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AS PUBLICAÇÕES SOBRE “ACCOUNTING EDUCATION” E SEU SIGNIFICATIVO 

AUMENTO DE 258% A PARTIR DE 2015. 
 

Resumo 
A Contabilidade é um instrumento de grande importância tanto para as empresas, como para as 

pessoas físicas, pois por meio dela é possível registrar, mensurar, analisar e avaliar a situação 

financeira e econômica de um patrimônio. Muitos artigos apresentam a relevância da 

Contabilidade, principalmente quando aplicada à empresa, porém poucos trabalham a 

Contabilidade voltada à pessoa física, e a forma como é trabalhado o tema “educação contábil” 

na literatura internacional. O objetivo desse trabalho foi avaliar a produção científica 

internacional acerca do tema “educação contábil”. Para elaboração do trabalho foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica com a aplicação de procedimentos da bibliometria. Os resultados 

demonstraram que foram publicados 239 trabalhos que apresentam em seu título a expressão 

“accounting education”. O objetivo do trabalho foi atingido visto que foi possível verificar e 

mensurar quantitativamente os trabalhos publicados acerca do tema “educação contábil” e sua 

evolução ao longo do tempo. Esse trabalho contribui significativamente para a sociedade em 

geral, principalmente para a comunidade acadêmica, pois pode-se verificar que é um tema que 

vêm sendo trabalhado de forma mais expressiva nos últimos anos, o que pode significar que a 

comunidade acadêmica está cada vez mais preocupada com temas relacionados à educação 

contábil. 

 

Palavras-chave: contabilidade; educação; internacional; pesquisa; universidade. 
 

Área temática do evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A construção do conhecimento ocorre por meio do processo de comunicação. Tal 

comunicação é elemento indispensável para a atividade científica, uma vez que, sem ela, não 

existiria ciência e não se poderiam somar os esforços individuais dos membros das 

comunidades científicas para fins de disseminação do conhecimento e divulgação dos 

resultados das pesquisas realizadas (OLIVEIRA, 2002).  

A comunicação apresenta dois tipos de canais: o canal informal e o canal formal. 

Segundo Silva e Menezes (2005) o canal informal é o processo de comunicação é ágil e seletivo. 

A informação circulada tende a ser mais atual e ter maior probabilidade de relevância, porque 

é obtida pela interação efetiva entre os pesquisadores. Os canais informais não são oficiais nem 

controlados e são usados geralmente entre dois indivíduos ou para a comunicação em pequenos 

grupos para fazer disseminação seletiva do conhecimento. 

Já no canal formal o processo de comunicação é lento, mas necessário para a memória 

e a difusão de informações para o público em geral. Os canais formais são oficiais, públicos e 

controlados por uma organização. Destinam-se a transferir informações a uma comunidade, não 

a um indivíduo, e tornam público o conhecimento produzido. Os canais formais são 

permanentes, as informações que veiculam são registradas em um suporte e assim tornam-se 

mais acessíveis (SILVA; MENEZES, 2005).  

Portanto, quando os artigos científicos são publicados, estes são apresentados no canal 

formal com a intenção comunicar os resultados apresentados na pesquisa, agregando na 

construção do conhecimento da comunidade acadêmica e da sociedade em geral. 
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O objetivo geral desse trabalho é avaliar a produção científica internacional acerca do 

tema “educação contábil”, determinando a quantidade de publicações sobre o tema e sua 

evolução nos últimos 10 anos. 

Quanto aos objetivos específicos serão verificados quais são as palavras mais utilizadas 

nessas publicações, quais são os tipos de documentos que são mais publicados acerca do tema 

“accounting education” e por fim quais autores, instituições, países e periódicos que mais 

publicaram sobre o assunto. 

Espera-se como resultado que esse tema seja bastante trabalhado atualmente visto as 

várias mudanças que vêm ocorrendo nos últimos anos na área contábil, sendo necessário 

transmitir essas alterações para o discente, e que esse fato impacte gerando aumento das 

publicações sobre “educação contábil”.  

 

2 METODOLOGIA 
 

A metodologia proposta para este trabalho baseia-se na pesquisa bibliográfica e na 

aplicação de procedimentos da bibliometria, com o objetivo de quantificar a literatura 

internacional sobre o tema “educação contábil” no período de 1939 a 2018. 

A amostra inicial de trabalho foi obtida por meio de pesquisa na base de dados ISI Web 

of Science das palavras-chave “accounting education”, assinalando a opção para demonstrar 

somente publicações que apresentassem essa expressão no título, o que resultou em 637 

trabalhos. Com a leitura do título e resumo, foram selecionados os mais direcionados à área de 

interesse, restringindo a amostra para 239 publicações.  

A partir desta seleção, foi criado um banco de dados com o auxílio do Excel e da 

ferramenta HistCite, software que facilita a visualização dos resultados de buscas realizadas no 

ISI Web of Science por meio de estrutura de históricos e relacionamentos (GARFIELD; PARIS; 

STOCK, 2006).  

Pela análise desses dados e pela utilização de tabelas dinâmicas, gráficos e tabelas, foi 

possível detalhar aspectos da amostra que relacionam as publicações no período de 1939 a 2018 

e sua evolução nos últimos 10 anos, as principais palavras utilizadas, tipos de documentos 

publicados, trabalhos por autores, instituições, países e periódicos que mais publicaram sobre 

o tema. 

A Figura 1 representa as etapas propostas na metodologia e os principais resultados 

esperados em cada fase. 
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Figura 1 - Representação das fases da metodologia 

 

A seção seguinte aborda os resultados obtidos pela aplicação dessa metodologia, 

apresentando a produção acadêmica referente ao tema educação contábil. 

 

3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Em uma breve busca no Google Acadêmico foi difícil encontrar pesquisas brasileiras 

com o tema “educação contábil”. Já na base de dados ISI Web of Science não foi encontrado 

nenhum resultado, somente retorna resultados quando o tema é pesquisado em inglês utilizando 

a expressão “accounting education”. 

A pesquisa resultou em 239 trabalhos publicados na área de interesse que foram 

analisados utilizando a ferramenta HistCite, a Análise de Resultados da base de dados ISI Web 

of Science e o Excel. 

 
3.1 Palavras Mais Utilizadas 
 

Com base nos 239 resultados encontrados as seis palavras mais utilizadas foram: 

accounting, education, international, research, university e learning, o que confirma o 

direcionamento ao tema central do trabalho. O Gráfico 1 apresenta a proporção em que essas 

seis principais palavras aparecem nos trabalhos pesquisados. 

 

 

Gráfico 1 - Palavras mais utilizadas 
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3.2 Publicações de 1939 a 2018 
 

O Gráfico 2 apresenta os 239 resultados de publicações em inglês com a expressão 

“accounting education” encontrados na base de dados ISI Web of Science no período de 1939 

a 2018, com o total de publicações ano a ano. 
 

  

Gráfico 2 - Publicações de 1939 a 2018 

 

3.3 Evolução das Publicações Sobre o Tema nos Últimos 10 Anos 
 

Ao analisar os resultados da amostra foi possível verificar um aumento significativo nas 

publicações, a partir de 2015.  

Em especial do ano de 2014 para 2015 pode-se verificar uma taxa crescente de 

publicação, resultando em um aumento de aproximadamente 258% de um ano para outro, e se 

manteve nesse nível de número de publicações nos anos seguintes, o que remete à ideia de que 

“educação contábil” vem se tornando um tema de maior importância para a pesquisa científica 

nos últimos anos, pelo menos no que se diz respeito às publicações de nível internacional, 

conforme apresentado no Gráfico 3.  

 

0 5 10 15 20 25 30

1939
1942
1944
1945
1946
1949
1950
1953
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1964
1965
1966
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1981
1983
1984
1986
1987
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1998
2000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018



 

5 
 

 
Gráfico 3 - Evolução das publicações sobre o tema nos últimos 10 anos 

 

3.4 Anos em que Houveram Mais Publicações 
 

No Gráfico 4, foram demonstrados em ordem crescente o número de publicações 

encontradas sobre o tema “accounting education” por ano, podendo-se verificar que 2017, 

2015 e 2016, foram respectivamente, os anos em que mais houveram publicações sobre o tema 

pesquisado.  

Foi possível verificar também que os anos de 1961, 1970 e 1984 também figuraram 

como anos em que houveram mais publicações, totalizando 6 publicações para cada ano, apesar 

de não serem períodos tão recentes, como os últimos dez anos. 

 

 

Gráfico 4 - Anos em que houveram mais publicações 
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3.5 Tipos de Documentos Publicados 
 

Conforme apresentado no Gráfico 5, quanto ao tipo de documento que foi publicado, 

foi possível verificar na amostra um destaque para os artigos e anais de eventos, também 

conhecidos como “Proceedings Papers”, perfazendo mais de 76,5% do total de todas as 239 

publicações encontradas sobre o tema “accounting education”. 

 

 

Gráfico 5 - Tipos de documentos publicados 

 
3.6 Autores que Mais Publicaram 
 

Na pesquisa sobre autores que mais publicaram sobre o tema “accounting education”, 

foi possível averiguar que não houve nenhum autor que sobressaiu aos outros, conforme dados 

apresentados no Gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6 - Autores que mais publicaram 
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O único autor que foi possível identificar e que se destacou com 4 publicações realizadas 

no período pesquisado é Williams Dz, outros 7 autores apareceram com 3 publicações cada, 31 

autores com duas publicações cada, porém o restante dos autores, ou seja, aproximadamente 

90% configuraram na amostra apenas com uma publicação cada.  

O autor Williams Dz que se destacou com 4 publicações sobre o tema “accounting 

education” mas não foi considerado um autor em potencial no momento, visto que suas 

publicações são de 1969, 1970, 1975 e 1993, conforme apresentado no Quadro 1. 

 

 
Quadro 1 - Publicações Williams Dz 

Fonte Web of Science 

 

Além de não ter feito publicações recentes, seu desempenho com relação ao TGCS 

(Total Global Citation Score) que indica o total de citações no Web of Science ao trabalho do 

autor na coleção, não é o melhor, conforme apresentado no Quadro 2. Há outros autores que 

tiveram suas publicações citadas mais vezes do que autor Williams Dz que aparece somente na 

5ª posição nessa análise. 
 

 

Quadro 2 - Autores por ordem de maior TGCS 

Fonte Web of Science 

 
Os dois autores que lideram na amostra com maior número de citações são Hiltebeitel 

Km e Jones Sk que publicaram um artigo juntos em 1992 com o título “Uma avaliação da 

instrução ética na educação contábil” e tiveram essa publicação citada 40 vezes, conforme 

demonstra o Quadro 3. 
 

 

Quadro 3 - Autores e publicação com maior TGCS  

Fonte Web of Science 
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3.7 Instituições que Mais Publicaram 
 

Com relação as instituições que mais publicaram sobre o tema “accounting education” 

não foi possível averiguar uma instituição que tenha se destacado consideravelmente. A 

Macquarie University situada na Austrália contribuiu com 5 publicações; duas instituições: 

Aksaray University (Turquia) e a University Glasgow (Escócia) fizeram 4 publicações cada e 

outras 7 instituições apresentaram 3 publicações cada, conforme demonstrado no Gráfico 7. 

 

 

Gráfico 7 - Instituições que mais publicaram 

 

Além dessas instituições apresentadas no Gráfico 7 foi averiguado que 

aproximadamente 10% das universidades da amostra publicaram dois artigos cada, e que a 

maioria, em torno de 85% das universidades apareceram na amostra apenas com 1 publicação 

cada. Das 239 publicações que compuseram a amostra, 52 publicações não tiveram sua 

instituição informada, por isso não configuraram na análise. 

 

3.8 Países que Mais Publicaram 
 

Ao analisar os países que mais publicaram sobre o tema “accounting education” os 

Estados Unidos apareceram com o maior número de publicações perfazendo um valor de 

aproximadamente 30% do total das 239 publicações analisadas. Austrália e China foram 

responsáveis por 10,04% e 9,62% respectivamente do total das publicações da amostra, 

conforme apresentado no Gráfico 8. O Brasil foi responsável por apenas 3 publicações, ou seja 

1,26% dos trabalhos publicados. 
Das 239 publicações que compuseram a amostra, 52 publicações não tiveram seu país 

de publicação informado, por isso não foram apresentadas nessa análise. 
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Gráfico 8 - Países que mais publicaram 

 
3.9 Principais Periódicos  

 
Os 239 trabalhos da amostra foram publicados em 208 periódicos diferentes, 

apresentando dois periódicos como sendo os principais: “Accounting Review” representando 

22,08% da amostra e o “Journal of Accountancy” com 15,83% de representatividade, conforme 

apresentado no Gráfico 9. 
 

 

Gráfico 9 - Principais Periódicos 
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O “Accounting Review”, está em seu 92º ano de publicação, e é o principal 

periódico para publicação de artigos que relatam os resultados da pesquisa 

contábil, explicando e ilustrando a metodologia de pesquisa relacionada. 

Publica seis edições por ano em janeiro, março, maio, julho, setembro e 

novembro e é um jornal (Qualis) A*. O “Accounting Review” publica revisões 

de livros de interesse geral nas seguintes áreas: negócios, economia, gestão, 

contabilidade e finanças.  

 

De acordo com informações obtidas na própria página do “Journal of Accountancy” 

(2018) na internet: 
O “Journal of Accountancy” é publicado continuamente desde 1905 e é a 

principal publicação do “American Institute of CPAs” (Instituto Americano de 

Contadores Públicos Certificados). Os artigos e abrangem uma ampla 

variedade de assuntos, incluindo contabilidade, relatórios financeiros, 

auditoria, tributação, planejamento financeiro pessoal, tecnologia, avaliação de 

negócios, desenvolvimento profissional, ética, questões de responsabilidade, 

consultoria, gerenciamento de prática, educação e questões comerciais 

domésticas e internacionais relacionadas. 

 

Conforme descrito acima, os dois principais periódicos que figuraram na amostra são 

de grande importância e relevância no meio, por isso obtiveram destaque em relação à 

quantidade de trabalhos publicados em seus periódicos.  

Os periódicos “Accounting Education” e “Procedia Social and Behavioral Sciences” 

figuraram na amostra com 15 e 10 trabalhos publicados, representando 6,25% e 4,17% 

respectivamente. 

Com relação aos outros periódicos, 2 deles tiveram 5 publicações cada representando 

4,17%, 5 periódicos tiveram 4 publicações cada totalizando 8,34%, 4 periódicos publicaram 3 

trabalhos cada sendo 5% da amostra, 16 periódicos representando 13,338% tiveram 2 

publicações cada e o restante dos 48 periódicos, só publicaram uma vez sobre o tema totalizando 

20,83% da amostra. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com a utilização da ferramenta de busca disponível no ISI Web of Science e dos recursos 

do Excel e HistCite, foi possível realizar uma análise da situação da produção científica 

internacional (visto que a pesquisa não conseguiu identificar nenhuma publicação nacional) 

sobre o tema “educação contábil”, portanto foi utilizado na busca a expressão em inglês 

“accounting education” que resultou em 239 publicações durante o período de 1939 a 2018. 

Além da análise quantitativa dos artigos publicados sobre o tema “accounting 

education” foi analisada sua evolução nos últimos dez anos, foram averiguadas as palavras 

mais utilizadas nas publicações, os tipos de documentos que foram mais publicados e por fim 

quais autores, instituições, países e periódicos que mais publicaram sobre o assunto. 

A elaboração dessa pesquisa por meio da aplicação de procedimentos da bibliometria 

apresentando um levantamento bibliográfico acerca da produção acadêmica internacional sobre 

“accounting education” com publicações no período de 1939 a 2018 apresentou as palavras 

chaves mais utilizadas nas publicações da amostra que foram accounting, education, 

international, research, university e learning, que compuseram as palavras chaves desse 

trabalho. 

A pesquisa apresentou resultado pouco expressivo, apenas 239 publicações sobre o tema 

“accounting education”, em um período de amostragem de setenta e nove anos, que resulta em 

uma média de três publicações por ano. Apesar de ser uma amostra pequena, foi possível 



 

11 
 

verificar um aumento significativo nas publicações a partir de 2015 quando houve um aumento 

de aproximadamente 258% nas publicações e esse número de publicações manteve-se no 

patamar acima de vinte publicações nos anos seguintes. 

Esse resultado pode ter sido influenciado devido às intensas mudanças que vêm 

ocorrendo na área contábil nos últimos dez anos, e também às mudanças de paradigmas com 

relação ao ensino contábil, o que nos remete à ideia de que “educação contábil” vem se tornando 

um tema de maior importância para a pesquisa científica. 

Com relação à análise dos anos em que houveram mais publicações, todos os últimos 

dez anos, exceto 2010, estavam representados na amostra, o que reafirma à importância que foi 

dada ao tema nos últimos anos. 

Quanto ao tipo de documento publicado, os Artigos foram os que mais se destacaram, 

seguidos dos Anais de Eventos, esse resultado comprova o fato de ser os tipos de publicações 

que comunidade acadêmica mais utiliza para trabalhar. 

Não foi possível identificar um autor em destaque que tenha trabalhado esse tema, dentre 

os três autores identificados como possíveis potenciais, dois são autores que escreveram 

somente um artigo em 1992, que foi citado quarenta vezes, e outro que escreveu quatro artigos 

há mais de dez anos atrás, e que teve poucas citações de seus trabalhos.  

Quanto às instituições que mais publicaram, a Macquarie University situada na 

Austrália contribuiu com 5 publicações, porém não apresentou um grande destaque se 

comparada à segunda e terceira colocação com 4 publicações cada.  

Em relação aos principais periódicos não houve uma predominância de publicação em 

apenas alguns periódicos, visto que os 239 trabalhos analisados foram publicados em 208 

periódicos diferentes. O “Accounting Review” representou 22,08% da amostra com a 

publicação de 53 trabalhos e é considerado o principal periódico para publicação de artigos que 

relatam os resultados da pesquisa contábil além de ser um jornal Qualis A. 

E por fim quando analisados os países que mais publicaram sobre o tema, os Estados 

Unidos lideraram os resultados representando 30% da amostra, em comparação com o Brasil, 

que só representou 1,26% dos trabalhos publicados.  

Diante dos dados apresentados na amostra não foi possível ainda estabelecer um padrão 

com relação ao tema pesquisado, muito provavelmente por ter apresentados resultados mais 

significativos somente nos últimos anos. Porém pode-se verificar que é um tema que vêm sendo 

trabalhado de forma mais expressiva, o que pode indicar que a comunidade acadêmica 

internacional está cada vez mais preocupada com temas relacionados à educação contábil. 

Como sugestão para futuras pesquisas seria realizar uma análise qualitativa de forma 

que pudesse ser verificado quais foram os temas abordados nessas 239 publicações sobre o 

tema, e dessa forma identificar o motivo do aumento de 258% do ano de 2014 para 2015 com 

relação às publicações sobre “educação contábil”. Uma outra sugestão seria continuar o 

trabalho de mapeamento quantitativo por meio da aplicação de procedimentos da bibliometria 

assim que terminasse o ano de 2018 e para os próximos anos, de forma que fosse possível 

comprovar ou refutar a importância dada para o tema pela comunidade acadêmica.  
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