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RESUMO:  

O ensino e a profissão contábil são permeados de complexidades e particularidades, reflexo 

da globalização, avanços tecnológicos, mudanças exacerbadas, aumento da burocracia e 

convergência das normas aos padrões internacionais, fato que incrementa a responsabilidade 

do processo de ensino-aprendizagem em tal área do conhecimento. Os procedimentos 

avaliativos estão presentes em todas as fases de tal processo Lowman (2004) e sua 

importância é potencializada diante da situação específica dos cursos de Ciências Contábeis. 

O propósito deste trabalho consiste em analisar o estágio de desenvolvimento da pesquisa 

desenvolvida sobre avaliação da aprendizagem em Ciências Contábeis. Realizou-se pesquisa 

bibliográfica e bibliométrica, a fim de analisar a disseminação da pesquisa contábil no âmbito 

da avaliação de aprendizagem. Os resultados indicam a baixa incidência de pesquisas sobre 

tal tema, deste modo há espaço para se ampliar à discussão sobre avaliação da aprendizagem 

nos cursos de Ciências Contábeis. Conclui-se que a indissociabilidade da avaliação diante do 

processo de ensino-aprendizagem não constitui incentivo de pesquisa, já que apenas 6,7% dos 

artigos sobre Pesquisa e Ensino em Contabilidade incluem discussões relativas à avaliação da 

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Avaliação; Ciências Contábeis; Bibliometria; Ensino-Aprendizagem; Ensino 

Superior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A profissão contábil tem passado por modificações significativas decorrentes dos 

avanços tecnológicos e da busca pela harmonização das normas contábeis, reflexos do 

processo de globalização. Deste modo, existe a necessidade de profissionais com 

conhecimentos interdisciplinares, para que ofereçam informações contábeis precisas e 

oportunas aos gestores, a fim de subsidiar as tomadas de decisões (Moura, Quirino, Segantini 

& Araújo, 2014). 

Paralelamente, o ensino da Contabilidade também enfrenta grandes mudanças. Torna-

se, assim, um processo complexo (Vellani & Maciel, 2011), pois a característica legal do 

conhecimento contábil é altamente volátil (Siqueira, Batista, Morch & Batista, 2009); além 

disso, Silva e Oliveira (2010) indicam que os acadêmicos dos cursos de Ciências Contábeis 

formam um grupo de aspectos heterogêneos, fato que motiva a inovação no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Tal cenário nebuloso também reflete na avaliação da educação. Este estudo trata, 

principalmente, de avaliação da aprendizagem no contexto dos cursos de graduação em 

Ciências Contábeis. Avaliação da aprendizagem não representa, apenas, a etapa final e 

desmembrada do processo de ensino-aprendizagem. Nogueira e Casa Nova (2013) explicam 

que a avaliação pode assumir diversos aspectos, é revestida de subjetividade, integra todo o 

processo de ensino-aprendizagem e representa o alcance do objetivo de aprendizagem. Assim, 

asseveram os autores, a avaliação deve estar em sintonia com os demais componentes do 

processo. 

Deste modo, a avaliação da aprendizagem consiste em um fenômeno de cunho social; 

é um processo complexo, delicado e pouco consensual (Silva, 2014). Isso ocorre porque 

diferentes perfis de alunos desafiam o processo de ensino-aprendizagem, pois cada pessoa 

percebe e absorve os conhecimentos discutidos em sala de aula de maneira particular 

(Valente, Abib & Kusnik, 2007; Silva & Oliveira, 2010).  

Nesse contexto, considera-se que analisar o campo de conhecimento em avaliação da 

aprendizagem em Ciências Contábeis pode disponibilizar indícios sobre o desenvolvimento 

dessa perspectiva, impulsionar o avanço de pesquisas dedicadas ao assunto, assim como é 

possível acompanhar seu amadurecimento em âmbito nacional e expor possíveis lacunas de 

pesquisa. Apesar da importância os estudos sobre avaliação da aprendizagem para o avanço 

da área de ensino em Ciências Contábeis, Ribeiro (2013) aponta sinais que sugerem a carência 

de estudos em quantidade que tratam do assunto em sua pesquisa que investigou as 

características da produção científica veiculada na Revista de Educação e Pesquisa em 

Contabilidade (REPeC) no período de 2007 e 2012. 

A partir desse enredo, o objetivo central desta pesquisa consiste em analisar o estágio 

de desenvolvimento da pesquisa sobre avaliação da aprendizagem em Ciências Contábeis. Tal 

objetivo específico desdobra-se nos objetivos específicos, que seguem: a) quantificar o 

volume de artigos publicados sobre a temática proposta; b) descrever os aspectos pertinentes 

aos periódicos, autores e artigos relacionados ao tópico de pesquisa; e c) analisar a temática 

explorada em tais pesquisas. Deste modo, realizou-se estudo buscando responder à seguinte 

pergunta: qual o estágio de desenvolvimento da pesquisa sobre avaliação da aprendizagem em 

Ciências Contábeis? 

Para tanto, realizou-se pesquisa bibliométrica e por meio dela se fez a análise de 

estudos que abordam avaliação de aprendizagem em Ciências Contábeis. Acredita-se que, 

diante do amplo conjunto de desafios e complexidades ora enunciados, a análise da 

disseminação da pesquisa contábil no âmbito da avaliação de aprendizagem pode contribuir 



 
 

 

com uma reflexão profícua para a área de ensino contábil, bem como identificar a extensão 

esforços de pesquisa dispensados sobre o tema.  

No que diz respeito à delimitação da pesquisa, os artigos investigados são originários 

das bases de dados Periódicos Capes e Spell e dizem respeito período entre 1992 e 2015, e 

cinco propriedades foram observadas, a saber: quantidade de artigos publicados, com uso de 

gráfico de dispersão; produtividade de artigos por periódico científico, com o uso da Lei de 

Bradford; produtividade de artigos por autor, por meio da Lei de Lotka; recorrência das 

palavras, com o auxílio da Lei de Zipf; e análise da temática dos artigos.   

Este artigo está estruturado em cinco seções, sendo que a primeira retrata a introdução. 

A segunda seção apresenta a plataforma teórica referente ao processo de avaliação da 

aprendizagem nos cursos de Ciências Contábeis. A terceira seção descreve os procedimentos 

metodológicos adotados. Na sequência, a quarta sessão apresenta a análise dos dados e 

resultados encontrados. Por fim, as considerações finais são apresentadas.  

 

2 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Para Gatti (2013), isolar a avaliação da aprendizagem dos demais componentes do 

processo de ensino-aprendizagem é inválido, justamente porque a avaliação da aprendizagem 

corresponde a uma parcela do todo – o processo de ensino-aprendizagem. A meta desta seção 

é fundamentar teoricamente a discussão relativa ao processo de construção do conhecimento 

sobre avaliação da aprendizagem em Ciências Contábeis. Deste modo, configura-se em três 

subseções distintas. A primeira subseção mostra o panorama atual da produção científica 

sobre a temática investigada. O processo de ensino-aprendizagem em Contabilidade é 

abordado na sequência. Por fim, discute-se sobre as particularidades relativas ao processo de 

avaliação da aprendizagem em Ciências Contábeis.  

 

2.1 A produção científica em avaliação da aprendizagem em Ciências Contábeis 

 

Diversas questões merecem ser discutidas no âmbito do ensino contábil, porém as 

pesquisas nesta área são escassas e recentes (Miranda, 2010; Miranda, Casa Nova & 

Cornarcchione, 2013). Apesar disso, as discussões sobre ensino contábil orbitam em torno de 

temas como conteúdo e metodologias de ensino; e Beck e Rausch (2015) constaram que 

pouco se trata sobre avaliação. 

No que diz respeito à produção científica temporária, veiculada em eventos tais como 

congressos, Moraes, Vasconcelos e Monte (2014) mostram que apenas 0,03% dos 64 artigos 

enquadrados na área temática ensino contábil e apresentados no Congresso da Universidade 

de São Paulo (USP) de Controladoria e Contabilidade no período de 2004 a 2010, tratam de 

avaliação. Ribeiro (2013) e Walter, Cruz, Espejo e Gassner (2009) desenvolveram, 

respectivamente, pesquisas bibliométrica e sociométria em periódicos científicos da área 

contábil – responsáveis pela disseminação da produção científica permanente nesta área–, e 

ambas as pesquisas não captaram a presença de estudos sobre avaliação da aprendizagem. 

Tais dados vão de encontro ao que afirmam Oliveira e Santos (2005), Cornacchione, 

Cunha, Luca e Ott (2010) e Buriasco (2013), que chamam atenção ao fato de que o assunto é 

pouco explorado no campo da pesquisa contábil, inclusive nas discussões desenvolvidas no 

decurso da formação docente; e que a prática avaliativa está estagnada.  

Esta situação de exiguidade de pesquisas focadas na avaliação da aprendizagem em 

Ciências Contábeis demanda mudanças. Os resultados das avaliações emanam consequências 

relevantes sobre o aluno e podem direcioná-lo em sua atuação profissional futura, desmotivá-

lo e criar antipatia com o professor (Lowman, 2004). A avaliação é componente indispensável 



 
 

 

do processo educacional (Kraemer, 2005), constitui-se de um instrumento de aprendizagem e 

também representa uma das atividades mais complexas na docência. Nesta direção, a próxima 

subseção retrata o processo de ensino-aprendizagem da Contabilidade. 

 

2.2 O processo de ensino-aprendizagem da Contabilidade 

 

A Contabilidade é uma área de atuação profissional complexa e multicultural, aspectos 

estimulados por avanços de cunho tecnológico, social, comercial e institucional (Crispim & 

Miranda, 2013). Ademais, exigências que fluem dos contextos socioeconômico e político, 

fisco-tributário e da consciência ambiental elevam o grau de complexidade da profissão (Ott 

& Pires, 2010; Coelho, 2011). Essas turbulências fomentam a necessidade de adaptação nos 

contextos profissional e educacional. 

Deste modo, o ensino da Contabilidade torna-se uma atividade particularmente 

complexa (Cornacchione & Guerreiro, 2007; Miranda et al., 2013). Entretanto, os problemas 

se estendem até a formação dos docentes da área contábil, que possuem formação aquém do 

necessário. Laffin (2009b) sinaliza que cursos de Ciências Contábeis não contemplam 

formação acadêmica pedagógica. Miranda et al. (2012) destacam que a preparação 

pedagógica é igualmente deficiente no universo da pós-graduação, pois, à época do estudo, 

uma pequena parcela dos programas de pós-graduação em Contabilidade ofertavam 

disciplinas relacionadas a conteúdos didático-pedagógicos de forma obrigatória. Sendo assim, 

a maioria dos docentes não possui formação pedagógica adequada (Miranda et al., 2013). 

Ressalta-se que o domínio exclusivo de conteúdos específicos não é suficiente para o 

exercício da docência. Precisa-se de uma didática que contemple as dimensões humana, 

política e social (Miranda, 2010), pois o ensino prepara os futuros profissionais para buscar 

soluções aos problemas que enfrentarão no decorrer de suas atividades profissionais.  

Isto significa oportunizar uma aprendizagem significativa que contribua para a 

socialização do saber de forma reflexiva, crítica e criativa e, também, oportunizar ao aluno 

criar, recriar, construir e reconstruir o saber acumulado (Darsie, 2013). Ott e Pires (2010) 

alertam que o profissional contábil precisa ter competências relacionadas à formação 

profissional, ao campo organizacional, administrativo e tecnológico, ter competência na 

comunicação, liderança e relações interpessoais. Portanto, a aluno precisa receber formação 

ampla, que supere a fronteira do conhecimento técnico e contemple, adicionalmente, 

configurações de natureza generalista, humanista, teórica, prática e científica (Nascimento, 

2005). 

No mesmo sentido, a maioria das instituições de ensino exige dos professores maior 

tempo em sala, o que dificulta a preparação de um plano de trabalho mais elaborado, como 

também atravanca o estudo e pesquisa (Kasai, 2000; Coelho, 2011). Algumas disciplinas, por 

sua vez, possuem carga horária pequena (Kasai, 2000). 

Entrementes, a conjuntura dos cursos de graduação em Ciências Contábeis possui 

particularidades igualmente complexas. Os conteúdos ministrados pelo corpo docente são 

tratados e assimilados como verdades prontas e acabadas (Kasai, 2000), mas precisam ser 

contextualizados e ligados à realidade (Slomski, Silva, Gomes & Guimarães, 2010). Os 

processos de ensino são insensíveis à criatividade dos alunos e matam o desejo de aprender 

(Kasai, 2000). Kraemer (2005) sublinha o fato de que a avaliação externa é o que sustenta a 

organização do trabalho pedagógico; e o próprio sistema educacional orienta a avaliação por 

notas e não pelo aprendizado (Lowman, 2004). Os sistemas de exames com suas 

consequências em termos de notas e manipulações, polarizam todos. Os acontecimentos do 

processo de ensino aprendizagem, seja para analisá-lo criticamente, seja para encaminhá-lo de 



 
 

 

forma mais significativa, permanecem adormecidos. “Se os alunos estão indo bem nas provas 

e obtêm boas notas, o mais vai” (Luckesi, 2008, p. 21). 

Tal perspectiva do processo de ensino-aprendizagem sublinha a relevância das 

discussões acerca dos procedimentos avaliativos. Destarte, apresenta-se na sequência aspectos 

relacionados à avaliação da aprendizagem em Ciências Contábeis. 

  

2.3 O processo de avaliação da aprendizagem em Ciências Contábeis 

 

No mesmo sentido da profissão contábil e das práticas de ensino, a avaliação da 

aprendizagem no contexto contábil também é desafiada por uma miríade de situações. Silva 

(2014) assevera que a avaliação da aprendizagem é um processo complexo, delicado e pouco 

consensual, um fato de cunho social. Na visão de Valente et al. (2007) e Oliveira (2010) isso 

ocorre devido à infinidade de perfis de alunos, pois a percepção e absorção dos conteúdos 

discutidos em sala de aula são próprias de cada pessoa. 

Por outro lado, a tendência do ensino com enfoque modernista faz-se presente no 

contexto dos cursos de Ciências Contábeis; tal abordagem é voltada para formação 

profissional a fim de atender demandas específicas do mercado, mecânico e limitado à 

simples transmissão do conhecimento sem gerar transformação social (Silva, 2014). 

 Percebe-se um ambiente profuso em desafios, complexidade e carências. Tais 

aspectos estão enraizados no ciclo de ensino-aprendizagem e perpassam os limites deste ciclo, 

externalizando-se para o campo do exercício profissional. Destarte, é oportuno destacar o 

entendimento de Nogueira e Casa Nova (2013), os quais explicam que a avaliação integra 

todo o processo de ensino-aprendizagem, representa o alcance do objetivo de aprendizagem e 

deve estar em sintonia com os demais componentes do processo. Diante disto, resgata-se a 

questão que orienta esta pesquisa: qual o estágio de desenvolvimento da pesquisa sobre 

avaliação da aprendizagem em Ciências Contábeis? 

Avaliar é um processo de investigação, que precisa ser constantemente aprimorado, 

pois, possibilita ao docente análise e reflexão sobre o processo de ensino (Meira & Kurcgant, 

2009). Permite, ainda, a verificação do efetivo aprendizado do aluno, e fornece subsídios ao 

trabalho docente (Kraemer, 2005), ou seja é a leitura da realidade que deriva do ato de 

ensinar. 

A complexidade do processo avaliativo decorre de vários motivos, dentre eles: a 

avaliação é uma prática indispensável, requer padrão explícito e liberdade de comunicação 

entre professor e aluno (Oliveira & Santos, 2005); é um juízo de valor que conduz à tomada 

de decisão, apresenta diagnóstico e não uma classificação, e produz reflexões sobre a prática 

docente (Luckesi, 2008; Souza, 2013); é intencional e responsável pelo desenvolvimento de 

sujeitos críticos, criativos, autônomos, independentes e competentes (Darsie, 2013; Gatti, 

2013); necessita estar apoiada a uma teoria da aprendizagem (Souza, 2013). 

Conduzir o aluno pelo caminho da análise de da reflexão constitui papel fundamental 

da avaliação, pois o processo de pensar e repensar contribui para a aprendizagem do aluno. 

Dentre os aspectos específicos esperados de uma avaliação adequada, Gatti (2013) destaca: 

espera-se clareza nos enunciados a fim de não permitir interpretações dúbias; equilíbrio entre 

o tempo da realização da prova, o tamanho da prova, o número de questões e o grau de 

dificuldade; legibilidade e isenção de erros de grafia; questões ordenadas por grau de 

dificuldade crescente; contexto específico e centralidade em quem aprende; fundamentação 

em boas práticas de ensino; fundamentação, variedade e criatividade. Em complemento, 

espera-se integração e a discussão dos resultados da avaliação sob a forma de feedback 

(Cornacchione Jr & Guerreiro, 2007). 



 
 

 

É possível concluir que o processo de avaliação significa inferir, comparar, analisar 

consequências, examinar o contexto, estabelecer valores, aquilatar atitudes, fazer autocríticas, 

necessita de planejamento, organização, direcionamento, flexibilidade e implica em afeto, 

criatividade e reflexão constante (Kasai, 2000; Gatti, 2013). Outros aspectos cruciais são 

abordados por Kasai (2000), Lowman (2004), Laffin (2009a) e Machado (2011).  

Mesmo com a reconhecida importância da avaliação face ao processo de ensino 

aprendizagem, o processo avaliativo está exposto a uma realidade pouco próxima da situação 

ideal. Avalia-se em busca de notas e índices de aprovação e reprovação, assim, o que diz 

respeito ao significado da aprendizagem concreta é posto de lado (Luckesi, 2008). O aluno 

torna-se um perseguidor de notas, o que descaracteriza a finalidade do processo educacional. 

Em outras situações, a nota serve de instrumento disciplinador, autoritário, pontual, e seletivo 

e se apresenta a serviço de fatores externos (Souza, 2013). A nota é seletiva e promove a 

competitividade e a comparabilidade, é classificatória, rotula, controla e estimula a 

memorização dos alunos. (Buriasco, 2013; Darsie, 2013). 

Em contraste com as dificuldades inerentes ao ensino e à profissão contábil, as 

avaliações focalizam a formação técnica do aluno, desarticulada e isolada, centrada na 

avaliação somatória e classificatória (Laffin, 2009a; Miranda, 2010). Lowman (2004) destaca 

que para muitos docentes as avaliações são desagradáveis e inevitáveis e aos alunos causam 

ansiedade; docentes inexperientes, em seu turno, têm receio do julgamento dos alunos, negam 

seu papel avaliativo, deixam os alunos atribuírem suas próprias notas, dão exames fáceis, 

distribuem notas uniformes e dizem aos alunos para não se preocuparem com as avaliações. 

Outros docentes, com muito prazer, apontam falhas e destacam os fracassos, não valorizando 

o percurso de produção do conhecimento, pois para alguns docentes notas baixas significam 

poder e autoritarismo (Kasai, 2000; Luckesi, 2008). 

Dependendo do instrumento e da forma, a avaliação pode gerar insatisfação, 

indignação, desaprovação, induzir à cola e excluir o diálogo, pode inclusive gerar medo, 

conflito e pânico nos alunos (Oliveira & Santos, 2005). Infelizmente, ainda hoje, a avaliação é 

para verificar a quantidade de conteúdo retido, para ser aprovado, mesmo que não tenha 

aprendido (Slomski et al., 2010), ou seja pode ser um instrumento de seleção e exclusão 

(Kasai, 2000). Kasai (2000), Lowman (2004) e Kraemer (2005) destacam outras 

características negativas da avaliação em seus trabalhos. 

Salienta-se três pontos de crucial importância para o processo de ensino-

aprendizagem: a avaliação não pode ser apenas classificatória (Buriasco, Ferreira & Ciani, 

2009), supervalorizada em detrimento às observações diárias de caráter diagnóstico (Kraemer, 

2005) e não existe alunos ativos num processo em que o professor detém o poder de julgar 

(Kasai, 2000). 

Cornacchione e Guerreiro (2007) reafirmam as finalidades de acompanhamento do 

aprendizado e ajuste do processo de ensino como essenciais. Assim, é necessário definir com 

clareza o porquê, para quê e quando será avaliado (Kasai, 2000). Portanto, a avaliação só 

beneficia a aprendizagem quando serve de estímulo para o aluno pensar, refletir, criticar, 

levantar hipóteses, compreender e correlacionar conteúdos (Buriasco et al., 2009). E, também, 

quando o aluno tem a oportunidade de se expressar, compreender, contextualizar, imaginar, 

decidir e argumentar; assim oportuniza-se ao aluno o aprendizado (Sanchez, 2013). 

Percebe-se, assim, que o ensino e a profissão contábil são altamente afetados pela prática 

avaliativa. Neste sentido, é válido empregar esforços de pesquisa para diagnosticar a situação 

da produção científica sobre o tema avaliação em Ciências Contábeis, com o intuito de 

mapear e incentivar pesquisas sobre o tema  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 



 
 

 

 

Em resposta à problematização apresentada, o objetivo deste estudo é de caráter 

descritivo (Gil, 2009; Raupp & Beuren, 2009), pois objetivou-se descrever as características 

da produção científica sobre avaliação da aprendizagem em Ciências Contábeis. Para tal, 

adotaram-se estratégias de pesquisa bibliográfica e bibliométrica. A estratégia bibliográfica 

permite o conhecimento sobre a produção científica existente sobre a temática ora investigada 

(Raupp & Beuren, 2009), ao passo que a bibliometria possibilita a investigação dos aspectos 

quantitativos e a disseminação da pesquisas acerca avaliação da aprendizagem em Ciências 

Contábeis (Macias-Chapula, 1998). Assim, aborda-se o problema de pesquisa 

quantitativamente (Raupp & Beuren, 2009), pois o escopo do estudo é investigar o 

comportamento geral da produção científica sobre a disseminação da pesquisas acerca 

avaliação da aprendizagem em Ciências Contábeis. 

O universo de investigação compreendeu todos os artigos dos periódicos 

disponibilizados na base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) e Scientific Periodicals Eletronic Library (Spell) na área de Ensino e 

Pesquisa em Contabilidade. A coleta de dados ocorreu em dezembro de 2015; e resultou em 

cerca de 730 artigos. 

O processo de seleção dos artigos aconteceu da seguinte forma: i) seleção das palavras 

aplicadas nos filtros de busca das bases de dados; ii) coleta de dados nas bases Periódicos 

Capes e Spell; iii) seleção dos artigos, realizada em duas etapas, por meio da leitura dos 

títulos e/ou resumos, bem como revisão de literatura com o auxílio do software de análise 

qualitativa de dados Atlas.ti 7. 

Para a seleção das palavras, com o intuito de conferir abrangência à presente 

investigação, procedeu-se da seguinte forma: i) estabeleceu-se as palavras Contabilidade e 

Ciências Contábeis como filtro, a fim de captar apenas estudos específicos; e ii) as “palavras-

filtro”, ora mencionadas foram combinadas com diversas outras palavras de busca, a saber: 

avaliação; avaliação da aprendizagem; ensino; aprendizagem; aprendizado; docência; 

professor; didática; estudante; conhecimento; universitários; graduação; pós-graduação; 

pesquisa; universidade; superior; mestrado; doutorado; egressos; periódicos; científico; 

científica; artigo; tese; teses; dissertação; dissertações; bibliometria; bibliométrico; 

sociometria; sociométrico; metodologia; método; educação; docente; discente; acadêmico; 

currículo; curricular; aluno; pedagógico; pedagógica. Em ambas as bases, todas as 

combinações possíveis foram empregadas nos campos de busca.  

A definição dos artigos a serem pesquisados aconteceu em duas etapas. A primeira 

deu-se por acessibilidade ou conveniência, por meio da leitura dos títulos e resumos dos 

artigos e do relatório gerado pelo Atlas.ti 7. Eliminaram-se os resultados repetidos e as falsas 

recuperações, obtendo-se, assim, uma amostra composta por 358 artigos da área de Pesquisa e 

Ensino em Contabilidade, em um recorte temporal dos anos de 1992 a 2015. Entende-se como 

adequada a seleção por acessibilidade ou conveniência, pois admite-se que os dados acessados 

representam efetivamente o universo investigado (Gil, 2009). Ou seja, a primeira fase do 

processo de seleção permitiu a identificação dos trabalhos que tratam das áreas de Ensino e 

Pesquisa em Contabilidade. 

A segunda etapa do processo de seleção consistiu na seleção dos artigos que tratam, 

especificamente, de avaliação da aprendizagem em Ciências Contábeis. Ressalta-se que, pela 

escassez de artigos específicos sobre o tema – apenas cinco trabalhos dentre os 358 que 

retornaram da busca –, fez-se necessário adotar a perspectiva de seleção por tipicidade afim 

de selecionar de forma intencional os artigos compatíveis com a proposta da presente pesquisa 

(Colauto & Beuren, 2009). Deste modo, somam-se aos cinco trabalhos específicos outros 19 



 
 

 

artigos que abordam, mesmo que de forma coadjuvante, avaliação da aprendizagem em 

Ciências Contábeis. 

As categorias de análise foram estabelecidas similarmente às abordagens dos estudos 

de Ferreira (2010), Vanti (2002), que utilizaram-se das três leis clássicas da bibliometria – Lei 

de Bradford, de Lotka e de Zipf – e análise temática (Walter, Bachl & Barbosa, 2012). A 

operacionalização da análise dos resultados da busca executada nas bases de dados aconteceu 

com o auxílio dos softwares Microsoft Excel, no processo de tabulação de dados, criação de 

gráficos, tabelas e quadros; Atlas.ti 7, na revisão de literatura; e Wordle ™, na criação da 

nuvem de palavras.  

Como limitação de pesquisa salienta-se as palavras e os filtros utilizados na busca. A 

escolha das bases da Capes e Spell delimitam o alcance do presente estudo, o que pode 

conferir um viés de pesquisa.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Esta seção expõe a análise da disseminação da pesquisa referente a avaliação da 

aprendizagem nos cursos de Ciências Contábeis no período de 1992 a 2015. Conduziu-se a 

análise e apresentação dos resultados pela seguinte ordem: distribuição da produção científica 

ao longo do tempo; produtividade dos periódicos (Lei de Bradford); produtividade dos autores 

(Lei de Lotka); frequência de palavras (Lei de Zipf); e análise temática de tais publicações. 

Esta seção expõe a análise da disseminação da pesquisa contábil no âmbito da 

avaliação de aprendizagem, no período de 1992 a 2015. Na Figura 1, tem-se um comparativo 

entre o número de artigos publicados na área de Pesquisa e Ensino em Contabilidade e o 

número de artigos no tema avaliação da aprendizagem em Ciências Contábeis, ou seja, 

apresenta-se o quanto o tema avaliação da aprendizagem é pouco explorado em relação ao 

número de artigos da área de Pesquisa e Ensino em Contabilidade. 

 

Figura 1 - Comparativo entre artigos publicados em ensino e pesquisa e avaliação da 

aprendizagem 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

As informações contidas na Figura 1 revelam que as publicações de trabalhos sobre 

ensino e pesquisa tornaram-se mais frequentes a partir do ano de 2004 (14 publicações) e 

atingiram o ápice de 42 artigos de publicações no ano de 2013. Em contraste, os registros 

relativos à pesquisa sobre avaliação de aprendizagem no campo contábil surgem somente a 

partir do ano de 2003. Além do início tardio de tais publicações, observa-se que o tema 
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avaliação da aprendizagem é pouco explorado. Contanto a baixa propagação de tais 

publicações, o ano de 2013 também representa o ponto alto das publicações sobre avaliação, o 

que caracteriza o ano de 2013 como o mais prolífero em publicações sobre a temática ensino e 

pesquisa contábil. Nesta direção, acredita-se que a ampliação das discussões relativas à 

avaliação da aprendizagem nos cursos de Ciências Contábeis pode contribuir para o avanço da 

pesquisa contábil como um todo, oportunizando, inclusive, sugestões de estudos nesta área 

específica. 

A Lei de Bradford permite estimar o grau de produtividade de periódicos (Vanti, 2002; 

Guedes & Borschiver, 2005), indica quais os periódicos mais prolíferos sobre determinado 

assunto (Ferreira, 2010) e determina três zonas de classificação de periódicos, conforme o 

observado na Tabela 1. O multiplicador de Bradford constitui o parâmetro para a construção 

das zonas de classificação; tal composição pode ser verificada na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Distribuição ideal de Bradford 
Zonas de Classificação Fator de multiplicação Periódicos Produtividade de artigos % de artigos 

A - 5,00 14 58,30 

B 2,28 11,40 6 25,00 

C 2,28 25,99 4 16,70 

Total - - 24 100,00 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

A Tabela 1 diz respeito à composição das zonas de distribuição dos artigos nos 

periódicos científicos, calculada da seguinte forma (Lousada et al. (2012): a Zona A é 

composta por um terço dos periódicos, a dimensão da Zona B foi obtida pela multiplicação do 

fator de “B” pelo resultado de “A” e a extensão da Zona C foi calculada pela multiplicação do 

resultado de “B” pelo fator de multiplicação de “C”. A Lei de Bradford sugere que a aceitação 

de artigos sobre um novo assunto atrai novos trabalhos: 

 

na medida em que os primeiros artigos sobre um novo assunto são escritos, eles são 

submetidos a uma pequena seleção, por periódicos apropriados, e se aceitos, esses 

periódicos atraem mais e mais artigos, no decorrer do desenvolvimento da área de assunto. 

Ao mesmo tempo, outros periódicos publicam seus primeiros artigos sobre o assunto. Se o 

assunto continua a se desenvolver, emerge eventualmente um núcleo de periódicos, que 

corresponde aos periódicos mais produtivos em termos de artigos, sobre o tal assunto. 

Guedes e Borschiver (2005, p. 4). 

No que diz respeito aos periódicos que concentram publicações sobre avaliação da 

aprendizagem no ensino da Contabilidade, identificaram-se 15 periódicos. A Tabela 2 reúne 

as informações da disseminação do tema, conforme a Lei de Bradford. 

 

  



 
 

 

Tabela 2 – Produtividade de periódicos conforme a Lei de Bradford  

Periódico 

N. de 

artigos 

% de 

artigos 

Frequência 

acumulada Áreas de dispersão 

Revista Contabilidade Vista & Revista 6 25,0% 25,0% 

Zona A: 

Concentração 

REPeC - Rev. Educação e Pesquisa em Contabilidade 4 16,7% 41,7% 

Revista Contabilidade & Finanças – USP 2 8,3% 50,0% 

BASE - Rev. de Adm. e Contabilidade da Unisinos  1 4,2% 54,2% 

Organizações em contexto 1 4,2% 58,3% 

RACE - Rev.de Adm., Contabilidade e Economia 1 4,2% 62,5% 

Zona B: 

Produtividade 

média 

Revista Catarinense da Ciência Contábil 1 4,2% 66,7% 

REGE - Revista de Gestão 1 4,2% 70,8% 

Revista Contabilidade e Organizações 1 4,2% 75,0% 

E&G - Revista Economia & Gestão 1 4,2% 79,2% 

Revista de Gestão; Finanças e Contabilidade 1 4,2% 83,3% 

Revista Ambiente Contábil 1 4,2% 87,5% 
Zona C: Periódicos 

de baixa 

produtividade 

Revista Universo Contábil 1 4,2% 91,7% 

Revista Capital Científico 1 4,2% 95,8% 

Revista Capital Científico – Eletrônica 1 4,2% 100,0% 

Total Geral 24 100,0% - - 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 2, a condição de maior concentração de trabalhos que tratam 

do tema avaliação da aprendizagem em Ciências Contábeis em um número menor de 

periódicos (e vice versa), situação prevista pela Lei de Bradford, não ocorreu. As zonas de 

dispersão são relativamente homogêneas: a Zona A concentra cinco periódicos, a Zona B 

abarca seis periódicos e a Zona C abrange apenas quatro periódicos. Deste modo, não é 

possível classificar a produtividade por meio de áreas de concentração, produtividade média e 

de baixa produtividade. Por outro lado, em termos de quantidade de artigos publicados em tais 

periódicos científicos, a metade da produção sobre a temática investigada reside apenas três 

revistas, a saber: Revista Contabilidade Vista & Revista (6 artigos), Revista de Educação e 

Pesquisa em Contabilidade (4 artigos) e Revista Contabilidade & Finanças – USP (2 artigos).  

A outra metade dessa produção científica encontra-se pulverizada entre os 12 

periódicos remanescentes, que representam 80% do total de revistas. Cada um desses 

periódicos abrigam somente um trabalho que trata do assunto ora investigado, ou seja, as 

pesquisas sobre avaliação em Ciências Contábeis estão dispersas sobremaneira. Nota-se, 

portanto, a incipiência da discussão sobre o tema. 

 A Lei de Lotka possibilita a investigação da produtividade de autores em determinada 

área do conhecimento; admite-se a existência de mais autores com uma única publicação 

sobre determinado tema do que aqueles pesquisadores que possuem, duas, três publicações e 

assim sucessivamente sobre o mesmo tema (Vanti, 2002; Guedes & Borschiver, 2005). A 

Tabela 3 mostra a produtividade individual dos autores relacionados às pesquisas sobre 

avaliação da aprendizagem nos cursos de Ciências Contábeis. 

 

Tabela 3 – Quantidade de publicações por autor 
N. de artigos publicados Autores % dos autores 

2 6 9,68% 

1 56 90,32% 

Total 62 100,00% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A produtividade dos autores que publicaram trabalhos relacionados à avaliação da 

aprendizagem não se coaduna com os preceitos da Lei de Lotka, os quais supõem 

produtividade maior e gradualmente distribuída (Guedes & Borschiver, 2005). A Tabela 3 



 
 

 

revela a falta de tais características, apenas seis dos 62 autores possuem duas publicações 

relacionadas à avaliação da aprendizagem, número inferior a 10% do total de autores que 

possuem publicações únicas ligadas ao assunto. Tais achados sugerem que o tema avaliação 

da aprendizagem em Ciências Contábeis foi apenas visitado, falta profundidade no que diz 

respeito à produção científica acerca do tema. 

A Lei de Zipf aborda a frequência de ocorrência de palavras (Vanti, 2002; Ferreira, 

2010). Diante da situação limitadora em que o assunto avaliação de aprendizagem foi 

abordado como interesse secundário de pesquisa, verificou-se a frequência das palavras da 

mesma forma que o trabalho de Ribeiro (2013). O autor utilizou nuvem de palavras para a 

verificação da ocorrência das palavras que constam nos títulos e palavras-chave dos artigos 

analisados. A Figura 2 mostra a frequência de ocorrência de palavras dos artigos analisados 

neste estudo, com destaque aos principais termos empregados. 

 

Figura 2 – Frequência de ocorrência de palavras nos títulos e nas palavras-chave 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se, na Figura 2, que as palavras mais destacadas são ensino, Contabilidade, 

Ciências Contábeis, ensino-aprendizagem, avaliação, método, desempenho, alunos, entre 

outros. A ocorrência frequente de tais termos sugere que, por mais que a maioria dos artigos 

não abordem diretamente o tema avaliação da aprendizagem, esse assunto específico não 

dissocia-se facilmente da pesquisa contábil sobre ensino-aprendizagem, bem como ao 

processo de ensino-aprendizagem em si. 

O Quadro 1 resume as principais informações dos artigos ora analisados. Mostra os 

autores, a temática e os periódicos que publicaram tais artigos. Os trabalhos de Cornacchione 

e Guerreiro (2007), Cruz, Corrar e Slomski (2008), Araújo e Moraes (2012), Nogueira e Casa 

Nova (2013) e Silva, Thiess e Rausch (2013) abordam o tema avaliação da aprendizagem de 

forma específica. Tratam, respectivamente, da avaliação da aprendizagem nos seguintes 

contextos: duração da avaliação e desempenho do estudante, docência e desempenho do 

estudante, avaliação da aprendizagem com o uso da técnica do portfólio, uso de computador 

para a realização de avaliações e relatos de experiências acerca de avaliação.  

 

 

 



 
 

 

Quadro 1 – Temática dos artigos sobre avaliação da aprendizagem 
Autores Temática do artigo Periódico 

Santos (2003) 
Jogos de empresa no processo de ensino-

aprendizagem 

Revista Contabilidade & Finanças – 

USP 

Hofer, Weffort e Peleias 

(2005) 

Aspectos sobre a disciplina Contabilidade 

introdutória em IES estaduais do PR 

Revista Contabilidade & Finanças – 

USP 

Cornacchione e Guerreiro 

(2007) 

Duração da avaliação e desempenho dos 

estudantes 

BASE - Revista de Administração e 

Contabilidade da Unisinos 

Morozini, Cambruzzi e 

Longo (2007) 

Fatores que influenciam o processo de 

ensino-aprendizagem 
Revista Capital Científico 

Peleias et al. (2008) 
Dificuldades percebidas pelos alunos que 

estudam no período noturno 
Revista Universo Contábil 

Cruz, Corrar e Slomski 

(2008) 

Desempenho educacional nos cursos de 

Ciências Contábeis 

Revista Contabilidade Vista e 

Revista 

Moraes e Araújo (2009) 
Desafios na implementação de projetos 

interdisciplinares 

Revista de Educação e Pesquisa em 

Contabilidade 

Bernardo, Nascimento e 

Nazareth (2010) 

Interdisciplinaridade dos Cursos de 

Ciências contábeis em MG 

Revista Contabilidade Vista & 

Revista 

Miranda (2010) 

Disciplinas de formação pedagógica em 

programa de pós-graduação em 

Contabilidade 

Revista de Educação e Pesquisa em 

Contabilidade 

Miranda, Leal e Medeiros 

(2010) 

Desafios na implementação de projetos 

interdisciplinares 

Revista de Educação e Pesquisa em 

Contabilidade 

Santana e Araújo (2011) 
Perfil de professor e seu reflexo no 

ENADE (em universidades federais) 

Revista Contabilidade Vista & 

Revista 

Araújo e Moraes (2012) 
Avaliação da aprendizagem com o uso da 

técnica portfólio 
Revista Ambiente Contábil 

Nogueira, et al. (2012) 
Estilos de aprendizagem e desempenho 

acadêmico no EaD 

Revista de Educação e Pesquisa em 

Contabilidade 

Rocha, Figueiredo e Correa 

(2012) 

Desempenho do curso de Ciências 

Contábeis da UFC 

Revista de Gestão; Finanças e 

Contabilidade 

Araújo et al. (2013) 
Desempenho acadêmico em uma IES 

privada 

Revista Contabilidade Vista & 

Revista 

Beuren et al. (2013) 
Análise da entropia informacional na 

matéria de contabilidade introdutória 

Revista Contabilidade e 

Organizações 

Krüger e Ensslin (2013) 
Comparação de métodos de ensino na 

disciplina de Contabilidade III (UFSC) 
Organizações em contexto 

Matias et al. (2013) 
Ensino da disciplina empreendedorismo 

em cursos de Ciências Contábeis 

Revista Catarinense da Ciência 

Contábil 

Nogueira e Casa Nova (2013) Avaliações realizadas em computadores REGE – Revista de Gestão 

Santos, Bruno, Leal e 

Albertin (2013) 

Propensão dos estudantes de Ciências 

Contábeis ao EaD 

Revista Capital Científico – 

Eletrônica 

Silva, Thiess e Rausch (2013) Avaliação da aprendizagem 
RACE - Revista de Administração; 

Contabilidade e Economia 

Beck e Rausch (2014) 
Percepção de discentes acerca do processo 

de ensino-aprendizagem 

Revista Contabilidade Vista & 

Revista 

Casagrande et al. (2014) 
Jogos de empresas no ensino de 

contabilidade tributária 

Revista Contabilidade Vista & 

Revista 

Oliveira et al.(2014) 
Desonestidade acadêmica em curso de 

Ciências Contábeis 
E&G - Revista Economia & Gestão 

Fonte: dados da pesquisa. 

 



 
 

 

A indissociabilidade da avaliação face o processo de ensino-aprendizagem permite 

reflexões relevantes à construção da educação contábil, conforme disposto no Quadro 1. 

Hofer, Weffort e Peleias (2005), Krüger e Ensslin (2013) e Matias, Colares, Rocha Carvalho, 

et al. (2013) investigaram aspectos particulares de disciplinas isoladas do curso de Ciências 

Contábeis, ao passo que a configuração do processo de interdisciplinaridade foi objeto de 

estudo de Bernardo, Nascimento e Nazareth (2010) e Miranda, Leal e Medeiros (2010). O uso 

da ferramenta jogos de empresas foi percorrido por Santos (2003) e Casagrande, Bornia, 

Casagrande e VonMecheln (2014).  

Aspectos profundos sobre o contexto em análise também foram discutidos e merecem 

destaque (Quadro 1): Peleias, Petruci, Garcia e Silva (2008) verificaram as dificuldades 

percebidas pelos alunos que trabalham durante o dia e estudam no período noturno, Nogueira, 

Espejo, Reis e Voese (2012) investigaram os estilos de aprendizagem e desempenho 

acadêmico no contexto do ensino à distância, a percepção discente sobre avaliações foi alvo 

de pesquisa de Beck e Rausch (2014), e possíveis comportamentos de desonestidade 

acadêmica foram estudados por Oliveira, Assis, Silva e Oliveira  (2014). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo analisou o estágio de desenvolvimento da pesquisa sobre avaliação 

de aprendizagem em Ciências Contábeis. Para tanto, a produção científica sobre tal tema foi 

abordada da seguinte forma: utilizou-se as leis bibliométricas de Bradford, para verificação da 

produtividade dos periódicos científicos; de Lotka, para a verificação da produtividade dos 

autores; e de Zipf, para a verificação dos assuntos discutidos.  Discutiu-se, também, as 

abordagens dispensadas sobre o tema de pesquisa em avaliação da aprendizagem.  

A importância dos processos avaliativos é potencializada diante do ambiente contábil 

que é provido de incontáveis particularidades, oriundas das situações específicas de cada 

estudante, e também das situações complexas e voláteis relacionadas ao ambiente 

profissional. Em resposta à questão de pesquisa proposta, tem-se que o desenvolvimento da 

pesquisa sobre avaliação de aprendizagem em Ciências Contábeis encontra-se em estágio 

inicial. Algumas evidências levantadas no estudo confirmam tal afirmação, dentre as quais 

destacam-se o início tardio das publicações relacionadas à avaliação, realizadas apenas a 

partir de 2003; as publicações encontram-se dispersas no universo dos periódicos científicos 

sem uma indicação clara de concentração de publicações devido ao amadurecimento do tema, 

prevista pela Lei de Bradford; uma parcela mínima dos autores que exploraram o tema 

repetiram tal feito – somente seis, de um conjunto de 62 autores, revisitaram o tema; e, 

principalmente, tão somente cinco artigos científicos abordam a avaliação da aprendizagem 

em Ciências Contábeis de modo específico.  

 Há premência em discutir-se os processos de avaliação no curso de Ciências 

Contábeis. Os resultados desta pesquisa permitem concluir que existe amplo espaço para 

discutir-se avaliação, entretanto o tema é pouco explorado; as discussões existentes são 

incipientes e pouco profundas. É possível inferir que os autores da área contábil não 

direcionam seus esforços de pesquisa para esse assunto, ou seja, não abordam o tema de 

forma sistemática. 

Este artigo chama a atenção para a importância da avaliação do contexto do ensino de 

Contabilidade e destaca que ainda há muito para ser construído nesse sentido, principalmente 

no que diz respeito à profunda ligação existente entre as práticas avaliativas e o processo de 

ensino-aprendizagem (Nogueira e Casa Nova, 2013; Silva, 2014). Ressalva-se que o escopo 

deste trabalho não possibilita uma abordagem exaustiva e conclusiva sobre o tema, que é rico 

e relevante. O estudo delimitou-se pela escolha das bases de dados da Capes e Spell; as 



 
 

 

palavras e os filtros utilizados na busca por artigos, embora caracterizados como abrangentes, 

representam uma limitação. 

A continuidade desta discussão é estimulada. Recomenda-se, para futuros estudos, a 

exploração de novas perspectivas de pesquisa, que conduzam a reflexões mais profundas no 

ambiente do ensino contábil, tais como verificações sobre as formas de avaliação adotadas 

nos cursos de Ciências Contábeis, sobre a possibilidade de avaliações intermediárias – ao 

longo dos períodos letivos –, acerca do uso das avaliações como prática de diagnóstico de 

aprendizagem; sondagem acerca da existência e efeitos de processos avaliativos que 

valorizam a construção do aprendizado e, puramente, rankings por nota, entre outros. 
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