecimento estão 

mais acaloradas e pertinentes depois que o IASB publicou, em 2014, a IFRS 15 – Revenue 

from Contracts with Customers, correlacionado no Brasil ao CPC 47, divulgado em 

22/12/2016, cuja vigência inicia-se em Janeiro de 2018. 

Isto ocorre porque na Teoria da Contabilidade há diferentes perspectivas sobre receita 

e seu reconhecimento. Kam (1990, p. 264), conceitua receita como um evento relacionado ao 

aumento no valor total de um ativo (ou a redução de um passivo), com um correspondente 

aumento no patrimônio dos proprietários, devido a atividades lucrativas da firma. O foco, para 

ele, deve ser dado tanto nas atividades de produção como na venda, correlacionadas às 

operações da organização. Kam (1990) elenca três princípios de reconhecimento da receita: 

(1) mensurabilidade do ativo: no sentido de objetividade, verificabilidade e de ser percebível, 

ou seja, recebível; (2) existência de uma transação: por ser criticado, este princípio tem um 

número cada vez maior de exceções permitidas, como nos ganhos e perdas cambiais e no 

reconhecimento a valor de mercado; e (3) conclusão substancial do processo de receita: 

relacionado à noção de cumprimento do evento crítico, ou seja, cumprimento do maior 

esforço econômico.  

Hendriksen e Van Breda (1999, pp. 224-229), sob outra perspectiva, afirmam que a 

melhor definição de receita é como produto da empresa, ou seja, com o foco na atividade de 

produção e agregação de valor econômico, e não o conceito de fluxo de saída, ou foco na 

venda. Estes autores discordam da relevância da existência de uma transação para 

reconhecimento da receita, mas evidenciam que a receita deve ser obtida (pela agregação de 

valor econômico, ao longo do ciclo de produção) e realizada ou realizável (como capacidade 

de converter direitos em dinheiro, mas não necessariamente pela realização da venda).  

Até então, as perspectivas estavam arraigadas na convenção da objetividade. Assim, 

considera-se objetivamente oportuno o reconhecimento da receita na transferência do produto 

ao cliente. Mas a excessiva objetividade pode resultar em perda da relevância da informação. 

E, as normas internacionais de contabilidade primam pela relevância da informação contábil, 

buscando um equilíbrio entre relevância e objetividade.  

É com esse propósito que em 28 de maio de 2014, o IASB e o FASB publicaram em 

conjunto a IFRS 15 – Receita de Contratos com Clientes, norma sobre o reconhecimento de 

receitas que entra em vigor em 01/01/2018. Na introdução da própria norma, estão listadas as 

razões para sua emissão: a importância da receita nas demonstrações financeiras; a 

necessidade de harmonização e de revisão das normas do IASB e do FASB então vigentes; e a 

necessidade de esclarecer princípios harmônicos sobre receita, desenvolvendo uma norma 

comum e melhorada para IFRS e US GAAP, orientada por um framework mais robusto que 

possibilite a comparabilidade das duas normas (IASB, 2014, p. A677).  

A IFRS 15 substitui as principais orientações sobre o reconhecimento de receita 

vigentes em IFRS e US GAAP, a saber: IAS 11 Contratos de Construção (CPC 17); IAS 18 

Receitas (CPC 30); IFRIC 13 Programas de Fidelização de Clientes; IFRIC 15 Acordos para 

Construção de Imóveis; IFRIC 18 Transferências de Ativos de Clientes (ICPC 11); e SIC-31 

Receita de Troca Envolvendo Serviço de Publicidade. A norma se aplica a contratos de 

entrega de bens ou serviços para clientes, exceto quando tais contratos forem cobertos por 

outra norma do IASB, como de arrendamentos mercantis (IASB, 2014, p. A681). 

No parágrafo IN7 (IASB, 2014) da IFRS 15 fica explícito que uma entidade deve 

reconhecer a receita para retratar a transferência de controle de bens ou serviços prometidos 



 

 

para clientes em um montante que reflete a contraprestação a que a entidade espera ter direito 

em troca desses bens ou serviços. A norma estabelece que o reconhecimento da receita seja 

baseado na satisfação da obrigação de desempenho, que ocorre quando o controle de um bem 

ou serviço é transferido para o cliente.  

Espera-se que os efeitos diretos da IFRS 15 nas entidades sejam distintos, dependendo 

da indústria ou das práticas contábeis correntes. Por exemplo, as entidades que vendem 

produtos e serviços em um só pacote (por exemplo, as telefônicas ou empresas de software), 

ou aquelas envolvidas em grandes projetos, de longa duração (como as empresas de 

engenharia e construção) podem enfrentar mudanças significativas relativas ao momento de 

reconhecimento da receita (PWC, 2014; KPMG, 2014; Almeida, 2016). Com relação à 

combinação ou modificação de contratos, a norma fornece detalhes criteriosos, requerendo 

maior segregação (PWC, 2014). Por exemplo, a prática atual pode mudar para indústrias 

automobilísticas que vendem o automóvel juntamente com o serviço de manutenção, ou para 

as indústrias de telecomunicação, que reconheciam em uma única receita a venda de 

aparelhos celulares com o serviço de rede (Almeida, 2016, p. 133). 

A avaliação do momento da transferência de controle, em uma análise subjetiva, 

guiará o momento para reconhecimento da receita. Por exemplo, as licenças de propriedade 

intelectual podem tanto ter sua obrigação satisfeita em um único momento, quanto ao longo 

do período de prestação do serviço (PWC, 2014; Almeida, 2016, p. 133). Esta mensuração do 

progresso da obrigação será um desfio para alguns setores, pela subjetividade de tal análise. 

Almeida (2016, p. 133) cita as indústrias de vendas de imóveis, que deverão “rever se a 

receita será reconhecida ao longo do tempo de construção do ativo (prática atualmente 

adotada no Brasil) ou num momento específico do tempo (quando o imóvel está pronto)”.  

Observa que a aplicação da IFRS 15 exige das empresas, dos auditores e dos 

investidores uma melhor interpretação do evento que envolve a geração da receita para definir 

o momento mais adequado do seu reconhecimento. Em outras palavras, a prática tem exigido 

raciocínio interpretativo e crítico para a aplicação adequada das normas internacionais de 

contabilidade, como a IFRS 15. É, sem dúvida, uma mudança de paradigma, inclusive para os 

países common law.  

Todavia a pesquisa científica e o empirismo (a prática contábil) devem estar em 

constante mutualidade e compartilhamento de conhecimento. Mas, enquanto o empirismo tem 

avançado, como com a IFRS 15, que propõe mudança da postura objetiva para a subjetiva, há, 

segundo Martins (2012), um reducionismo paradigmático das pesquisas, caracterizado pela 

dicotomia positivo-normativo. Então, as pesquisas acompanham este avanço empírico? Quais 

os paradigmas de pesquisa sobre reconhecimento da receita e como evoluíram?  

 Para responder a tais questões este artigo tem como objetivo realizar uma revisão 

multiparadigmática por agrupamento, tal qual proposta por Lewis e Grimes (1999), acerca das 

publicações científicas sobre reconhecimento de receita. Não pretende avaliar a qualidade das 

pesquisas ou dos resultados obtidos, se as premissas paradigmáticas trouxeram resultados 

relevantes, ou se os métodos e teorias utilizados são adequados e científicos. Justifica-se pelo 

fato de elucidar os paradigmas que nortearam os autores nas pesquisas no tema nos últimos 20 

anos (período pré e pós IFRS 15), delimitando grupos, ou conjuntos, para conhecer as 

estruturas paradigmáticas principais que permeiam os estudos neste campo. 

 

2 EVOLUÇÃO DOS PARADIGMAS CONTÁBEIS E NA PESQUISA EM 

CONTABILIDADE 

A contabilidade era, inicialmente, voltada para satisfazer a administração e não 

possuía normas (Martins, Diniz & Miranda, 2012). Ela evoluiu de uma técnica ateórica, 

voltada ao registro de transações financeiras, no momento quando se tornou central para o 



 

 

desenvolvimento do capital socializado (Sutton, Van Zijl & Cordery, 2010). A partir dos anos 

60, com os estudos resultantes nas teorias da Agência e do Stakeholder, compreendeu-se este 

caráter de disciplina social da contabilidade. Implicando, assim, em abordagens acadêmicas 

como ciência social aplicada, sendo requisito a identificação das necessidades sociais que a 

suportam (Carqueja, 2007). 

Martins et al (2012, pp. 44-46) explicam como a Europa Continental (em 1673, com o 

Código Comercial Francês) e a Europa Anglo-saxã responderam, de forma diferente, a 

evolução da contabilidade como ciência social aplicada. Na Europa Continental a 

contabilidade era excessivamente conservadora, voltada para a proteção do sistema bancário, 

financiador das empresas. As normas eram elaboradas pelo estado legislador, sob a forma de 

leis coercivas (code law). Enquanto que na Europa Anglo-saxônica, manteve-se a filosofia de 

que a contabilidade deveria servir aos gestores da empresa. A normatização era por princípios, 

advinda de um sistema common law, elaborada pela classe contábil, não tão conservadora, 

mas seguindo uma prudência.   

Dois aspectos podem ser destacados como resultado da contabilidade anglo-saxônica, 

segundo Martins, et al (2012): o conceito da entidade econômica que prevalece sobre a 

entidade jurídica (essência sobre a forma); e o reconhecimento da receita durante o processo 

produtivo, e não apenas na realização da venda. As IFRS, emitidas pelo IASB, seguem este 

modelo commom law, anglo-saxão. São pautadas em princípios e característica qualitativas, 

que demonstram o desejo da contabilidade em evidenciar “(...) nos balanços para os 

investidores, as melhores informações possíveis, uma representação a mais fidedigna possível 

da realidade.” (Martins et al, 2012, pp. 50-51). 

Esta é a mudança de paradigma na ciência contábil vivenciada no Brasil: o abandono 

da compreensão como uma disciplina aplicada das ciências sociais, orientada por leis sobre o 

que deve (ou não deve) ser feito, de forma objetiva, para a adoção das IFRS, normatizada por 

princípios gerais, abrangentes, guiados por uma estrutura conceitual. E o dilema, nas palavras 

de Martins et al (2012, p. 58), “não é conhecer as novas normas, é a mudança de postura, 

mudança de comportamento”.  

Esta mudança envolve abandono da postura objetiva, seguidora de regras, para uma 

postura subjetiva – e responsável – uma vez que a identificação e mensuração de eventos a 

serem informados na contabilidade estão agora sujeitas às expectativas e percepções pessoais 

(Iudícibus, Martins & Carvalho, 2005; Fuji & Slomski, 2003; Espejo, Frezatti, Cruz & Costa, 

2010; Iudícibus, 2012). Uma mudança de postura e comportamental, que pressupõe uma 

mudança de paradigmas (Kam, 1990, p. 489). 

 

2.1 Aspectos essenciais dos paradigmas de pesquisa em Contabilidade  
Toda pesquisa deve ser baseada em premissas filosóficas sobre a natureza do mundo 

que se observa – ontologia – e como o conhecimento deste mundo pode ser obtido – 

epistemologia. Estas premissas são, frequentemente, tratadas como verdades e estão implícitas 

na mente do pesquisador, tornando-se a fundação de tudo que seguirá na pesquisa e 

denominam-se paradigmas (Myers, 2013; Martins, 2012).  

Em síntese, os paradigmas são as premissas ontológicas (suposições filosóficas sobre a 

realidade), epistemológicas (processo de aquisição de conhecimento sobre esta realidade) e 

metodológicas (estudo dos caminhos para realização da pesquisa) que direcionam a pesquisa 

em todos os seus níveis. Partindo do problema de pesquisa, os paradigmas fornecem luz às 

escolhas teóricas e metodológicas do pesquisador.  

Na contabilidade, Kam (1990, p. 489) argumenta que seguir o custo histórico, custo 

corrente ou preço de saída, ou ainda a hipótese dos mercados eficientes ou a teoria da agência, 

são alguns exemplos de paradigmas da área contábil. Neste estudo, estas escolhas contábeis 



 

 

não são identificadas como paradigmas em si, mas como resultantes dos paradigmas 

filosóficos que permeiam a área contábil e sua pesquisa. Martins (2012) destaca cinco 

paradigmas filosóficos pertinentes à pesquisa em contabilidade: o Positivismo, o 

Interpretativismo, a Teoria Crítica, o Pós-modernismos e o Pós-estruturalismo. Gephart 

(1999) enumera três paradigmas proeminentes na pesquisa social contemporânea: 

positivismo, interpretativismo e pós-modernismo crítico. Na mesma linha, Myers (2013, pp. 

36-37) também reconhece três premissas filosóficas conexas à pesquisa social: positivista, 

interpretativista e crítica. 

Estas são as três classificações adotadas nesta revisão multiparadigmática: positivista, 

interpretativista e crítica. Adicionalmente, considera-se uma quarta perspectiva, a 

normativista, como um paradigma da pesquisa contábil de representatividade (Kam, 1990; 

Iudícibus & Lopes, 2004; Iudícibus et al, 2005; Martins, 2012). O Quadro 1  resume, de modo 

comparativo, estes quatro paradigmas, seus principais componentes e características. 
 

Quadro 1: características e componentes dos paradigmas 

Paradigmas 
Normativismo Positivismo Interpretativismo Crítica 

Componentes 

Objetivo Prescrição 
Predição e 

explicação 

Entendimento 

(contextualizado) 
Mudança 

Intenções 

principais 

Prescrever o que 

fazer 

Testar teorias e 

hipóteses 
Construir teorias Explorar 

Atividade 
Descrição/instru

ção 
Redução Interpretação Intervenção 

Premissa 

ontológica 
Realismo Realismo Relativismo Relativismo e idealismo 

Premissa 

epistemológica 
Objetivismo Objetivismo Construcionismo 

Construcionismo e 

subjetivismo 

Abordagens de 

pesquisa 
Qualitativa Quantitativa Qualitativa 

Qualitativa (ensaio 

teóricos, pesquisa-ação) 

Conhecimento Técnico Técnico e prático Prático Emancipatório 

Foco da questão 

de pesquisa em 

contabilidade 

Saber se deve ou 

não ser utilizada 

uma norma, o 

quanto ela é 

aplicada (níveis 

de disclosure por 

exemplo). 

Buscar relação 

entre variáveis 

contábeis ou 

variáveis contábeis 

com de outras 

naturezaa 

(econômica, porte, 

por exemplo). 

Conhecer/compreen

der como é aplicada 

determinada prática. 

A partir do 

conhecimento/compreen

são do objeto de estudo 

avança para o 

questionamento sobre o 

que foi observado e 

promove discussão 

crítica-construtiva. 

Fonte: elaborada pelos autores, com base em Gaffikin (2006) e Myers (2009). 

 

A abordagem normativa prevaleceu na contabilidade como paradigma convencional 

por um longo período (Kam, 1990). Segundo Iudícibus e Lopes (2004, p. 28), a pesquisa 

normativa alicerçava-se na “tentativa de estabelecer diretrizes para a prática contábil, 

definindo a priori o que seria mais adequado aos objetivos dos usuários da informação 

contábil.” Iudícibus et al (2005) destacam que, na abordagem normativa “o risco é muito 

grande, pois depende das premissas serem válidas e das normas vencerem o teste da 

realidade”. No final dos anos sessenta, avanços da análise financeira, o desenvolvimento das 

bases de dados, e a influência das teorias econômicas, focadas na investigação empírica, 

criaram-se condições para a abordagem positiva da contabilidade se apresentar como o novo 

paradigma (Carqueja, 2007).  



 

 

Na abordagem positiva, assume-se a realidade como objetiva, descrita de forma 

diretamente mensurável, independentemente de seu observador ou dos instrumentos que 

utiliza (Myers, 2013, p. 38). Nesta abordagem uma hipótese é estabelecida e testada, 

principalmente por meio de métodos quantitativos, buscando-se um entendimento do mundo 

contábil como ele é, porque é assim, e não como deveria ser (Iudícibus et al 2005). Focada no 

cunho científico, a pesquisa voltou-se ao método de pesquisa.  

Esta influência positivista é reflexo do pressuposto de que estudos sociais podem ser 

abordados cientificamente, da mesma maneira que nas ciências naturais, pela aplicação de 

métodos científicos. Entretanto, como explica Gaffikin (2006), a contabilidade é uma 

disciplina preocupada com o aspecto humano da sociedade, um sistema desenvolvido por 

humanos e para auxiliar humanos em suas decisões e comportamentos. Para o autor, a ciência 

contábil é melhor contextualizada sob premissas ontológicas relativistas e epistemologia 

construcionista, de forma oposta às premissas filosóficas da abordagem positiva. 

Surgem, então, duas diferentes abordagens paradigmáticas de pesquisa, com uma 

postura epistemológica anti-positivista: o paradigma interpretativista e o crítico. 

Caracterizados por uma visão mais subjetiva, estes paradigmas entendem a existência de uma 

realidade onde os significados são construídos pela interação objeto-sujeito, ou seja, uma 

ontologia construcionista (Martins, 2012). 

Segundo Gaffikin (2006), no paradigma interpretativista, acredita-se que o 

conhecimento é construído pela sociedade humana e suas experiências. A própria 

contabilidade é um exemplo de conhecimento construído, que está em constante mudança, 

assim como mudam nosso entendimento e nossas interpretações, consequência da nossa 

mutável experiência. Myers (2009, p. 39) explica que pesquisadores interpretativistas 

objetivam entender o significado pelo contexto do fenômeno.  

O último paradigma considerado para esta revisão é o crítico. Para Myers (2009, p. 43) 

o uso da teoria crítica na pesquisa social está em crescimento. Este paradigma se assemelha, 

em muitos aspectos, ao paradigma interpretativista, entretanto, a pesquisa crítica assume que a 

habilidade dos pesquisadores em agir para mudar as suas circunstâncias sociais e econômicas 

é restringida por dominações sociais, culturais ou políticas. Além de buscar o entendimento 

contextualizado (como na pesquisa interpretativa), o pesquisador crítico deve buscar, por 

meio da autorreflexão, desafiar crenças, valores e premissas tomadas como verdadeiras, 

sempre com embasamento sólido e sugerindo melhorias (Myers, 2009, pp. 43-44). Gaffikin 

(2006) descreve que quando não se pensa sobre o que e como você conhece, suas ações 

podem ser um reflexo do que outros querem que você pense, reforçando a visão dominante 

existente na sociedade.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo trata-se de uma revisão multiparadigmática por agrupamento (Lewis & 

Grimes, 1999), com abordagem descritiva (Cooper & Schindler, 2003) e qualitativa (Martins 

& Theóphilo, 2009). A seguir são descritas as premissas filosóficas que orientam esta análise 

bibliográfica e justificam o paradigma escolhido, conforme explicado e incentivado por 

Martins (2012). 

As publicações em ciências sociais, realidade e objeto que aqui se estudam, se 

enquadram ontologicamente no relativismo, uma vez que possuem significados próprios, mas 

subordinados às premissas daqueles que as produziram bem como de quem as analisam. O 

conhecimento produzido pela análise desta realidade, ou seja, a epistemologia deste estudo 

caracteriza-se por uma abordagem construtivista. De forma intermediária entre o subjetivismo 

e o objetivismo, o conhecimento nesta análise se dá pela junção entre os significados dos 

resultados divulgados pelas pesquisas, como objeto em análise, e o conhecimento inerente aos 



 

 

pesquisadores que produziram tais artigos e inerentes aos pesquisadores que neste artigo os 

analisam.  

Portanto, objetivando o entendimento interpretativo dos paradigmas que nortearam os 

autores nas pesquisas da área contábil sobre reconhecimento de receita, esta pesquisa orienta-

se por um paradigma interpretativista. Adquirindo dados através da observação da literatura e 

dos artigos revisados, pretende-se gerar conhecimento prático para pesquisas futuras, 

corroborando para a construção de futuras teorias acerca da pesquisa contábil (Gephart, 1999; 

Gaffikin, 2006; Martins, 2012; e Myers, 2013). 

A busca dos artigos revisados foi realizada em Janeiro de 2017 nas bases de dados 

Science Direct e Scientific Periodicals Eletronic Library (SPELL), considerando a 

confiabilidade e representatividade destas fontes. As palavras chaves usadas na busca foram 

eleitas para garantir a maior amostra possível de artigos que tratassem o reconhecimento da 

receita, do ponto de vista contábil.  

A definição do período de 1996 a 2016 justifica-se pela intensão em estudar os 

períodos pré e pós-discussões relacionadas à nova norma IFRS 15. Em Janeiro de 2001, o 

comitê denominado G4+1 (membros normatizadores da Austrália, Canadá, Nova Zelândia, 

Reino Unido e dos EUA), se reuniu e divulgou suas preocupações e discussões preliminares a 

respeito do reconhecimento de receita. Este foi considerado o estágio 1 do projeto de 

reconhecimento de receita do IASB, que culminou com a publicação da IFRS 15, 13 anos 

depois. 

Do total de 20 artigos internacionais resultantes da busca na base Science Direct, 3 

foram excluídos pois não eram estudos em contabilidade (Anna, Chandler, Jansen & Mero, 

2000; Davidson & Baldwin, 2005; e Harper, Zeller, Hauzer, Pauly & Sumaila, 2013). Na base 

SPELL, o total de 9 artigos nacionais foram revisados. Portanto, a amostra contou com um 

total de 26 artigos.  

O Quadro 2 sumariza os critérios das buscas realizadas e o número de artigos 

encontrados (população) e quantos foram analisados (amostra). 

 
Quadro 2: Formação da amostra 
Base: Science Direct SPELL 

Limitação: Apenas Journals Artigos ou casos de ensino 

Palavras buscadas: "revenue recognition" AND “accounting” "reconhecimento da receita" 

Contidas em: Resumo, título ou palavras-chave Resumo 

Período: 01/01/1996 - 31/12/2016 1996 – 2016 

Resultado da busca 

(número de artigos): 

20 9 

Exclusões: 3 0  

Total de artigos revisados: 17 9 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

Essa amostra foi analisada por meio da metatriangulação a qual compreende uma 

estratégia de pesquisa para construção de teoria publicada por Lewis e Grimes (1999). De 

acordo com esses autores, a metatriangulação ilustra como divergentes visões teóricas, em 

oposição aos estudos fundamentados em um único paradigma, enriquecem o entendimento de 

determinada realidade, suas complexidades, ambiguidades e paradoxos (Lewis & Grimes, 

1999, p. 672). 

Em 1999, Lewis e Grimes revisaram diversas pesquisas multiparadigmáticas. 

Compreendendo que conduzir tais pesquisas baseadas em vários paradigmas é um desafio, os 

autores (1999, p. 673) propõem a metatriangulação como processo metodológico, orientador 

para a construção de teoria. Eles destacam três abordagens distintas identificadas nas 



 

 

pesquisas multiparadigmáticas: (1) revisão multiparadigmática, (2) pesquisa 

multiparadigmática e (3) construção de teoria por metaparadigmas. Segundo Lewis e Grimes 

(1999) existem duas técnicas aplicáveis à revisão multiparadigmática: (a) por agrupamento 

(em conjuntos) para fins de elucidar e agrupar as abordagens que seguem premissas 

filosóficas diferentes - paradigm bracketing; e (b) ligações, identificando pontes ou zonas de 

transição nestas diferentes premissas abordadas - paradigm bridging; 

Este trabalho, orientado por uma revisão multiparadigmática, compreendeu a análise 

individual dos 26 artigos da amostra, com o objetivo de revelar os paradigmas subjacentes aos 

pesquisadores quanto a sua abordagem do fenômeno reconhecimento de receita contábil. A 

análise individual objetivou classifica-los quanto ao paradigma orientador da pesquisa, com 

base nos paradigmas conceituados na seção 2 (Quadro 1). Auxiliaram nesta revisão a busca 

por compreender o problema da pesquisa e como a problemática foi abordada pelo(s) 

autor(es); a análise da questão orientadora da pesquisa; os pressupostos assumidos da 

literatura, teorias e convenções bases das pesquisas; a avaliação das metodologias 

empregadas; e os próprios resultados alcançados, que definem o tipo de conhecimento obtido.  

Depois dos artigos serem classificados individualmente, estes foram agrupados de 

acordo com o paradigma de pesquisa. A técnica de agrupamento por paradigma predominante 

teve o propósito de identificar grupos de abordagem, e suas características, dentro da pesquisa 

contábil acerca do tema reconhecimento de receita. Em alguns casos, foi identificada a 

existência de uma transição, ou coexistência, de paradigmas diferentes. Entretanto, foi 

possível destacar um paradigma dominante do estudo, que guiou a classificação do artigo nos 

grupos.  

 

4 RESULTADOS DA REVISÃO MULTIPARADIGMÁTICA 

 A análise dos artigos se deu de modo segregado, isto é, artigos publicados em 

periódicos internacionais e publicados em periódicos nacionais. A primeira publicação 

identificada entre os 17 artigos internacionais é de 1996, um ano após a vigência da IAS 11 e; 

entre os 9 artigos publicados em periódicos nacionais a data inicial é 2009, embora a busca 

tenha sido para um período de 20 anos (de 1996 a 2016). No caso brasileiro destaca-se que a 

publicação inicial sobre o tema reconhecimento da receita coincide com o período inicial de 

adoção das normas internacionais de contabilidade. Depreende-se que o período próximo ao 

início da vigência de uma norma pode ser fator motivador de realização de pesquisas acerca 

do tema. 

 Observado o aspecto cronológico, iniciou-se a análise da revisão multiparadigmática. 

O Quadro 3 mostra os agrupamentos do paradigma de pesquisa decorrentes da revisão 

multiparadigmática dos artigos internacionais e nacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 3: Paradigmas de Pesquisa nas Publicações sobre Receitas (período 1996-2016) 
Paradigma de 

pesquisa 

Autor; Ano de 

publicação 
Título do artigo Periódico 

Metodologia de 

pesquisa 

N
O

R
M

A
T

IV
IS

M
O

 

Dillon e Nathan; 

1997 

Accounting For Lifetime 

Memberships: The Case Of 

Travel Time Partners, Inc. 

Journal of 

Accounting 

Education 

Caso de ensino 

Pfeiffer, Capettini 

e Whittenburg; 

1997 

Forrest Gump - Accountant: A 

Study Of Accounting In The 

Motion Picture Industry 

Journal of 

Accounting 

Education 

Caso de ensino 

Lovata, Reed e 

Costigan; 2000 

Revenue and Expense 

Recognition cases developed 

from the accounting and 

auditing enforcement releases. 

Journal of 

Accounting 

Education 

Caso de ensino 

Cruz, Silva e 

Rodrigues; 2009 

Uma Discussão sobre os Efeitos 

Contábeis da Adoção da 

Interpretação IFRIC 12 (...) 

Revista 

Contabilidade 

Vista & 

Revista 

Análise 

bibliográfica 

Pereira, Nossa e 

Nossa; 2009 

Momento de Reconhecimento da 

Receita Proveniente da Venda de 

Créditos de Carbono: o Caso de 

uma Operadora de Aterro (...) 

Revista 

Contabilidade 

Vista & 

Revista 

Pesquisa 

Empírica – 

estudo de caso 

Ebrahim, Schultz 

e Hollister; 2010 

Instructional case: When 

derivatives drive earnings — 

Crown Oil, Inc. 

Journal of 

Accounting 

Education 

Caso de ensino 

Baird e Rolfes; 

2011 

Onesource Corporate 

Consulting, Inc.: Tax and 

financial reporting 

considerations 

Journal of 

Accounting 

Education 

Caso de ensino 

Grimm e Hoag; 

2011 

Gemini Communications: A case 

applying revenue recognition 

standards 

Journal of 

Accounting 

Education 

Caso de ensino 

Mota, Campos, 

Niyama e Paulo; 

2012 

Reconhecimento De Receitas 

Nos Contratos De Construção 

Imobiliária: Um Estudo Do 

Exposure Draft Ed/2010/6 (...) 

Revista de 

Contab. do 

Mestrado em 

Ciências Cont. 

da UERJ 

Análise 

bibliográfica 

Cova; 2016 

Os Impactos da Assimilação da 

Norma Internacional de 

Relatório Financeiro (IFRS 15) 

(...) 

Pensar 

Contábil 

Análise 

bibliográfica 

N
O

R
M

A
T

IV
IS

M
O

 

/ 
IN

T
E

R
P

R
E

T
A

T
I-

V
IS

M
O

 

Cullinan e 

Wright; 2012 

CV Technologies/Cold-fX Journal of 

Accounting 

Education 

Caso de ensino 

Apostolov; 2015 Revenue recognition from 

construction contracts: 

differences between Bulgarian 

(...)  

Procedia 

Economics 

and Finance 

Pesquisa / 

Análise 

bibliográfica 

Continua (Quadro 3)... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

… Continuação (Quadro 3) 
P

O
S

IT
IV

IS
M

O
 

Salter, Roberts e 

Kantor; 1996 

The IASC Comparability Project: 

A Cross-National Comparison of 

(..) 

Journal of 

Intern. 

Accounting & 

Taxation. 

Pesquisa 

Empírica – 

survey  

Sacchetti, 

Harris, Warden 

e Roth; 2002 

Contribution of ED Admissions 

to Inpatient Hospital Revenue 

The American 

journal of 

emerg. 

medicine 

Pesquisa 

Empírica – 

levantamento  

Zhang; 2005 Revenue recognition timing and 

attributes of reported revenue: 

The case of software industry(...) 

Journal of 

Accounting and 

Economics 

Pesquisa 

Empírica – 

levantamento  

Bauman, 

Bauman e Das; 

2010 

Valuation consequences of 

regulatory changes in revenue 

recognition: evidence from 

advertising barter sales 

Advances in 

Accounting. 

 

Pesquisa 

Empírica – 

levantamento  

Caylor; 2010 Strategic revenue recognition to 

achieve earnings benchmarks 

Journal of 

Accounting and 

Public Policy 

Pesquisa 

Empírica – 

levantamento  

Mello e Salotti; 

2013 

Efeitos do regime tributário de 

transição na carga tributária das 

companhias brasileiras 

Revista de 

Contabilidade e 

Organizações 

Pesquisa 

Empírica – 

levantamento  

Santos e Salotti; 

2013 

O método de reconhecimento de 

receita adotado pelas entidades 

de incorporação imobiliária 

brasileiras (...) 

Revista 

Contemporânea 

de 

Contabilidade 

Pesquisa 

Empírica – 

levantamento  

Hsiao e 

Carvalho; 2014 

O Entendimento de Usuários 

Externos no Reconhecimento de 

Receitas em Contratos de Longo 

Prazo: Conceito e Momento 

Revista 

Universo 

Contábil 

Pesquisa 

Empírica – 

survey  

 Xu e Doupnik; 

2016 

The impact of different types and 

amounts of guidance on the 

implementation of an accounting 

principle 

Research in 

Accounting 

Regulation 

Pesquisa 

Empírica – 

survey  

P
O

S
IT

I-

V
IS

M
O

 /
 

C
R

ÍT
IC

O
 

Nakao e Assaf 

Neto; 2009 

A Tributação da Renda por 

Fluxos de Caixa Realizados 

REAd: revista 

eletrônica de 

administração 

Pesquisa 

Empírica – 

levantamento  

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
T

IV
IS

M
O

 Baker e Hayes; 

2004 

Reflecting form over substance: 

the case of Enron Corp 

Critical 

Perspectives 

on Accounting 

Pesquisa 

Empírica – 

estudo de caso 

Drnevich e 

Stuebs; 2013 

Cultural differences and 

judgment in financial reporting 

standards 

Journal of 

Accounting 

Education 

Caso de ensino 

Falcão, Pinto e 

Niyama; 2014 

Reconhecimento da Receita de 

Venda Imobiliária: Um Estudo 

das Maiores S/A's Brasileiras 

(...) 

Revista de 

Contab. do 

Mestrado em 

Ciências Cont. 

da UERJ 

Análise 

bibliográfica 

C
R

ÍT
IC

O
 McLean e Garis; 

2005 

Accounting principles, revenue 

recognition, and the profitability 

of pharmacy benefit managers 

Research in 

Social and 

Adm. 

Pharmacy 

Pesquisa 

Empírica – 

estudo de caso 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 



 

 

 

Entre os periódicos internacionais o Journal of Accounting Education foi periódico 

que veiculou o maior número de artigos (8). A metodologia de pesquisa utilizada nos artigos 

publicados neste periódico foi o caso de ensino, sendo 6 artigos normativistas, 1 

interpretativista e 1 normativista/interpretativista. Os casos de ensino tem finalidade didática 

para ser utilizado no ensino. Estes casos de ensinos analisados, em sua maioria, propõem 

questões sobre como a norma deve ser aplicada para reconhecimento de receita e as instruções 

ao docente trazem soluções fundamentadas pela norma ou pela prática comumente aceita.  

A partir das publicações internacionais de 2012, além da predominância do 

normativismo, observa-se uma análise mais contextual e interpretativa. Por exemplo, Cullinan 

e Wright (2012) apresentam um caso de ensino preocupado com questões subjetivas, de 

julgamento e estimativas, contextualizando sujeito-objeto na intepretação da norma. E, 

Apostolov (2015), após uma análise comparativa entre as normas locais da Bulgária e as 

Normas Internacionais, busca um entendimento por interpretação contextualizada, 

questionando a norma local. Somente Drnevich e Stuebs, em 2013, publicaram um caso de 

ensino interpretativista, propondo discussões subjetivas em sala de aula, acerca de como as 

diferenças culturais influenciam o julgamento dos contadores e os resultados reportados. 

O paradigma interpretativista foi identificado também em outro artigo, publicado em 

2004 por Baker e Hayes, que é reativo ao caso da empresa Enron Corp. Por meio de um 

estudo de caso e de análise crítica e contextualizada das US GAAP, os autores evidenciam os 

problemas de usar a forma legal para obscurecer a substância econômica da transação. 

O positivismo apareceu desde o primeiro ano analisado (Salter, Roberts & Kantor, 

1996) juntamente com os artigos normativos. São 6 dos 17 artigos revisados, sendo o segundo 

paradigma de pesquisa mais utilizado, depois do normativismo. 

Somente um artigo nas pesquisas internacionais, de McLean e Garis (2005), com 

paradigma de pesquisa crítica, objetivou fazer uma crítica a aplicação da US GAAP no 

reconhecimento da receita pelas controladoras das grandes redes de farmácia. Tal alegação é 

suportada por um estudo de caso real. Os autores evidenciam que a norma, premissa tomada 

como verdadeira, esconde a performance econômica real da indústria. Eles sugerem um novo 

modelo para reconhecimento de receita para as gestoras de grandes redes de farmácias, 

congruente com o que se espera da pesquisa crítica: habilidade dos pesquisadores em agir 

para mudar as suas circunstâncias sociais e econômicas, restringidas por dominações sociais, 

culturais ou políticas. Independente dos resultados obtidos, da validade e da qualidade desta 

pesquisa, que não objetiva-se avaliar nesta revisão, destaca-se a abordagem crítica, tão rara na 

amostra analisada. Como descreveu Myers (2009, pp. 43-44), pelo paradigma crítico deve-se 

buscar, além do entendimento contextualizado, através da autorreflexão, desafiar crenças, 

valores e premissas tomadas como verdadeiras, sugerindo melhorias. 

Dos 9 artigos publicados em periódicos nacionais, de publicações iniciadas apenas em 

2009, foram identificados 2 artigos com paradigma normativo e um positivo. No paradigma 

normativismo destaca-se Cruz, Silva e Rodrigues (2009), que tratam a adoção da IFRIC 12, 

por meio de análise bibliográfica. E Nakao e Assaf Neto (2009), que com um paradigma 

predominantemente positivista, permeiam a fronteira com o paradigma crítico. Este artigo é 

positivista, à medida que testa empiricamente, por métodos estatísticos, a hipótese de que os 

fluxos de caixa têm correspondência com o lucro e a renda. E crítico, à medida que 

interpretam, dentro de um contexto, as premissas tomadas como verdades para cálculo de 

impostos e, com objetivos de promover a mudança, em uma postura intervencionista, sugerem 

a utilização dos fluxos de caixa como base de tributação.  

Este foi o único artigo entre os revisados a arriscar uma classificação a nível 

epistemológico: "enfoque epistemológico normativo para a construção da proposição, no 



 

 

sentido de propor como pode ser realizada a tributação da renda com base na geração de 

caixa" (Nakao & Assaf Neto, 2009, p. 5). Depreende que esse enquadramento paradigmático 

por parte dos autores da pesquisa é essencial na pesquisa em contabilidade.  Entretanto, a 

classificação como normativo foi dada, provavelmente, por tratar-se de uma sugestão de uma 

nova ou reformulada norma, como um “sujeito normatizador”. Este equívoco pode ser 

comum, pelos diferentes significados da palavra “normativo”. Como para esta revisão 

multiparadigmática seguiu-se dos conceitos de Iudícibus e Lopes (2004), Gaffikin (2006), 

Myers (2009) e Martins (2012) entendeu-se que o artigo de Nakao e Assaf Neto (2009) 

melhor se classifica no paradigma de pesquisa positivista permeando pelo paradigma crítico. 

As quatro publicações brasileiras guiadas por paradigmas normativos utilizaram a 

análise bibliográfica. Somente o artigo de Falcão, Pinto e Niyama (2014) que também 

realizou uma análise bibliográfica, foi norteado por uma revisão das normas e 

pronunciamentos e fez uma interpretação objetivando um entendimento contextualizado das 

divergências entre as normas nacionais então vigentes e o modelo proposto pelo IASB, na 

IFRS 15 e; nas suas considerações finais, os autores fazem sugestões no intuito de sanar os 

problemas da norma nacional. Por isto, o artigo foi classificado no paradigma interpretativista. 

A pesquisa nacional positivista testa teorias e hipótese, por tratamento estatístico de 

dados. Por exemplo, testa hipóteses sobre a relação entre reconhecimento da receita e os 

efeitos tributários (Mello & Salotti, 2013; e Nakao & Assaf Neto; 2009), sobre a percepção da 

norma pelos usuários da contabilidade (Hsiao & Carvalho, 2014) e sobre comparabilidade de 

diferentes métodos de reconhecimento de receita (Santos & Salotti, 2013). Em consonância 

com o método de tratamento dos dados (o estatístico) os artigos positivistas são, quanto à 

coleta de dados, de levantamento ou survey.  

Entre os estudos nacionais foi identificado apenas um que utilizou a metodologia de 

estudo de caso, com paradigma normativo. Pereira, Nossa e Nossa (2009) versam sobre o 

reconhecimento da receita proveniente da venda de créditos de carbono, à luz da Teoria da 

Contabilidade, aplicando procedimentos contábeis para casos especiais, como é o tratamento 

dos créditos de carbono.  

Ademais, não foram identificados casos de ensino nos artigos publicados em 

periódicos nacionais, quando estes representaram 47% dos artigos internacionais. Talvez dois 

motivos possam explicar porque o Brasil não publica casos de ensino: a não existência de um 

periódico em contabilidade com a finalidade de publicar este tipo de pesquisa ou que tenham 

seção para isto; e não ser um método disseminado entre os pesquisadores em contabilidade no 

Brasil. Quiçá, o ensino na academia seja crucial para a formação dos profissionais e dos 

futuros pesquisadores, e influencie diretamente seus paradigmas individuais. O Quadro 4 

sumariza os artigos analisados, segregados por ano de publicação e paradigma de pesquisa. 



 

 

Quadro 4: Resumo da revisão multiparadigmática por ano e paradigma. 

Normativismo

Normativismo /

Interpretativismo Positivismo

Positivismo / 

Critico Interpretativismo Critico Total Geral

1996 1 1

1997 2 2

2000 1 1

2002 1 1

2004 1 1

2005 1 1 2

2009 2 1 3

2010 1 2 3

2011 2 2

2012 1 1 2

2013 2 1 3

2014 1 1 2

2015 1 1

2016 1 1 2

Total Geral 10 2 9 1 3 1 26

Nacionais e Internacionais

Ano de 

publicação

Paradigma

 
Fonte: dados da pesquisa (2017). 

Não é possível identificar mudanças consistentes nos paradigmas das pesquisas sobre 

reconhecimento de receitas, nos anos de divulgação oficial das discussões preliminares sobre 

a IFRS 15, 2008, e de publicação da norma IFRS 15 final, em 2014. Entretanto, observa o 

aumento do número total de publicações em 2009 e 2010, possível reflexo da consolidação 

das IFRS como normas internacionalmente aceitas. Fica evidente a concentração das 

pesquisas, no Brasil e no exterior, entre os paradigmas Normativistas e Positivistas 

(aproximadamente 85% da amostra revisada). Bem como as poucas pesquisas de cunho 

interpretativista ou crítico. 

Dois artigos classificados como pesquisas com viés crítico, chamam a atenção nesta 

análise pelo periódico no qual foram publicados: McLean e Garis (2005), publicado na 

Research in Social and Administrative Pharmacy; e Nakao e Assaf Neto (2009), publicado na 

REAd: Revista Eletrônica de Administração. O primeiro traz um viés da área da saúde, 

enquanto o segundo da área da administração e economia. Isto pode justificar a escolha por 

abordagens paradigmáticas diferentes da predominante na contabilidade. Confirmando que 

um olhar a partir de outra perspectiva, livre de vieses, pode resultar na construção de novas 

teorias, e no conhecimento emancipatório.  

Se a dicotomia normativa-positivista prejudica a utilidade prática da pesquisa contábil 

brasileira, e visões monoparadigmáticas inibem a emancipação do conhecimento. Sobre isto 

Martins (2012, p. 29) menciona que:  

(...) para que a pesquisa contábil brasileira evolua, é necessário que se tenha em mente, antes de tudo, 

quais os problemas que se quer resolver; posteriormente, que se entenda que diferentes naturezas de 

problemas levam a necessidades de adoção de diferentes paradigmas de pesquisa. Tão simples assim! 

Não se devem abandonar os paradigmas que permeiam a pesquisa na contabilidade, 

para fixar-se em outros novos, sem promover a dialética entre os paradigmas de pesquisa. 

Embora a contabilidade tenha experiência nos paradigmas de ordem objetiva é necessário 

desenvolver o pensar crítico, subjetivo, pela liberdade do julgamento de valores. O 

pesquisador contábil evita exprimir suas ideias, pensamentos e julgamentos pessoais, talvez 

como forma de proteger seu trabalho e a si mesmo de críticas e refutações. E, o 

posicionamento crítico, contextualizado e circunstanciado, gera emancipação do 

conhecimento à medida que explora o novo e otimiza a teoria e a prática pela intervenção da 

pesquisa. 

 

 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa contábil sobre reconhecimento de receita dos últimos 20 anos, no Brasil e 

no exterior, se mostrou fortemente sustentada por paradigmas normativistas e positivistas, 

corroborando com as críticas da literatura (Martins, 2012; Gaffikin, 2006; Gephart, 1999). O 

avanço empírico da contabilidade e de sua normatização, como com a IFRS 15, caracterizada 

pela mudança da postura objetiva para a subjetiva, não influenciou os paradigmas 

orientadores das pesquisas na amostra analisada. Constata-se nesta revisão 

multiparadigmática o reducionismo pragmático que distancia a pesquisa científica da prática 

contábil. 

A análise das publicações no período pré e pós IFRS 15 não confirma evolução de 

paradigma da pesquisa contábil, permanecendo a dicotomia normativismo-positivismo. Estes 

paradigmas pressupõe a existência de uma visão objetiva da realidade. Entretanto, a evolução 

da contabilidade, com a adoção das IFRS (commom law), trouxe maior peso à subjetividade. 

Com a IFRS 15 (CPC 47), esta subjetividade fica ainda mais evidente. Os paradigmas 

orientadores da pesquisa contábil no reconhecimento de receita não acompanharam a 

evolução empírica da contabilidade. 

A pesquisa em contabilidade mostra-se, nesta revisão, ainda em evolução, reflexo da 

relativa eminente cientificidade da matéria. Nacionalmente, por exemplo, foram encontrados 

artigos publicados apenas nos últimos oito anos (2009 à 2016). Do total de artigos revisados, 

os que apresentaram premissa epistemológica construtivista o fizeram de forma reativa a um 

evento do mundo real. Cita-se o artigo interpretativista publicado em 2004 por Baker e Hayes, 

reativo ao caso de fraude da empresa Enron Corp. Este pode ser considerado um viés da visão 

dominante existente na sociedade, que impede uma pesquisa verdadeiramente emancipatória, 

como explicado pela Teoria Crítica (Habermas, 1982). A maturidade da pesquisa e dos 

pesquisadores espera-se refletir na proatividade de pesquisas de premissas críticas. 

Conclui-se que a evolução do conhecimento científico, e também dos paradigmas 

orientadores das pesquisas, se dá pela dialética. Exemplificando, o paradigma inicial 

(normativo) é a tese, a qual pode ser negada por meio da reflexão e do questionamento 

dialético, como ocorreu na evolução da contabilidade. Assim, tem-se a antítese (o paradigma 

positivista), que é, apenas, a primeira negação da tese. Não por identificar as falhas do 

paradigma normativista, o segundo (a antítese positivista) será sempre correto, e o primeiro 

deve ser totalmente abandonado. O conhecimento refinado e emancipatório é a negação da 

negação, a tese e a antítese repensadas em conjunto, ou seja, a síntese.  

A síntese deste exercício dialético deve reconhecer a contribuição de cada paradigma 

de pesquisa, e aquele que melhor contribuir para a resolução de um determinado problema 

deve ser o paradigma norteador da pesquisa. Não existe paradigma certo ou errado. Existe um 

paradigma apropriado para orientar cada problema a ser estudado na pesquisa contábil.  

Os resultados desta análise multiparadigmática não surpreendem. Surpresa é encontrar 

poucos trabalhos publicados acerca de um tema tão controverso e relevante, o reconhecimento 

da receita. As discussões nos órgãos normativos, nas empresas de consultoria e auditoria 

evidenciam um tema promissor para a pesquisa acadêmica (Zhang, 2005).  

Diversos outros estudos podem ser realizados a partir deste. Existem outros 

paradigmas de pesquisa a serem compreendidos e aplicados aos problemas da área contábil, e 

que não foram abordados neste artigo. Gaffikin (2006), por exemplo, cita o papel da 

linguagem na produção do conhecimento. É pela linguagem que a contabilidade foi construída 

e constrói a realidade. Paradigmas de pesquisa relacionados a metodologias alternativas, como 

a semiótica, a análise linguística, a retórica e a hermenêutica poderiam ser estudados.  

A Teoria Crítica (Habermas, 1982), pouco explorada neste estudo, tem muito a 

oferecer para o crescimento do conhecimento contábil. Futuros estudos relacionados a esta 



 

 

Teoria podem contribuir para a aplicação do paradigma crítico em pesquisas vindouras. 

Adicionalmente, como sugestão para pesquisas futuras, a teoria de Lewis e Grimes (1999) 

fornece outras técnicas de revisão multiparadigmática (como a paradigm bridging) e outras 

técnicas de pesquisas, como a metatriangulação. Estes autores destacam como a análise dos 

paradigmas de pesquisa e a própria pesquisa elaborada e confrontada a partir de paradigmas 

diversos podem gerar resultados surpreendentes, base para construção de novas teorias.  
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