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RESUMO 

Não existem no Brasil revistas totalmente especializadas em apenas uma temática contábil. Os 

periódicos publicam os mais variados temas. Uma dessas revistas é a Revista de Educação e 

Pesquisa em Contabilidade (REPeC) como um dos periódicos que tem como finalidade ser 

uma revista especializada em ensino e pesquisa da contabilidade. O objetivo geral da pesquisa 

é caracterizar os artigos científicos publicados na Revista de Educação e Pesquisa em 

Contabilidade - REPeC. A  metodologia empregada foi o de Estudo Bibliométrico. Os 

resultados fora evidenciados pelos seguintes fatores de análise: 1) quantidade de autores por 

artigo; 2) tipo de artigo publicado; 3) Metodologia de pesquisa utilizada; 4) Quantidade de 

referências bibliográficas por artigo publicado. A conclusão da pesquisa remete para os 

resultados dos fatores de análise. 

 

Palavras Chave: Contabilidade. Ensino. Pesquisa. REPEc. 

 

Área Temática: 3. Educação, Ensino, Pesquisa em Contabilidade e Formação do Professor 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Observa-se nos recentes estudos da Educação da Contabilidade para o ensino superior, 

que os métodos tradicionais de ensino, nos quais o educando tem um papel passivo, estão 

dando espaço para outros que proporcionam aos alunos o desenvolvimento de competências e 

posturas inovadoras (PELEIAS, 2006). Essas competências, estimuladas pelo ensino, 

relacionados à criatividade, improvisação, flexibilidade e percepção subjetiva (RUAS, 2004), 

contribuem na formação humana dos educandos.  

Para Njoku, Van Der Heijden e Inanga (NJOKU, J. C., VAN DER HEIJDEN, B. I. J. 

M.; INANGA, E. L., 2010, p. 59, apud MIRANDA et al., 2012, p. 2), a „pesquisa na 

universidade tem um prestígio significativo, no Brasil e no mundo, da forma pois a 

produtividade da pesquisa é usada para discriminar entre alto e baixo desempenho dos 

pesquisadores‟. Da mesma forma que o lucro contábil serve para indicar o sucesso na vida 

empresarial, as publicações reconhecidas são utilizadas como o principal indicador de 

qualidade acadêmica.  

Mas há de se deixar claro que a pesquisa que favorece o ensino é aquela em que o 

aluno “aprende a aprender”, conforme Demo (1993). 

Observa Nicholas e Ritchie (NICHOLAS; RITCHIE, 1978 apud AVELAR, SANTOS, 

MESQUITA, 2011, p. 7) que as análises bibliométricas podem ser entendidas como uma 

descrição estatística ou quantitativa da literatura de uma dada área .Segundo Vanti (VANTI, 

2002, p. 153 apud AVELAR, SANTOS, MESQUITA, 2011, p. 7), esse tipo de análise pode 

ser utilizado para diversos fins, tais como: (i)identificar as tendências e o crescimento do 

conhecimento em uma área; (ii) identificar as revistas do núcleo de uma disciplina; (iii) prever 

as tendências de publicação; (iv) estudar a dispersão e a obsolescência da literatura científica; 

e (v) medir o crescimento de determinadas áreas e o surgimento de novos temas. 

Não existem no Brasil revistas totalmente especializadas em apenas uma temática 

contábil. Os periódicos publicam os mais variados temas e com os programas de pós-
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graduação em nível de mestrado tem crescido no país, também tem crescido o número de 

revistas dedicadas a publicar suas próprias pesquisas. Entretanto podemos apontar, 

inicialmente a Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) como um dos 

periódicos que tem como finalidade ser uma revista especializada em ensino e pesquisa da 

contabilidade. 

Diante dessas considerações, a presente pesquisa objetiva responder à seguinte 

questão: Quais são os principais aspectos que caracterizam os artigos científicos publicados 

na Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade - REPeC?  

A delimitação do ponto de vista temporal é o tempo transcorrido entre a primeira  e a 

última edição da REPeC, que iniciou suas publicações em 2007 e o último levantamento foi a 

revista que já fechou o ano de 2012, tendo, portanto, publicado ininterruptamente por 5 

(cinco) anos. 

Não há delimitações de espacialidade. A revista encontra-se em ambiente virtual (na 

internet) e as delimitações temáticas estão restritas aos fatores de análise descritos no capitulo 

de metodologia. 

Estudos do tipo Bibliométrico têm aumentando como forma de explicitar uma série de 

fatores e condicionantes das publicações de artigos/trabalhos em periódicos (revistas e anais 

de eventos científicos). Isto porque nos últimos anos tem aumentando a quantidade de 

periódicos que se dedicam a temática contabilidade em seus mais diversos aspectos, mas, em 

geral, constituem uma miscelânea de assuntos tratados numa mesma revista e/ou evento 

científico. Por isso, realizar estudo Bibliométrico da REPeC é interessante para que se 

conheça aspectos editoriais da revista e, ao mesmo tempo, verificar parâmetros dos artigos 

publicados. 

Constitui objetivo geral da pesquisa caracterizar os artigos científicos publicados na 

Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade - REPeC.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Descrição dos Estudos Bibliométricos 

 

A bibliometria é uma técnica quantitativa e estatística de medição dos índices de 

produção e disseminação do conhecimento científico “[...] tal como procede a demografia ao 

recensear a população” (FONSECA, 1986). Surgiu no início do século como sinal da 

necessidade do estudo e da avaliação das atividades de produção e comunicação científica. 

Desenvolveu-se a partir da elaboração de leis empíricas sobre o comportamento da literatura, 

sendo que, entre os principais marcos de seu desenvolvimento estão o método de medição da 

produtividade de cientistas de Lotka, a lei de dispersão do conhecimento científico de 

Bradford e o modelo de distribuição e frequência de palavras num texto de Zipf (ARAÚJO, 

2006) 

Consistindo na aplicação de técnicas estatísticas e matemáticas para descrever 

aspectos da literatura e de outros meios de comunicação (análise quantitativa da informação), 

a bibliometria foi originalmente conhecida como bibliografia estatística (termo cunhado por 

Hulme em 1923), sendo o termo 'Bibliometria' criado por Otlet em 1934 no seu Traité de 

Documentation (ARAÚJO, 2006) 
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Contudo, o termo apenas se popularizou em 1969, a partir de um artigo de Pritchard 

que discutia a polêmica “bibliografia estatística ou bibliometria?” (VANTI, 2002, p. 153, 

apud ARAÚJO, 2006, p.1). A diferença essencial entre a tradicional bibliografia e a 

bibliometria é que esta utiliza mais métodos quantitativos do que discursivos. Assim, a 

utilização de métodos quantitativos na busca por uma avaliação objetiva da produção 

científica é o ponto central da bibliometria. 

Deixando de lado os julgamentos de valor, parece clara a importância de se dispor de 

uma distribuição que lhe informe sobre o número de autores, metodologias empregada na 

pesquisa, quantidades de referências bibliográficas, natureza de seus conteúdos, ou de revistas 

que existem em cada categoria de produtividade, utilidade ou o que mais desejarmos saber 

(PRICE, 1976, apud ARAÚJO, 2006, p.1). 

Inicialmente voltada para a medida de livros (quantidade de edições e exemplares, 

quantidade de palavras contidas nos livros, espaço ocupado pelos livros nas bibliotecas, 

estatísticas relativas à indústria do livro), aos poucos foi se voltando para o estudo de outros 

formatos de produção bibliográfica, tais como artigos de periódicos e outros tipos de 

documentos, para depois ocupar-se, também, da produtividade de autores e do estudo de 

citações.  

A bibliometria desde sua origem é marcada por uma dupla preocupação: a análise da 

produção científica e a busca de benefícios práticos imediatos para bibliotecas 

(desenvolvimento de coleções, gestão de serviços bibliotecários). Também a promoção do 

controle bibliográfico (conhecer o tamanho e as características dos acervos, elaborar previsões 

de crescimento, etc.) é apontado como objetivo mais óbvio da bibliometria (NICHOLAS; 

RITCHIE, 1978 p. 12, apud ARAÚJO, 2006, p. 2). 

 

2.2A Educação Contábil no Brasil 

 

A instituição de ensino superior é o local adequado para a construção de 

conhecimento, para a formação da competência humana, mas para atingir este objetivo é 

preciso inovar, criar e criticar. Mas o que se encontra nessas instituições, de acordo com 

Marion (2001), são verdadeiros centros de treinamento de recursos humanos oferecendo 

diplomas de curso superior, atendendo ao ego da maioria da população. 

Estas instituições deveriam ser alicerces da construção do conhecimento e 

competência contábil, mas infelizmente faltam pesquisas. Com a adoção do método 

tradicional de ensino nas instituições, segundo Marion (2001, pag. 33), "o aluno fica numa 

posição passiva e o professor ativa, no sentido de transmitir conhecimento e apontar erros 

cometidos, desta forma, os alunos não criam, não inovam, não são ensinados a construírem 

novos conhecimentos". 

Há alguns anos esse modo de pensar tem sido bastante questionado, sendo assim, 

métodos que possibilitem a autonomia do estudante perante o conhecimento e, 

consequentemente à vida social e política, são bem-vindos à educação (FREIRE, 2001). 

Segundo Nérici (1989), deve ser objetivo de qualquer método ou técnica didática tornar o 

educando independente do educador, de modo que ele possa orientar a si mesmo em estudos 

futuros e na sua participação na sociedade. 
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Para que haja a formação crítica dos estudantes é fundamental uma comunicação 

dialética entre educador-educando (FREIRE, 2001). Se não houver diálogo, não há uma 

comunicação verdadeira. Sendo assim, a educação, por sua vez, não existe na ausência de 

comunicação. 

As técnicas utilizadas no ensino da Contabilidade, além da aula expositiva são poucas. 

Porém, métodos que promovam a interação em grupos e a descoberta pelos estudantes como, 

por exemplo, os jogos de empresas e os projetos de pesquisa ajudam a afastar os alunos da 

artificialidade da educação tradicional (PELEIAS, 2006). O envolvimento ativo dos 

educandos com o mundo real é também apontado por Marion (2001) referindo-se a 

simulações e jogos de empresas desenvolvidos por meio de softwares educacionais que 

permitem diversas opções dos alunos, que podem revisar constantemente suas decisões. 

 

2.3 Pesquisas na Contabilidade 

 

A pesquisa vem assumindo nas últimas décadas um significativo prestígio nas 

universidades, no Brasil e no mundo, de maneira que o conceito geral, de acordo com Njoku, 

Van Der Heijden e Inanga (NJOKU, J. C., VAN DER HEIJDEN, B. I. J. M.; INANGA, E. L., 

2010, p. 59, apud MIRANDA et al., 2012, p. 2), é “publicar ou perecer”. A produtividade em 

termos de pesquisa é usada para discriminar entre alto e baixo desempenho na universidade. O 

entendimento implícito é deque um membro do corpo docente que publica muito seja mais 

valioso (a) para a comunidade acadêmica do que aquele (a) que publica pouco. 

Nesse contexto, os benefícios oriundos da pesquisa no processo de ensino e 

aprendizado, que foram bastante propalados no campo educacional começam a serem 

percebidos pelos pesquisadores no campo da contabilidade. Aos poucos, começa a ser notada 

também a necessidade da construção de conhecimentos, considerando-se as especificidades da 

área contábil.  

Contudo, grandes desafios ainda se colocam ao desenvolvimento da pesquisa na área 

da Educação Contábil. No âmbito internacional as publicações nessa área ainda são vistas 

pelos editores de forma preconceituosa (PIERRE et al., 2009, apud MIRANDA et al., 2012, p. 

2), seja pelas metodologias utilizadas, seja pelos próprios objetos de pesquisa. No Brasil, 

verifica-se pouco desenvolvimento em virtude de ser ainda uma área bastante jovem, apesar 

de que o interesse dos pesquisadores brasileiros sobre a área esteja crescendo nos últimos 

anos (WALTER et al. 2009 apud MIRANDA et al., 2012, p. 2). As pesquisas que procuram 

mapear a produção científica da área, em geral, preocupam-se com as produções publicadas 

em eventos e periódicos científicos por meio de estudos bibliométricos (RICCIO, 

CARASTAN e SAKATA, 1999; CARDOSO et al., 2005; WALTER et al., 2009 apud 

MIRANDA et al., 2012, p. 2).  

Nesta mesma linha, Volpato (Volpato 2002 apud Leite Filho, 2008, p. 536), ao discutir 

aspectos da publicação científica, nas diversas áreas do conhecimento, assevera que uma das 

principais responsabilidades do pesquisador é publicar os resultados das pesquisas em 

periódicos que são aceitos na comunidade científica, para que haja divulgação do 

conhecimento. Para tanto existem indexadores e indicadores bibliométricos que objetivam 

atestar a qualidade do periódico ao qual será submetido o artigo para possível publicação. 

Há que se deixar claro que a pesquisa que favorece diretamente o ensino é aquela 

realizada conforme Demo (1993), um recurso de ensino-aprendizagem em que o 

aluno„aprende a aprender‟, criando e recriando o saber. Diferentemente, a pesquisa „pura‟ 
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pode, se não for bem conduzida, acabar por prejudicar o processo de ensino-aprendizagem, na 

medida em que conduz todos os esforços do docente para fora da sala de aula, ou seja, para 

seu„laboratório‟.  

Não são muitos os estudos que se dedicam à pesquisa e contribuem de alguma forma, 

com a análise da produção científica da área Ensino e Pesquisa em Contabilidade no 

Brasil.Dentre os principais, pode-se destacar os trabalhos citados por Leite Filho (2008, p. 

535): a) Riccio, Carastan e Sakata (1999) que investigaram a produção científica brasileira na 

área de contabilidade de 1962 a 1999; b) Frezatti e Borba (2000) estudaram os padrões de 

revistas científicas internacionais na área de Contabilidade; c) Oliveira (2001) analisou o 

conteúdo e a forma dos periódicos científicos de Contabilidade no Brasil; d) Moriki e Martins 

(2003) estudaram o referencial bibliográfico de dissertações de dois programas de pós-

graduação na área de Contabilidade; e) Leite (2004) pesquisou a relação orientador-

orientando e sua associação com a produção de teses e dissertações nos programas de pós-

graduação em Contabilidade; f) Santana (2004) investigou a produção científica em 

Contabilidade Social no período de 1990 a 2003; g) Cardoso, Mendonça, Riccio e Sakata 

(2005) estudaram as publicações científicas em Contabilidade de 1990 a 2003; h) Cardoso, 

Pereira e Guerreiro (2004) estudaram a produção científica em custos; i) Martins e Silva 

(2005) analisaram as referências bibliográficas de um Congresso da área de Contabilidade em 

2003 e 2004; j) Silva, Oliveira e Ribeiro (2005) fizeram um estudo comparativo de períodos 

em um periódico da área de Contabilidade no Brasil. 

 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa quanto aos objetivos é classificada como exploratória. Segundo Piosevan e 

Temporini (1995), a pesquisa exploratória é utilizada para realizar um estudo preliminar do 

principal objetivo da pesquisa que será realizada, ou seja, familiarizar-se com o fenômeno que 

está sendo investigado, de modo que a pesquisa subsequente possa ser concebida com uma 

maior compreensão e precisão. A pesquisa exploratória, que pode ser realizada através de 

diversas técnicas, geralmente com uma pequena amostra, permite ao pesquisador definir o seu 

problema de pesquisa e formular a sua hipótese com mais precisão. Ela também lhe permite 

escolher as técnicas mais adequadas para suas pesquisas e decidir sobre as questões que mais 

necessitam de atenção e investigação detalhada. Além disso, pode alertá-lo devido a 

potenciais dificuldades, as sensibilidades e as áreas de resistência. 

Quanto à abordagem, a pesquisa é classificada como quantitativa. Richardson (1989, 

p.70) afirma que a abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto 

nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dela por meio de técnicas 

estatísticas, desde a mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, 

como coeficiente de correlação, análise de regressão, etc 

Quanto ao procedimento a pesquisa é classificada como bibliográfica. As pesquisas 

bibliográficas têm como objetivo recolher, selecionar, analisar e interpretar as contribuições 

teóricas já existentes sobre determinado assunto. 

Quando um problema é pouco conhecido, ou seja , quando as hipóteses ainda não 

foram claramente definidas, estamos diante de uma pesquisa exploratória. Seu objetivo, pois, 

consiste numa caracterização inicial do problema, de sua classificação e de sua real definição. 
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Constitui, pois, o primeiro estágio de toda pesquisa cientifica, não tem por objetivo resolve de 

imediato um problema, mas tão somente apanhá-lo, caracterizá-lo (RUIZ, 2002, p. 50). 

O universo deste estudo é o conjunto de artigos publicados na Revisa de Educação e 

Pesquisa em Contabilidade - REPeC e totalizou 100 artigos. A análise foi realizada nas 

edições on line da revista (http://www.repec.org.br/index.php/repec) conforme demonstrado 

na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Quantidade de Artigos Publicados 

Ano Volume número Quantidade

2007 1 1 5

2007 1 2 5

2007 1 3 5

2008 2 1 5

2008 2 2 5

2008 2 3 5

2009 3 1 5

2009 3 2 5

2009 3 3 5

2010 4 1 5

2010 4 2 5

2010 4 3 5

2011 5 Espec 6

2011 5 1 5

2011 5 2 5

2011 5 3 6

2012 6 1 6

2012 6 2 6

2012 6 3 6

SOMA 100

Fonte: Autores  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Características da Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade - REPeC 

 

A Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) é um periódico 

científico com edição trimestral, mantido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), pela 

Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC) e pela Academia Brasileira de Ciências 

Contábeis (ABRACICON), com a missão de divulgar a produção de conhecimentos na área 

contábil. A REPeC, em consonância com os requisitos do sistema de qualificação e avaliação 

de periódicos definidos pela comunidade acadêmica, adota critérios de análise para os artigos 

submetidos, os quais buscam destacar qualidade metodológica e temática, bem como os 

impactos em torno do conhecimento contábil construído (REPEC, 2012a) 
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Os artigos científicos devem abordar temas relevantes considerando os vários campos 

de aplicação da Contabilidade enquanto Ciência Social Aplicada. A abordagem metodológica 

pretendida deve estar ancorada em tipologias teórico-empíricas (levantamentos, estudos de 

caso, experimentos) e teóricas (ensaios teóricos, proposição de modelos), utilizando análises 

quantitativas e qualitativas, com concepções positivas e normativas. Os temas estudados 

devem articular tendências teóricas estruturantes, inclusive de outras áreas de conhecimentos, 

que propiciem forte base conceitual, para a produção de conhecimento contábil, visando à 

contribuição ao avanço científico da área (REPEC, 2012a). 

Esperam-se contribuições de estudantes, professores, pesquisadores, tanto da área 

contábil quanto de outras áreas, desde que apresentem interdisciplinaridade com a 

Contabilidade. Aceitam-se, também, resenhas como contribuição científica que possuam 

impacto sugestivo para o ensino, a pesquisa ou o exercício profissional em Contabilidade. 

Os artigos e as resenhas podem ser submetidos em português, inglês ou espanhol, com 

o título, o resumo e as palavras-chave no idioma do texto e em inglês. Na seção de artigos são 

publicados artigos científicos resultantes de estudos e pesquisas na área contábil e afins, 

avaliados segundo os critérios da REPeC. Na seção de Resenha são publicadas resenhas, fruto 

de uma análise aprofundada e sucinta de outros estudos publicados, como livros, legislação e 

outras fontes, avaliados segundo os critérios da REPeC. 

O Conselho Editorial é formado pelas seguintes composições: Comitê de Política 

Editorial, Editor, Editores Adjuntos, e Corpo Editorial.A escolha do Editor deve ser 

homologada pelo Comitê de Política Editorial. São considerados como atributos na escolha do 

Editor: liderança científica, reconhecimento da comunidade, histórico de atuação como 

revisor e autor, projeto de trabalho apresentado para o periódico e disponibilidade e 

compromisso para atuar como Editor. O Projeto de Trabalho será apreciado pelo Comitê de 

Política Editorial, juntamente com os dirigentes da Instituição responsável pelo periódico 

(REPEC, 2012a). 

Os Editores Adjuntos são indicados pelo Editor e homologados pelo Comitê de 

Política Editorial, levando em consideração os mesmos atributos para a escolha do Editor. A 

escolha dos integrantes do Comitê de Política Editorial e do Corpo Editorial Científico 

considera a experiência em pesquisa, como autor e como revisor, além da distribuição em 

termos geográficos e em termos de áreas de conhecimento foco do periódico. Especificamente 

em relação ao Comitê de Política Editorial procura-se sempre selecionar pesquisadores que 

possam representar os interesses da instituição do periódico, bem como da área do 

conhecimento, no sentido de dar credibilidade científica ao periódico e ao desenvolvimento da 

área do conhecimento (REPEC, 2012a). 

O mandato do Editor é de dois anos, com a opção de recondução por até dois 

mandatos. O mandato atual expira em dezembro de 2013, podendo ser reconduzido. O Editor 

pode sugerir a substituição de qualquer um dos Editores Adjuntos, bem como do Corpo 

Editorial Científico e a substituição deve ser homologada pelo Comitê de Política Editorial. 

Os artigos e as resenhas recebidos eletronicamente são encaminhados pelo Editor 

Responsável para os Editores Adjuntos, respeitadas as áreas. Os Editores Adjuntos realizam a 

avaliação preliminar (desk review). Os artigos aceitos nessa fase são remetidos aos 

avaliadores ad hoc no sistema double blind review para avaliação e parecer.Para o processo de 

avaliação por pares, o Comitê de Política Editorial juntamente com o Corpo Editorial 

Científico definiram os seguintes critérios: a) Contribuição à Ciência Contábil; b) Rigor 

científico nas citações e obediência às normas da ABNT; c) Qualidade de redação e 

organização do texto (clareza, concisão, objetividade e  estrutura formal); d) Atualidade e 

originalidade do estudo; e) Relevância e justificativas do tema; e) Clareza e pertinência do 



11ºº  CCoonnggrreessssoo  IInntteeggrraaddoo  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  --  GGoovveerrnnaaddoorr  VVaallaaddaarreess//MMGG  ––  2244  ee  2255  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  

CCoonnttaabbiilliiddaaddee  ee  IInntteeggrraaççããoo  ddee  SSaabbeerreess::  CCoommppeettêênncciiaass  ee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  oo  PPrrooffiissssiioonnaall  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII 

wwwwww..uuffjjff..bbrr//ccoonnggrreeccoonnttii  

 

problema e dos objetivos; f) Consistência teórica e revisão de literatura; g) Adequação do 

método e técnicas de pesquisa; h) Conclusão(ões) e alcance dos objetivos.Antes da publicação 

na REPeC, os artigos e as resenhas aprovados passam por revisão da língua de origem do 

texto, além de tradução do título, do resumo e das palavras-chave para o espanhol, no caso de 

textos enviados em português e inglês (REPEC, 2012a). 

 

4.2  Avaliação dos Fatores de Análise 

 

A escolha dos fatores de análise bibliométricos foi baseada na possibilidade de se 

evidenciar um conjunto, ainda que pequeno, de características que pudessem ser tabuladas 

utilizando uma planilha eletrônica (Excel). Categorias mais elevadas necessitariam de técnicas 

mais sofisticadas.  

 

Fator de Análise 

Quantidade de autores por artigo 

Tipo de artigo publicado 

Metodologia de pesquisa utilizada 

Quantidade de referências bibliográficas por artigo publicado 

Fonte: Autores 

Quadro 1 - Fatores de Análise Bibliométrica 

 

A tabela 2 evidencia a quantidade de autores por artigo publicado em termos de 

estatística descritiva simples 

 

Tabela 2 - Quantidade de Autores por Artigo
1

2,8

2

5

Fonte: Autores

Média

Máximo

Mínimo

Moda

 

 

Percebe-se que de forma geral, pela média e moda, de que a maioria dos artigos é o 

publicado em conjunto. Isso tem demonstrando uma tendência de construção coletiva do 

conhecimento e, ao mesmo tempo, que mais de um autor há uma divisão mais adequada do 

trabalho de levantamento de dados e a possibilidade da discussão entre eles no sentido de 

melhorar texto em termos de exatidão, clareza e compreensibilidade. 

Além do mais, tem-se notado também por inúmeros congressos e revistas que a 

publicação conjunta se origina mais da necessidade de publicar quando os autores estão em 

processo de mestrado e doutorado, que faz com que o aluno publique junto com seu 

orientador ou professor. 
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Analisando os conteúdos dos artigos, a partir de seus respectivos títulos, constatou-se 

que a finalidade da revista vem atendendo à sua finalidade, muito embora o termo „pesquisa' 

na revista possa parecer ambíguo. Num primeiro momento entende-se que a temática da 

revista estaria relacionada apenas a Educação (Ensino) e a Pesquisa no sentido de publicar 

apenas artigos que mencionam  aspectos metodológicos de pesquisa; num segundo momento 

o termo 'pesquisa' na revista poderia estar se relacionando a qualquer tipo de pesquisa 

contábil, dando prioridade para as pesquisa de natureza prática. Esta visão está coerente com a 

finalidade da revista quando menciona que a mesma publicará temas relevantes considerando 

os vários campos de aplicação da Contabilidade. 

O gráfico 1 mostra a distribuição dos artigos publicados, categorizando-os de forma 

que apresentaram as seguintes participações: 63% de temas diversos relacionados a 

contabilidade; 23% de temas exclusivos sobre educação contábil e 13% exclusivamente sobre 

metodologias de pesquisa. 
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Fonte: Autores 

Gráfico 1 -  Distribuição de frequência dos artigos por conteúdo 

 

Consoante a finalidade da revista, ficou também evidente os tipos de pesquisas 

publicadas na revista no período compreendido entre 2007 e 2012. Estes são mostrados no 

gráfico 2. 

 



11ºº  CCoonnggrreessssoo  IInntteeggrraaddoo  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaaddee  --  GGoovveerrnnaaddoorr  VVaallaaddaarreess//MMGG  ––  2244  ee  2255  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  

CCoonnttaabbiilliiddaaddee  ee  IInntteeggrraaççããoo  ddee  SSaabbeerreess::  CCoommppeettêênncciiaass  ee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  oo  PPrrooffiissssiioonnaall  ddoo  SSééccuulloo  XXXXII 

wwwwww..uuffjjff..bbrr//ccoonnggrreeccoonnttii  

 

71

29

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Prática Teórica

 

Fonte: Autores 

 

Gráfico 2 - Distribuição de frequência dos artigos por tipo de pesquisa 

 

 

O gráfico 2 mostra que 73% dos artigos publicados em termos de tipo de pesquisa 

forma de natureza prática, isto é, com levantamento de campo e 29% eram estudos de 

natureza teórica 

Os artigos têm demonstrado, também, uma tendência de revistas e eventos científicos 

darem mais importância as pesquisas aplicadas que as teóricas. 

Um aspecto importante levantado em estudos bibliométricos é a quantidade de 

referências bibliográficas empregadas em cada artigo. Isto, de certa forma, demonstra o 

esforço de pesquisa empregado. A tabela 3 mostra análise estatística do levantamento. 

 

Tabela 3 - Quantidade de Referências por Artigo

10

27,3

60

Fonte: Autores

Mínimo

Média

Máximo

 

 

Ainda que não exista comparação com outros estudos, percebe-se que a média de 27,3 

referencias por artigo é bem alta e quando se chega ao limite de 60 referências tem 

demonstrado que os artigos, e também o corpo editorial da revista, se preocupam em ter 

trabalhos que tenham forte embasamento teórico e/ou de outras pesquisas. 
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4 CONCLUSÃO 

 

O objetivo de caracterizar os artigos científicos publicados na Revista de Educação e 

Pesquisa em Contabilidade - REPeC foi alcançado pelo levantamento dos artigos no site da 

revista e análise de fatores pré-determinados. 

Os fatores escolhidos para análise foram: 1) quantidade de autores por artigo; 2) tipo 

de artigo publicado; 3) Metodologia de pesquisa utilizada; 4) Quantidade de referências 

bibliográficas por artigo publicado. 

O estudo revelou que a média de autores por artigo é 2,8, tendo uma moda de 2, 

demonstrando uma tendência de construção coletiva do conhecimento, quer por interesse dos 

pesquisadores, quer porque os mesmos estão em programas de mestrado e doutorado e 

necessitam publicar. 

No que se refere aos conteúdos dos artigos publicados, a maioria (63%) são de temas 

variados de contabilidade, seguidos de educação e pesquisa contábil. 

Na metodologia empregada nos artigos analisados predomina os estudos aplicados 

(71%) do que estudos teóricos (29%). Verificando a quantidade de referências bibliográficas 

por artigo pesquisado, a média foi de 27,3 referencias por artigo. 

Obviamente muitos outros fatores poderiam ser analisados, mas os escolhidos dão uma 

ideia do que a revista está publicando e mostrando não somente a seriedade e credibilidade 

que a mesma tem, mas também que é um bom veículo para publicação de artigos/trabalhos. O 

rigor editorial da revista com certeza manterá a qualidade alcançada. A REPeC pode até ser 

pouca conhecida nos meios acadêmicos, mas com certeza é um periódico importante no rol 

dos periódicos contábeis do país. 
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