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RESUMO 

 

As práticas docentes do Ensino Superior devem ser centralizadas na utilização de atividades 

que proporcionem reflexões acerca da efetividade da aprendizagem dos conteúdos discutidos. 

No curso de Ciências Contábeis, essa compreensão se torna ainda mais necessária, 

considerando que as habilidades demandadas pelo futuro exercício da profissão estão 

relacionadas à tomada de decisão. As metodologias ativas com apoio das tecnologias digitais 

possibilitam transformações educacionais no desenvolvimento de práticas contemporâneas, 

com suporte na inserção desses recursos em atividades curriculares. Estas ferramentas 

possibilitam a interação nas atividades em grupo, na troca de ideias e opiniões; ou para a 

pesquisa de outras realidades. Dessa maneira, este estudo tem por objetivo analisar o 

desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão dos discentes da disciplina 

Administração Financeira, do curso de Contabilidade na Universidade Federal do Ceará 

(UFC), desde a implementação das metodologias ativas apoiadas em tecnologias digitais. Esta 

pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal do Ceará, no curso de Contabilidade, 

disciplina Administração Financeira. Foi utilizada a metodologia qualitativa, com caráter 

interpretativo. A pesquisa-ação envolveu observação participante, e, como instrumentos de 

coleta de dados, vídeos e diários de campo. As atividades planejadas envolveram as disciplinas 

curriculares, o uso das tecnologias e alguns recursos da Internet, além de tarefas que 

promoveram a participação, atuação e autoria dos alunos. Os resultados foram analisados de 

acordo com uma macrocategoria, seis categorias e subcategorias no momento da análise dos 

dados. Considerou-se a tomada de decisão como uma unidade análise, visto que ela permeou o 

desenvolvimento de todas as categorias. Na primeira categoria – Metodologias – foi detalhado 

o modo como as práticas docentes e a participação dos alunos contribuíram para o 

desenvolvimento das habilidades para tomada de decisão. A segunda categoria – Reflexão na 

Ação – envolveu a identificação das problemáticas pelos alunos, além do desenvolvimento das 

estratégias. Na categoria seguinte – Trocas de experiências e conhecimentos – foram detalhados 

o uso da tecnologia pelos alunos e as contribuições desse recurso para os processos de ensino e 

aprendizagem. Na quarta categoria – Engajamento – foram discutidas a interação dos alunos, e 

a interação de professora e alunos no desenvolvimento das habilidades para tomada de decisão. 

A categoria seguinte – Domínio de conteúdo– caracterizou-se pelas revisões, avaliações e 

compartilhamento das atividades e produtos, considerando a ampliação dos conhecimentos da 

professora e dos alunos. A última – Desenvolvimento das habilidades discentes– trouxe 

reflexões acerca de habilidades como senso de responsabilidade, autonomia, criticidade, além 



 

da inovação e da criatividade.  Os resultados destacaram momentos em que as transformações 

nas práticas docentes com a implementação de metodologias ativas apoiadas às tecnologias 

digitais, aliados às relações e interações da professora com os alunos, promovem e facilitam o 

desenvolvimento de habilidades para tomada de decisão, acarretando aprendizagem e 

promovendo atuações de autoria dos alunos nos processos educacionais. 

 

Palavras-chave: metodologias ativas; tecnologias digitais; engajamento; tomada de decisão.  

  



 

ABSTRACT 

 

Teaching practices in Higher Education should be centered on the use of activities that provide 

reflections on the effectiveness of learning the contents discussed. In the Accounting course, 

this understanding becomes even more necessary, considering that the skills required by the 

future exercise of the profession are related to decision making. Active methodologies 

supported by digital technologies enable educational transformations in the development of 

contemporary practices, based on the inclusion of these resources in curricular activities. These 

tools enable interaction in group activities, exchange of ideas and opinions; or for researching 

other realities. Thus, this study aims to analyze the development of decision-making skills of 

students in the financial administration discipline of the Accounting course at the Federal 

University of Ceará (UFC) from the implementation of active methodologies supported by 

digital technologies. This research was developed at the Federal University of Ceará in the 

Accounting course in the Financial Administration discipline. Qualitative methodology was 

used, with an interpretative character. The action research involved participant observation, 

and, as data collection instruments, videos and field diaries. The planned activities involved 

curricular subjects, the use of technologies and some Internet resources, in addition to tasks that 

promoted the participation, performance and authorship of students. The results were analyzed 

according to a macrocategory, six categories and subcategories at the time of data analysis. 

Decision making was considered as a unit of analysis, as it permeated the development of all 

categories. The first category – Methodologies – detailed how teaching practices and student 

participation contributed to the development of decision-making skills. The second category – 

Reflection in Action – involved the identification of problems by the students, in addition to 

the development of strategies. In the next category – Exchanges of experiences and knowledge 

– the use of technology by students and the contributions of this resource to the teaching and 

learning processes were detailed. In the fourth category – Engagement – the interaction between 

students and the interaction between teacher and students in the development of decision-

making skills were discussed. The next category – Content domain – was characterized by 

reviews, assessments and sharing of activities and products, considering the expansion of 

knowledge of the teacher and students. The last category – Development of student skills – 

brought reflections on skills such as a sense of responsibility, autonomy, criticality, in addition 

to innovation and creativity. The results highlighted moments in which the transformations in 

teaching practices with the implementation of active methodologies supported by digital 

technologies, combined with the relationships and interactions between teacher and students, 



 

promote and facilitate the development of decision-making skills, leading to learning and 

promoting actions and authorship postures of students in educational processes. 

 

Keywords: active methodologies; digital technologies; engagement; decision making. 

 

  



 

RÉSUMÉ 

 

Las prácticas docentes en Educación Superior deben centrarse en el uso de actividades que 

aporten reflexiones sobre la efectividad del aprendizaje de los contenidos discutidos. En el curso 

de Contabilidad, esta comprensión se vuelve aún más necesaria, considerando que las 

habilidades que requiere el futuro ejercicio de la profesión están relacionadas con la toma de 

decisiones. Las metodologías activas sustentadas en tecnologías digitales posibilitan 

transformaciones educativas en el desarrollo de prácticas contemporáneas, basadas en la 

inclusión de estos recursos en las actividades curriculares. Estas herramientas permiten la 

interacción en actividades grupales, el intercambio de ideas y opiniones; o para investigar otras 

realidades. Así, este estudio tiene como objetivo analizar el desarrollo de las habilidades de 

toma de decisiones de los estudiantes de la disciplina de administración financiera de la carrera 

de Contabilidad de la Universidad Federal de Ceará (UFC) a partir de la implementación de 

metodologías activas apoyadas en tecnologías digitales. Esta investigación se desarrolló en la 

Universidad Federal de Ceará en el curso de Contabilidad en la disciplina de Administración 

Financiera. Se utilizó metodología cualitativa, con carácter interpretativo. La investigación-

acción involucró observación participante y, como instrumentos de recolección de datos, videos 

y diarios de campo. Las actividades planificadas involucraron materias curriculares, el uso de 

tecnologías y algunos recursos de Internet, además de tareas que promovieron la participación, 

actuación y autoría de los estudiantes. Los resultados se analizaron según una macrocategoría, 

seis categorías y subcategorías al momento del análisis de los datos. La toma de decisiones se 

consideró como una unidad de análisis, ya que impregnaba el desarrollo de todas las categorías. 

La primera categoría, Metodologías, detalló cómo las prácticas docentes y la participación de 

los estudiantes contribuyeron al desarrollo de las habilidades para la toma de decisiones. La 

segunda categoría, Reflexión en acción, involucró la identificación de problemas por parte de 

los estudiantes, además del desarrollo de estrategias. En la siguiente categoría - Intercambios 

de experiencias y conocimientos - se detalla el uso de la tecnología por parte de los estudiantes 

y las contribuciones de este recurso a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la cuarta 

categoría - Compromiso - se discutió la interacción entre estudiantes y la interacción entre 

maestro y estudiantes en el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones. La siguiente 

categoría, el dominio de contenido, se caracterizó por revisiones, evaluaciones e intercambio 

de actividades y productos, considerando la expansión del conocimiento del profesor y los 

estudiantes. La última categoría - Desarrollo de habilidades de los estudiantes - trajo reflexiones 

sobre habilidades como el sentido de responsabilidad, autonomía, criticidad, además de 



 

innovación y creatividad. Los resultados destacaron momentos en los que las transformaciones 

en las prácticas docentes con la implementación de metodologías activas sustentadas en 

tecnologías digitales, combinadas con las relaciones e interacciones entre docente y alumnos, 

promueven y facilitan el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones, conduciendo al 

aprendizaje y promoviendo acciones. y posturas de autoría de los estudiantes en los procesos 

educativos. 

 

Mots-clés: metodologías activas; tecnologías digitales; compromiso; toma de decisiones.	
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1 INTRODUÇÃO  

 

O docente do Ensino Superior deve centrar sua prática na utilização de atividades 

que possibilitem a postura de reflexão sobre a efetiva aprendizagem do conteúdo trabalhado. 

Na área de Contabilidade, essa afirmação se torna ainda mais necessária, visto que as 

habilidades demandadas pelo campo dos negócios estão relacionadas à prática da profissão de 

contador. As ações exercidas por esses profissionais envolvem aspectos que se sobrepõem à 

formação técnica e que incluem o controle e registros de fatos econômicos e financeiros das 

organizações para o campo da tomada de decisão, influenciando e transformando os cenários 

das organizações e da sociedade. O conceito de tomada de decisão considerado no presente 

estudo se estrutura com suporte de processos que envolvem algumas fases, como: identificação 

de um problema, posteriormente a formulação de estratégias e, finalmente, a execução das 

decisões (PADOVEZE, 2012). 

Vale considerar que não há um consenso com relação às práticas docentes no Curso 

de Ciências Contábeis, de acordo com a pesquisa de Peres (2017) junto aos professores da UFC, 

ao afirmarem que não utilizam práticas interdisciplinares no desenvolvimento das suas 

disciplinas, embora apontem a importância desses processos na formação dos contadores. Nesse 

ponto, indaga-se e questiona-se a complexidade do conhecimento com base em práticas que 

requerem processos investigativos e da participação dos alunos no desenvolvimento das 

atividades.  

O contexto atual da Contabilidade requer que os contadores tenham habilidade para 

tomada de decisão. Autores discutem que as metodologias de ensino nos cursos de Ciências 

Contábeis continuam centralizadas no docente como a única subjetividade ativa nos processos 

de ensino e de aprendizagem (CITTADIN et al., 2015). No presente estudo, a subjetividade, no 

âmbito da Contabilidade, pode ser compreendida com amparo nas distintas interpretações de 

cada sujeito como resposta a respeito da objetividade das leis, dos fatos ocorridos no contexto 

organizacional e das normas contábeis, com base na interpretação individual acerca de uma 

situação ou vivência que fará parte do processo de tomada de decisão. Portanto, a resolução de 

problemáticas vivenciadas está relacionada à percepção de cada sujeito envolvido no contexto 

educacional. 

O estudo de Peres (2017), realizado com 182 alunos do curso de Ciências Contábeis 

da Universidade Federal do Ceará - UFC, revela que estes buscam uma relação entre as 

habilidades referentes ao conteúdo técnico e científico e as competências ligadas à criticidade 

e à reflexão, que se mostram importantes para a habilidade de tomada de decisão. Sendo assim, 



23 

aliando-se ao pensamento discente, a pesquisa junto aos docentes também corrobora a presença 

de um isolacionismo e falta de interdisciplinaridade no curso, visto que não foi encontrada 

associação entre as disciplinas da matriz curricular com outras áreas que são complementares 

na formação do contador, como Psicologia, Filosofia, Administração e Sociologia, haja vista 

que a Contabilidade é uma ciência da área social com uma forte ligação com a seara das 

humanas. 

As Ciências Contábeis têm como objetivo possibilitar estratégias e subsídios para 

desenvolver a habilidade para tomada de decisões em distintas organizações, buscando 

benefícios e melhorias no funcionamento interno, processos operacionais, além de otimizar os 

recursos e as pessoas (CREPALDI, 2008). 

O estudo sob relato considera a tomada de decisão com base nas ideias de Cecconi 

(2013), em que ela é percebida além de transmissões técnicas, envolvendo atitudes, 

conhecimento e habilidades. Para isso, é necessária a constituição de um ambiente motivacional 

arrimado num planejamento docente, envolvendo atividades, propiciando a participação ativa 

dos alunos, e que os seus desempenhos possam ser acompanhados nas suas realizações. Dessa 

maneira, o cenário educacional deve incentivar a participação discente para que estes se 

motivem na realização das atividades e na criação de hipóteses e estratégias que levem à tomada 

de decisão. Dessa maneira, o desenvolvimento da tomada de decisão se estabelece com a 

identificação pelos próprios alunos de uma problemática real, seguida da busca de soluções e 

estratégias para resolução desta.  

Carneiro (2013) complementa, dizendo que, apesar de a Contabilidade estar na área 

das Ciências Sociais, os discentes apresentam relutância em cursar disciplinas que envolvam 

desenvolvimento de conteúdos relacionados ao campo das humanas. Eles buscam mais 

fortemente compreensões direcionadas aos conhecimentos técnicos associados à Contabilidade. 

Peres (2017) justifica essa resistência por meio do fato de que as metodologias utilizadas nas 

disciplinas de outras áreas como Psicologia, Filosofia e Sociologia não possibilitam a 

congruência entre os conteúdos humanos e a Contabilidade. Considera-se, portanto, a íntima 

ligação entre as áreas humanas e sociais, devendo haver interação de ambas (CARNEIRO, 

2013). 

Iudícibus (2007) considera a necessidade de que as disciplinas do curso de Ciências 

Contábeis apresentem integração com a área de humanas e que correspondam aos pensamentos 

e demandas da contemporaneidade, como inovação, criatividade e autonomia. Entende-se, 

portanto, que há um anseio da sociedade pela formação de contadores com perfil ativo, 

dinâmico e com habilidade para tomada de decisão. 
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No contexto desse perfil contemporâneo, o contador passa a exercer uma função na 

realidade social, abandonando o papel técnico de registro de fatos para fornecer subsídios 

relacionados às decisões organizacionais. Sendo assim, esse profissional deve ter competências 

para a identificação de problemas e trazer mudanças para sociedade, relacionando 

conhecimentos do campo contábil às ciências humanas. Este ensaio tem como base possibilitar 

que os contadores em formação identifiquem uma problemática, desenvolvam estratégias e 

tomem decisões, por meio da produção de um recurso digital, que solucione as limitações 

reconhecidas no seu contexto de atuação. 

O estudo de Laffin (2005) reconhece que os cursos de Ciências Contábeis têm uma 

tendência forte para formação com ênfase na técnica, acarretando metodologias relacionadas às 

projeções operacionais e ao ensino mecânico e tecnicista. Com apoio nessa reflexão, torna-se 

imprescindível a inserção de práticas educacionais interdisciplinares na Contabilidade, 

envolvendo um caráter humano e social associado ao cotidiano dos discentes e docentes.  

A realidade que traz contribuições para atividade e atuação dos educandos no seu 

processo de formação, adquirindo uma visão para além do exercício técnico, envolve o 

desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão. Dessa forma, a participação discente 

nesse processo contribui para mudanças nas organizações e, consequentemente, no papel do 

contador na sociedade. 

Garcia e Strassburg (2007) consideram que os avanços das tecnologias relacionadas 

à era da informação ocasionam mudanças de maneira acelerada no contexto social, empresarial 

e administrativo. Essas transformações estão associadas essencialmente aos sistemas de 

informações, desde um aspecto essencial para tomada de decisão, visto que as organizações são 

dinâmicas e recebem influências do ambiente interno e também do meio externo.  

A era da informação proposta por Chiavenato (2009), que teve seu início nos anos 

de 1990, ressalta maior evidência de competitividade entre as organizações mediante a 

disseminação das informações de modo praticamente instantâneo, o que fez aumentar o nível 

de expectativa com relação à capacitação dos profissionais. Assim se exige uma atuação mais 

efetiva dos contadores, envolvendo sugestões e críticas, além da tomada de decisões no 

exercício da sua profissão. Sendo a tomada de decisão, para contador, uma habilidade 

necessária, envolvendo a compreensão dos processos e teorias contábeis para promover 

transformações sociais com a utilização de estratégias na resolução de problemas. 

A formação e atuação do contador com relação às informações gerenciais por meio 

do uso das tecnologias digitais contribui para uma tomada de decisão rápida e consistente. 

Sendo assim, o curso de graduação deve possibilitar uma formação que envolva o 
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desenvolvimento da autonomia, criticidade e criatividade, preparando, assim, para o trabalho e 

para a formação pessoal e de caráter amplo - é o que a universidade deve proporcionar aos seus 

estudantes. As metodologias de ensino devem contribuir para a vivência dos discentes em 

situações e contextos reais, que demandam desde a identificação de problemas até o 

levantamento de estratégias, que envolvam tomadas de decisões. 

O surgimento das metodologias com o apoio dos meios de informação e a influência 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) possibilitam a atuação e participação 

discente, quando estas são vinculadas à realidade dos alunos, os trazendo para atuar ativamente 

nesse processo. Considera-se, no entanto, que a realidade do curso e o seu próprio PPC, datado 

de 2007, ainda estão envoltos em uma realidade de ensino técnico e mecanicista na formação. 

Com base nessas reflexões, urge um planejamento em que se inclua o aluno como sujeito 

autônomo e criativo. Essa organização e plano são possibilitados pelo professor, e a 

metodologia é um recurso a mais utilizado pelo docente, propiciando a participação discente, 

ocasionando o desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão.  

Em tais circunstâncias, estrutura-se ainda uma relação entre o discente, os seus 

processos de aprendizagem e a prática docente da comunidade acadêmica, ocasionando uma 

transformação no ambiente educacional. Nesse sentido, Prado e Valente (2003) afirmam que as 

mudanças nas atividades, metodologias e planejamento do professor devem considerar as 

questões técnicas e educacionais com base na vivência e na relação entre o docente e o discente 

em formação. Com suporte nessa realidade, surge uma realidade diferenciada para atuação do 

professor e um contexto de aprendizagem e estruturação da prática pautada no diálogo e na 

interação, possibilitando um ambiente ativo e dinâmico, considerando que a presente pesquisa 

se concentra no processo de ensino e aprendizagem. 

O meio social que o aluno vivencia a partir de sua subjetividade envolve aspectos 

cognitivos, culturais e emocionais. Dessa forma, as metodologias de ensino e aprendizagem 

quando inseridas nesse meio, devem considerar o aluno em sua totalidade. Complementa-se a 

isso a importância da disseminação das tecnologias digitais na educação, tornando esse 

processo mais próximo da vivência discente (STORTI, 2010). Portanto, o professor é integrante 

do meio social do aluno, mudando o seu planejamento e organização dos processos, as 

transformações são nas ações docentes, pessoas que utilizam as metodologias como recurso, e 

estas são meios para efetivação da transformação. 

Segundo Moran (2013), os objetivos almejados nos processos de ensino e de 

aprendizagem devem estar relacionados às metodologias, aos recursos e aos modos de coletar 

dados sobre a aprendizagem. Sendo assim, para o desenvolvimento de uma postura proativa por 



26 

parte dos discentes, esta pesquisa compreende ser necessário que o planejamento e as ações do 

professor, com relação às metodologias, envolvam atividades que valorizem o pensamento 

reflexivo dos alunos e a tomada de decisão. Nesse estudo, a realidade para o desenvolvimento 

dessa habilidade é a disciplina Administração Financeira, do Curso de Ciências Contábeis, 

visto que ela envolve conceitos relacionados à gestão empresarial, elevando a importância da 

postura e da atuação do gestor. Considera-se, porém, a relevância do exercício para possíveis 

decisões, ocasionando em firmeza e segurança para que as organizações possam se manter 

competitivas no mercado.  

A questão central deste estudo considera o desenvolvimento de habilidade para 

tomada de decisão mediante um planejamento docente, e não diz respeito exclusivamente às 

metodologias, mas sim ao desenvolvimento da maneira de pensar do perfil do egresso neste 

curso. Sendo assim, o papel da tomada de decisão é imprescindível na constituição desse novo 

perfil profissional. 

Coetzee e Schmulian (2012) afirmam que a utilização de metodologias ativas 

possibilita a atuação discente com uma postura crítico-reflexiva necessária para o 

desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão. Moran (2013) define as metodologias 

ativas como processo de interação de conhecimentos, análises e decisões, no qual o docente age 

como mediador e o aluno como participante da formação do seu conhecimento. Nesse processo, 

a tecnologia atua como um recurso no desenvolvimento das metodologias de ensino e na 

aprendizagem. 

As características específicas de cada curso, aliadas ao uso das metodologias ativas, 

faz refletir sobre os cursos de Ensino Superior, entre eles o de Ciências Contábeis, que buscam 

perfis profissionais ativos e autônomos. Reyes e Chaparro (2013) ressaltam as transformações 

pelas quais a Contabilidade na Colômbia vem passando, em decorrência da implementação das 

Normas Internacionais que ensejam a subjetividade do contador nos registros dos fatos 

contábeis, mudanças essas a que o Brasil também aderiu. Esse acontecimento propicia o uso de 

inovadoras metodologias de ensino, saindo de uma visão de atenção exclusiva às leis para ações 

que requerem o pensamento reflexivo e consequente emergência de habilidades para tomada de 

decisão. Apesar de todas essas transformações, alguns docentes continuam reproduzindo 

metodologias tradicionais e mecanicistas. Prova disso é o PPC do curso, datado do ano de 2007, 

ainda continuar perdurando e orientando práticas educacionais da Contabilidade até os dias 

atuais. 

O Projeto Pedagógico do Curso – PPC (2007) de Ciências Contábeis da 

Universidade Federal do Ceará expressa como missão a seguridade da formação discente para 
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execução de atividades referentes aos contadores em um contexto competitivo, com habilidades 

específicas, bem como a tomada de decisão de maneira assertiva, além do desempenho em 

papéis pertencentes ao contador, com valores éticos e também responsáveis. Observam-se, no 

entanto, lacunas e desconexões entre o terceiro objetivo do PPC que é “formar profissionais 

capazes de entender problemas de gestão e possibilitar soluções eficientes e eficazes na tomada 

de decisões” e as práticas de sala de aula, porquanto estas ainda estão relacionadas às aplicações 

técnicas contábeis (PERES, 2017).  

 Um ponto que chama atenção é o adormecimento do curso de Contabilidade com 

relação a um projeto pedagógico que está há 14 anos sem passar por alterações formais, embora 

haja estudos e reflexões de revisões desde 2017. Há, no entanto, uma desconexão do andamento 

do curso com as questões atuais e transformadoras trazidas pelo próprio uso das tecnologias e 

pelas mudanças sociais, históricas e culturais que sociedade vem ultrapassando, que requerem 

a formação de alunos proativos, participativos e que sejam protagonistas da sua vida acadêmica 

e profissional.  

Espera-se que o aluno alcance alguns requisitos profissionais definidos com suporte 

nesse projeto pedagógico, em que precisa cursar uma série de disciplinas que envolvam sua 

formação técnica e que possibilitem condições de aprofundar-se em uma área de conhecimento 

da Contabilidade, buscando sempre uma formação que propicie os conhecimentos técnicos e 

práticos inerentes à profissão. Desse modo, considera-se também a capacidade de os discentes 

desenvolverem tanto habilidades pessoais como atividades inovadoras com tomadas de 

decisões assertivas. 

A Resolução do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará CRC 0709/2019, 

que institui a política da gestão de riscos do CRC-CE, no artigo 3o, inclui a tomada de decisões 

como um dos princípios a ser considerado. Importante observar é que, nessa resolução, a tomada 

de decisão é citada em vários momentos de análise e avaliação de riscos no exercício da 

profissão. 

De acordo com as pesquisas dos autores da Contabilidade, como Marion (2015) e 

Iudícibus, Marion e Farias (2017) expressam que muitos alunos de Ciências Contábeis, quando 

concluem seu curso, não conseguem desenvolver a habilidade para a tomada de decisões. 

Segundo Peres (2017), essa dificuldade está relacionada à não articulação entre teoria e prática 

no âmbito das disciplinas.  Faz-se necessária, portanto, uma reflexão no sentido de que o 

conhecimento contábil não tenha sido efetivado plenamente na vivência acadêmica dos 

discentes. 
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Esta tese tem como principal temática discutir a relação entre o desenvolvimento 

da habilidade para tomada de decisão, as metodologias ativas com apoio das tecnologias na 

disciplina Administração Financeira. O interesse por esse tema se deu por via das reflexões e 

da inquietação ao planejamento com metodologias que promovessem a atividade e a 

participação dos alunos, desencadeando o desenvolvimento da habilidade para tomada de 

decisão. Trazendo essas reflexões de transformações, tomadas de decisões e dinamismo para a 

vida pessoal e acadêmica da autora, foram perpassadas diversas áreas dos saberes docentes. 

Procede-se de uma família com grande história na área acadêmica, sempre encantada pela área 

da Educação, e foi com base nela que se deparou um mundo fantástico de múltiplos 

conhecimentos e saberes. Além da oportunidade de, por meio da docência, se contribuir para o 

desenvolvimento e transformação da posição dos alunos, acredita-se que os discentes possam 

ser ativos, transformadores e ter uma visão crítica, para além do conhecimento puramente 

teórico. Desde quando se iniciou a vida acadêmica, utilizam-se conhecimentos da vivência 

prática para discutir com os alunos conceitos e casos reais, conseguindo correlacioná-los aos 

conteúdos teóricos vistos em sala de aula. 

Em 2016, começou-se a frequentar o Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 

Educação (FACED) da Universidade Federal do Ceará (UFC) como aluna ouvinte e 

participante de disciplinas do curso. Foi na Didática do Ensino Superior, com a professora 

Bernadete Porto, que foram encontradas opções e meios para aperfeiçoar a didática, buscando 

facilitar e mediar os conhecimentos na formação de alunos críticos e atuantes. Em paralelo, 

participa-se, até hoje, do Grupo de Pesquisa e Produção de Ambientes Interativos e Objetos de 

Aprendizagem (PROATIVA), no qual se tem a oportunidade de participar de várias discussões 

e estudos sobre as novas metodologias e tecnologias. Em 2017, ingressou-se no Doutorado em 

Educação Brasileira, na linha Educação, Currículo e Ensino, elegendo como eixo as 

Tecnologias Digitais da Educação.  

 Aos dezesseis anos, decidiu-se exercer a docência, por iniciativa própria, atuando 

como professora particular de várias disciplinas do Ensino Médio. Mais tarde, ingressou-se 

como aluna na Universidade Estadual do Ceará, no curso de Ciências Contábeis. Iniciou-se, 

então, a ter uma visão mais abrangente da importância desse curso para a formação de 

profissionais que lidam diretamente com o destino das empresas, envolvendo habilidades de 

tomada de decisões e comportamento ativo dentro dos conceitos estruturados na Ciência 

Contábil. Tentando aprofundar os conhecimentos, fez curso de especialização em Finanças, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC).   
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A Ciência Contábil é uma área da ciência social aplicada, e não uma ciência exata, 

e, por meio da academia, teve-se a oportunidade de vivenciar o lado humano da Contabilidade, 

que vai muito além de cálculos exatos e financeiros. O foco das Ciências Contábeis está na 

informação e nas pessoas que irão lidar com esse conhecimento, buscando solucionar 

problemas do meio social por via de vários métodos e recursos, refletindo e demonstrando sua 

função na sociedade.  

Nesse contexto, prosseguiu-se a caminhada, sempre buscando conhecimentos para 

entrar na vida acadêmica e docente; então, cursou-se o mestrado em Ciências Contábeis, com 

área de concentração em Controladoria e Contabilidade, pela Universidade de São Paulo (USP). 

Durante onze anos, militou-se na área contábil de uma instituição financeira. Há dezessete anos 

continua-se exercendo e constituindo a vida como professora universitária, perpassando várias 

funções, como docente, coordenadora do curso, presidente de unidades curriculares e membro 

do núcleo docente estruturante.  

Considera-se que o ambiente da sala de aula deve ser fomentador de saberes em via 

dupla, tanto para os alunos quanto para os docentes. Pensando nisso, no primeiro semestre de 

2018, estruturou-se o Projeto Integrar, que envolveu mudanças no planejamento, relacionadas 

às metodologias de ensino na disciplina Administração Financeira. As ações do projeto 

envolveram a reestruturação do cronograma, a inserção de metodologias ativas como 

Aprendizagem Baseada em Problemas, sala de aula invertida e Aprendizagem Baseada em 

Projetos (ABP) e ainda o apoio em tecnologias digitais. Após a implementação dessas 

metodologias, em 2019, o projeto foi institucionalizado junto à Pró-Reitora de Extensão 

(PREX), com sua submissão, que possibilitou a integração e interação dos discentes do curso 

de Ciências Contábeis e do curso de Sistemas e Mídias Digitais (SMD). O projeto desenvolvido 

e apoiado com amparo na interdisciplinaridade com o curso SMD agregou ao planejamento, 

trazendo mudanças nas metodologias e no plano da disciplina Administração Financeira.  

Tendo como base os estudos de Luckesi (1992), concorda-se que é na prática de 

sala de aula, com a interação professor e aluno, que a teoria e a prática cotidiana se relacionam, 

favorecendo o processo educacional. Por isso, o Projeto Integrar busca motivar os alunos para 

a participação nas atividades propostas, baseadas na vivência de casos em empresas reais, e 

estes seguem uma trajetória que vai desde a identificação de problemas até a estruturação de 

um recurso digital para resolução deles. 

Silva e Miranda (2016) levantam dois aspectos que colaboram para o novo contexto 

contábil: o mercado de trabalho cada vez mais globalizado, que exige uma atitude ativa e 

dinâmica no comportamento dos usuários da informação contábil, além da implementação de 
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novas Instituições de Educação Superior (IES), que ampliaram o número de profissionais no 

campo de trabalho.  

Segundo a Resolução no 560/83 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o 

profissional de Ciências Contábeis assume funções, tais como analista, assessor, assistente, 

auditor, consultor, controller, educador, escriturário contábil ou fiscal, perito, pesquisador, 

planejador e revisor. Na formação do contador, no entanto, apesar dessa demanda diversificada 

de atuação, há uma carência nas ementas das disciplinas e também nas metodologias adotadas 

pelos docentes do curso, que não consideram o caráter humano e social, a fim de possibilitar 

uma formação que envolva criticidade, reflexão e habilidades para tomada de decisão. 

Segundo Silva e Ferreira (2016), as habilidades se caracterizam como competências 

e o perfil que o profissional de Ciências Contábeis assume sob a visão dos órgãos consultivos 

e reguladores. Segundo o International Accounting Education Standards Board (IAESB), 

órgão internacional de elaboração de regras de educação na área contábil, o perfil do futuro 

contador precisa atender às exigências de mercado e contextos éticos e técnicos, usando 

recursos digitais, variados tipos de relatórios, buscando atender os padrões internacionais das 

Ciências Contábeis (MARIN; LIMA; CASA NOVA, 2011). Sendo assim, forma-se situação 

contraditória entre as exigências dos órgãos reguladores, das demandas das organizações e da 

realidade do curso, que tem sua predominância na transmissão de conhecimentos teóricos e 

técnicos, não fornecendo aos discentes a oportunidade de vivenciar de modo prático essas 

informações.  

O curso de Ciências Contábeis está envolto no avanço das tecnologias da 

informação, o que transforma a realidade das organizações, as quais anseiam por profissionais 

que utilizem as tecnologias digitais como apoio para estruturação de estratégias para tomadas 

de decisões. Segundo Meira Neto (2003), os recursos tecnológicos são utilizados 

mecanicamente, sem a influência cognitiva de quem os utiliza, influenciando a constituição de 

um contexto informatizado, mas sem a participação ativa do contador, centrado exclusivamente 

em resultados.  

Os dados do PPC indicam as tecnologias como ferramentas de complementação à 

exposição oral, reduzindo ao uso do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – 

SIGAA (ferramenta institucional), e não aliando ainda aos fatores cognitivos e ao 

desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão com substrato na utilização desses 

recursos de maneira pedagógica - embora se venha pensando nos últimos anos em atualizações 
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e revisões do documento, incluindo práticas pedagógicas e habilidades necessárias para compor 

o perfil do contador, sendo a reformulação prevista para o presente ano de 2021.   

Gil (2000) complementa, ao ensinar que, na sociedade contemporânea, as 

tecnologias estão cada vez mais necessárias às atividades exercidas no ambiente do trabalho, 

mas enfatiza a importância da atualização dos profissionais e a posição ativa destes para que 

utilizem os recursos tecnológicos de modo a contribuir com as organizações e com a sociedade. 

Desse modo, a formação dos contadores deve ser pautada em uma prática que permita o uso 

das TIC na mudança de cenários, mediante as soluções de problemas e tomadas de decisões. O 

ambiente do Ensino Superior propicia um contexto favorável para implementação de 

metodologias que levem aos discentes a oportunidade da congruência entre a teoria e a prática.  

As tomadas de decisões permeiam aspectos multidisciplinares em que os 

contadores interajam com profissionais de áreas variadas na sua atuação, necessitando de 

envolvimento e motivação na realização das atividades, que envolvem identificação e resolução 

de problemas. O ambiente acadêmico, por vezes, não possibilita essa interação, por focar os 

esforços somente no cumprimento de ementas e na transmissão de conteúdos técnicos, sem 

associar a subjetividade, a vivência dos alunos e o perfil demandado pela sociedade (PERES, 

2017). Considera-se, portanto, com amparo nesta demanda doutoral, que a disciplina 

Administração é apenas um dos meios para transformar o perfil do egresso e de todo andamento 

do curso de Contabilidade. Haja vista que o estudo não se limita à disciplina Administração 

Financeira, portanto, considera-se que é necessário compreender a visão do curso em toda sua 

amplitude, incluindo a mudança do perfil de egresso desde o desenvolvimento da habilidade 

para tomar decisões. Necessário, assim, é reconfigurar a estrutura curricular, fornecendo ao 

mesmo tempo suporte a elaboração dessa pesquisa-ação e o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas e planejamentos envolvendo a participação dos alunos.  

Em tais circunstâncias, apesar de a disciplina selecionada para a investigação ter 

sido Administração Financeira, outras disciplinas no currículo de Contabilidade, como 

Contabilidade de Custos, Controladoria e Análise das Demonstrações Contábeis, dentre outras, 

denotam um contexto propício para trabalhar o desenvolvimento da habilidade para tomada de 

decisão.  

Sendo assim, os processos de ensino e aprendizagem na Contabilidade devem 

envolver metodologias que promovam o engajamento discente, que é definido por Campello 

(2005) como uma decisão por parte do sujeito de atuar em uma atividade ou não. Sendo assim, 

para que este ocorra, é necessário que as atividades propostas no ambiente educacional sejam 
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interessantes e exprimam significado para vida do aluno. Autores como Parsons e Taylor (2011) 

consideram que o engajamento está relacionado à melhoria nos processos de aprendizagem, 

desde o nível de atuação ativa e engajada, haja vista que a participação intensifica a qualidade 

do que está sendo realizado e o significado do desenvolvimento da atividade desempenhada.  

As metodologias devem favorecer o engajamento discente por meio da sua 

participação ativa, da significação e da relevância nas atividades propostas desde a vivência em 

situações reais, promovendo uma mudança no comportamento teórico e técnico para uma 

atuação reflexiva e proativa do futuro profissional de Contabilidade. Essa transformação no 

perfil do aluno torna-se um ponto inquestionável e anseia por práticas educativas que 

incentivem a participação ativa discente, por meio de atividades dinâmicas, que possibilitem o 

desenvolvimento de habilidades com tomadas de decisões assertivas.  

Esta pesquisa busca analisar as metodologias ativas com o uso das tecnologias 

digitais como recurso, de maneira planejada e relacionada aos conteúdos práticos e próximos à 

realidade discente e que proporcionem a habilidade para tomada de decisões. 

Com base nessas reflexões, percebe-se que o uso da tecnologia nem sempre está 

associado a aspectos metodológicos que permitam uma mudança de postura do discente, visto 

que as práticas pedagógicas estão aliadas à transmissão de conteúdos puramente técnicos nos 

processos de ensino e aprendizagem nos cursos de Ciências Contábeis (PERES, 2017).  

Neste estudo, o engajamento é considerado com um jeito subjetivo do aluno de se 

relacionar e interpretar às informações de uma problemática, de modo que, compreendendo essa 

motivação, ele reformula questionamentos, desenvolve estratégias e, consequentemente, toma 

decisões. 

Esse contexto faz surgir a seguinte questão: Como as metodologias ativas, apoiadas 

em tecnologias digitais, contribuem para o desenvolvimento da habilidade para tomada de 

decisão dos alunos de Ciências Contábeis da disciplina de Administração Financeira na 

Universidade Federal do Ceará (UFC)? 

A estratégia para responder a esse questionamento envolve o seguinte objetivo 

geral: Analisar o desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão dos discentes da 

disciplina de Administração Financeira do curso de Contabilidade na Universidade Federal do 

Ceará (UFC) a partir da implementação das metodologias ativas apoiadas em tecnologias 

digitais.  

Com base nesse objetivo, traçaram-se os seguintes objetivos específicos: 1) 

Analisar quais atividades possibilitam o desenvolvimento das habilidades para tomada de 

decisão durante os processos de ensino e aprendizagem com a utilização de metodologias ativas 
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e a tecnologia como recursos; 2) Verificar como o engajamento discente se relaciona com o 

desenvolvimento de habilidade para tomada de decisão a partir da implementação das 

metodologias ativas com apoio das tecnologias digitais, e 3) Descrever a implantação de uma 

proposta envolvendo as metodologias ativas e o desenvolvimento da Tomada de decisão na 

aprendizagem da Administração Financeira, caracterizando seus indicadores. 

Para Cornachione Júnior (2004), os meios utilizados na formação dos alunos não 

possuem relação com os fins profissionais. O autor justifica que os recursos podem ser um 

contexto propício para conectar os variados agentes da educação contábil, tais como 

professores, alunos e conteúdo, alcançando distintos resultados, que, com a ausência dessa 

situação, talvez não fosse possível alcançar. 

É importante ressaltar que o futuro profissional da Contabilidade deverá buscar 

sempre uma formação que propicie os conhecimentos técnicos inerentes à profissão, aliados à 

capacidade de desenvolver tanto habilidades pessoais como atividades dinâmicas que envolvem 

tomada de decisões assertivas. 

Neste estudo, serão consideradas as definições de Chiavenato (2004) sobre tomada 

de decisão, que conceituam essa habilidade como um processo fundamental na área das 

Ciências Contábeis, identificando e selecionando uma estratégia de ação para resolução de um 

problema específico ou possibilitando novas oportunidades de crescimento da organização.  

Padoveze (2012) complementa, ensinando que as ações de tomada de decisão abrangem três 

importantes estádios: exame ou análise do problema, seguido do desenvolvimento ou 

estruturação da ação e, por último, a efetiva implementação da decisão. 

Em atendimento à nova realidade contábil, o estudo ora relatoriado se justifica na 

necessidade de uma metodologia que ocasione motivação e interesse aos alunos, tornando-os 

sujeitos ativos da sua aprendizagem e reduzindo a evasão causada pela falta das suas 

participações na constituição dos seus conhecimentos. 

Considera-se que este trabalho vai contribuir para o Ensino Superior, trazendo 

reflexões sobre a formação do contador, envolvendo autonomia, propiciando aos discentes o 

desenvolvimento para habilidade para a tomada de decisão. 

Este projeto está organizado em sete capítulos. Inicia-se com os aspectos 

introdutórios, incluindo a problemática, o objetivo geral, os objetivos específicos e a 

justificativa do estudo. O próximo capítulo se caracteriza pelos estudos empíricos, e o seguinte 

é o referencial teórico, que é dividido em três seções: 1) Habilidade para tomada de decisão no 

contexto da formação do contador; 2) Metodologias ativas mediadas pela tecnologia; 
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3) Engajamento e a importância do protagonismo nos processos de ensino e aprendizagem na 

Contabilidade 

O quarto capítulo considera os aspectos metodológicos, apontando a abordagem e 

o paradigma da pesquisa, bem como o locus, os participantes e os instrumentos utilizados para 

analisar os dados dos estudos. Esse módulo contém, ainda, os métodos de pesquisa, seguidos 

da análise de dados. O sexto capítulo desenvolve as discussões dos resultados do estudo. Por 

último, estruturam-se as considerações finais, relacionando os objetivos aos dados encontrados, 

bem como esclarecendo e apontando os principais resultados encontrados no estudo.  
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2 ESTUDOS EMPÍRICOS 

 

Neste segmento, é realizado um mapeamento dos estudos empíricos que se 

aproximam desta pesquisa, considerando temas como metodologias, engajamento, tecnologias 

digitais e tomada de decisão.  

Os critérios de inclusão dos estudos empíricos se deram por diversos autores que 

abordam as temáticas desenvolvidas nesta pesquisa, apresentando a busca por palavras-chaves, 

como: metodologias ativas, engajamento, competências e habilidade para tomada de decisão, 

bem como serão mostradas as aproximações e distanciamentos com a linha teórica e prática 

aqui discutida. Os trabalhos considerados foram encontrados em repositórios de universidades, 

Google acadêmico, Scielo, envolvendo teses, dissertações e artigos.  O período considerado 

para os artigos selecionados foi de 2014 a 2018 para que se aproximassem da fase da 

investigação.  

Os critérios de exclusão envolveram estudos realizados há mais de 10 anos, por 

considerar o dinamismo do contexto educacional, alvo de que alterações à extensão dos tempos. 

O estudo de Frezatti e Martins (2016) discute estratégias diferenciadas da 

aprendizagem baseada em problemas (PBL) no Ensino Superior e em cursos de pós-graduação, 

ambos em Contabilidade. Os autores trazem contribuições para esta pesquisa, visto que 

analisam as práticas docentes desde a implementação dessa abordagem metodológica, buscando 

demonstrar benefícios no plano educacional, relacionando com a realidade das empresas. As 

análises se estendem também às várias estratégias para compreensão de problemas relacionados 

especificamente à Contabilidade. 

Os estudos desenvolvem uma análise de comparação entre as abordagens ativas, 

mediante a relação entre alunos e casos envolvidos nos conteúdos abordados. A metodologia 

se caracterizou pela pesquisa-ação, tendo como locus as disciplinas de controle gerencial do 

curso de Ciências Contábeis da Universidade de São Paulo.   

 Com suporte nas discussões dos autores acima citados, considera-se que, no 

contexto de aprendizagem, tendo como base a operacionalização das metodologias ativas, de 

maneira específica o PBL, os professores devem selecionar quais as abordagens que necessitam 

ser implementadas e desenvolvidas, considerando que devem estar relacionadas às habilidades 

e às atitudes consideradas relevantes para a formação dos alunos. Além disso, a pesquisa 

apresenta ainda uma discussão relativa ao currículo dos cursos de Ciências Contábeis, 

apontando características tradicionais, inclusive nas disciplinas gerenciais, que, por sua 

natureza, demandam um pensamento reflexivo dos alunos. Diferentemente, porém, desta 
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pesquisa, a discussão não considera os processos comportamentais, cognitivos e emocionais 

desenvolvidos pelos discentes, como engajamento, criticidade, aprendizagem e tomada de 

decisão.  

O estudo encontrou resistência dos discentes com relação às atividades que 

demandam atuação mais ativa e justificou o fato pelo caráter expositivo da maioria das 

disciplinas anteriores vivenciadas por esses alunos. Os pesquisadores afirmam que o contexto 

de desenvolvimento do PBL deve ser considerado a partir da maturidade discente, do tempo 

que os alunos dedicam à disciplina, além do nível de dificuldade das situações dos problemas e 

das discussões sobre as problemáticas. A principal conclusão aponta que a utilização da PBL 

possibilita ainda o desenvolvimento de habilidades como criticidade, colaboração, investigação 

e mediante os problemas expressos. (FREZATTI; MARTINS, 2016). 

O estudo de Melo (2016) também denota aproximações à presente pesquisa pelo 

fato de buscar compreender como a utilização das tecnologias digitais com o apoio de redes 

sociais é capaz de contribuir para o engajamento dos alunos nos aspectos comportamentais e 

cognitivos. Os resultados identificaram o Facebook como importante ferramenta para favorecer 

o engajamento dos alunos, considerando fatores relacionados às ações discentes com suas 

proposições e intenções. Apesar de o estudo ter sido realizado na educação básica, fundamentos 

da análise do engajamento comportamental e cognitivo trazem aproximações a esta pesquisa, 

mesmo não considerando em suas análises empíricas o engajamento emocional. 

Melo (2016) enfatiza que o engajamento deve ser compreendido com base em 

processos, e não somente pelo viés dos resultados. Acrescenta ainda que deve estar relacionado 

ao desenvolvimento de ações que envolvem fatores emocionais expressados pelos 

comportamentos percebidos de maneira concreta e devem ser sempre reflexo do zelo no 

planejamento pedagógico de uma atividade. O registro das ações da pesquisa foi feito pelo 

Facebook. A investigação relativa ao engajamento comportamental foi realizada com base no 

número de “curtidas”, e o engajamento cognitivo foi considerado com suporte em comentários 

e conteúdos de compartilhamento.   

Os estudos demonstraram que os dados quantitativos utilizados para identificar o 

engajamento comportamental não são suficientes para avaliar o envolvimento dos discentes, 

sendo necessário, portanto, analisar os diálogos e opiniões que estavam sob a óptica do 

engajamento cognitivo. Essa constatação reafirma o caráter inter-relacional dos distintos tipos 

de engajamento, assim como é considerado neste experimento. Os principais achados que 

envolveram o engajamento cognitivo foram a produção, troca de conhecimento, a autoria e a 
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democratização entre os estudantes, além da reflexão e diálogo deles, considerando que o 

recurso tecnológico utilizado era próximo da realidade dos alunos. 

A pesquisa de Melo (2016) revela ainda que a utilização de metodologias associadas 

ao apoio das tecnologias possibilita maior abrangência nas práticas pedagógicas, ampliando os 

espaços educacionais e ensejando práticas pedagógicas ativas e dinâmicas em contraponto às 

abordagens exclusivamente tradicionais e formais. Sendo assim, da mesma maneira que ocorre 

neste estudo, o ambiente educacional não deve ser reduzido aos momentos formais com as 

atividades realizadas em sala de aula, sendo necessário que os meios e a cronologia dos 

processos de ensino e aprendizagem sejam ampliados. 

Cittadin et al. (2015) consideram que as habilidades desenvolvidas na graduação 

do curso de Ciências Contábeis devem atender às demandas do ambiente de trabalho futuro. No 

curso de C. C., a aprendizagem deve ir além do campo teórico e técnico, por isso, a importância 

da implementação de metodologias que promovam a participação dos alunos, além do 

desenvolvimento de habilidades que remetem a criticidade, análise e tomadas de decisões. Os 

autores consideram ainda que, apesar de essa demanda quanto ao exercício da profissão 

relacionado às competências, entende-se que os cursos ainda possuem caráter técnico e os 

professores não expressam formação pedagógica, visto que, em sua maioria, estão exercendo a 

profissão no mercado. 

Os estudos dos autores analisam ainda a visão dos professores quanto à influência 

da utilização de metodologias ativas na aprendizagem e no ensino do curso de Ciências 

Contábeis. A análise empírica considerou dois tipos de metodologias: a sala de aula invertida e 

a outra no modelo tradicional, buscando analisar a percepção dos professores com relação às 

abordagens metodológicas e as contribuições delas para a aprendizagem dos alunos. 

Os resultados dos estudos demonstram que a participação discente nas atividades 

por meio da sala de aula invertida, ou seja, quando estas eram realizadas de maneira antecipada 

à aula expositiva, os alunos apresentaram interesse e motivação, destinando uma grande parte 

do tempo da aula para discussões acerca dessas tarefas. Em contraponto, na turma de ensino 

tradicional, os alunos apresentaram um processo lento na resolução dos casos práticos e 

precisaram da intervenção dos professores para solucioná-los, além de pouca atividade dos 

discentes e reduzidas discussões entre os pares.  

Os achados de Cittadin et al. (2015) concluem que a utilização das metodologias 

ativas contribui para autonomia dos alunos, visto que há maiores possibilidades de diálogos 

relacionados com a realidade, requerendo um tempo de dedicação docente maior para elaborar 

avaliações com função formativa. Sendo assim, os estudantes também precisam de um período 
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maior para se debruçar nos estudos antecipados, e esses aspectos devem provocar uma reflexão 

sobre a formação, atuação e práticas docentes e discentes.  

O estudo considera ainda as tecnologias como uma ferramenta fundamental da sala 

de aula invertida, no entanto, a ênfase está na percepção docente e na utilização das 

metodologias, não relacionando diretamente as contribuições dos recursos digitais para 

aprendizagem dos alunos. Outro diferencial desse estudo para a presente pesquisa foi o fato de 

ser considerado apenas um tipo de metodologia ativa, que foi a sala de aula invertida, não sendo 

acompanhada por processos avaliativos, sendo a análise realizada pelos resultados de 

discussões e realização das atividades.  

A pesquisa de Nagib (2018) revela um perfil diferenciado do estudante 

universitário, mostrando capacidade para realização de múltiplas atividades, sendo mais 

comunicativo e tendo atitudes dinâmicas. Essas características demandam transformações no 

meio educacional e nas metodologias utilizadas, de sorte que, nesse caso, o ensino tradicional 

necessita ser revisto. O estudo desenvolve uma revisão acerca dos variados tipos de 

metodologias ativas, sendo apontadas como desencadeadoras de problematizações, 

desenvolvimento de estratégias e atividades dinâmicas, que promovem a participação discente. 

A pesquisa centraliza suas análises na formação e nas ações docentes, relacionando as 

atividades ao desenvolvimento da aprendizagem e das habilidades dos alunos.  

O estudo acima citado foi desenvolvido em uma Instituição de Ensino Superior 

(IES) no curso de graduação em Ciências Contábeis, e teve como objetivo analisar a 

implementação das metodologias ativas mediante a investigação do perfil docente, da sua 

formação pedagógica e de suas experiências acadêmicas e profissionais.  

A tecnologia mostra-se transversalmente na pesquisa dos autores acima discutidos, 

haja vista que utilizam esses recursos apenas para implantação de estratégias da sala de aula 

invertida e para as análises de conhecimento do perfil docente. Os gestores das IES trabalham 

com essas informações sobre os docentes, buscando caminhos para impulsionar e transformar 

a formação destes e acarretar o desenvolvimento de habilidades, atitudes e motivação dos 

alunos. O engajamento dos alunos também foi analisado pelo olhar dos docentes, da mudança 

e das contribuições para as práticas e metodologias pedagógicas, portanto, possibilita ao seu 

autor concluir que as atividades e as melhorias advindas da utilização das metodologias ativas 

influenciam os processos de ensino e aprendizagem. 

Nessas condições, os resultados apontam que os professores, com o emprego das 

metodologias ativas, conseguem ampliar a percepção acerca da melhoria da sua formação. 

Sendo assim, passam a adotar práticas que envolvem estratégias participativas, 
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desencadeadoras de questionamentos, que favorecem a criatividade, o engajamento e a autoria 

dos alunos.  

Esta demanda acadêmica stricto sensu se distancia da investigação de Nagib (2018) 

por considerar as tecnologias como recursos na utilização das metodologias ativas e como 

ferramenta para elaboração de estratégias para confecção do produto como resolução para a 

problemática identificada pelos próprios alunos. Outro distanciamento é o fato de o estudo não 

analisar o desenvolvimento de habilidades dos alunos, sendo esse o foco desta pesquisa, que 

procura compreender como se dá o estabelecimento da habilidade para tomada de decisão. As 

contribuições se devem à visão do professor e de suas práticas e metodologias como fator 

decisivo e desenvolvedor de atitudes, posturas e habilidades discentes, considerando a relação 

dialética entre ensino e aprendizagem. 

O estudo de Silva (2016) busca analisar a promoção do engajamento dos alunos do 

Ensino Superior, que tem como característica a grande quantidade de evasão, devido ao nível 

de dificuldade dos conteúdos e dos desafios, causando desmotivação. Acrescenta-se o objetivo 

de implementar abordagens ativas nos processos de aprendizagem, como a gamificação, 

associadas à compreensão do engajamento estudantil como estratégias para reduzir os 

problemas enfrentados pelos alunos durante as disciplinas, personalizando modelos de 

aprendizagem. 

A pesquisa acima citada teve como participantes os alunos das disciplinas de 

programação, na tentativa de identificar e analisar um modelo para aprendizagem de conteúdos. 

A autora revela que as práticas tradicionais de ensino não consideram o engajamento discente 

no desenvolvimento dos processos educacionais, visto que as metodologias tradicionais 

denotam rigidez nos cumprimentos de conteúdos de acordo com currículos, nas buscas pelos 

resultados e nas formalizações de cronogramas. Outras limitações se devem ao fato de trabalhar 

com grande número de alunos, não havendo oportunidade de promover devolutivas e feedbacks, 

além de não considerar as necessidades discentes de maneira individualizada. 

No estudo acima descrito, a ferramenta digital utilizada para analisar o engajamento 

foi o cod[edu], que se define como um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que ajuda o 

professor a acompanhar o discente, objetivando o engajamento discente por via da resolução de 

questões com elementos de gamificação, como pontuação, competitividade e aspectos 

narrativos. Esses aspectos serviram de base para formação dos indicadores de engajamento e 

facilitaram o acompanhamento docente com relação ao desempenho dos alunos na disciplina.  

Segundo a autora, os desafios e dificuldades encontrados na promoção do 

engajamento discente nas disciplinas são minimizados com a inserção de metodologias ativas 



40 

utilizando as tecnologias como recursos, especificamente a abordagem de gamificação. O 

estudo analisa a aprendizagem dos alunos por meio de indicadores de engajamento como um 

jeito de os docentes terem um embasamento da realidade discente, reconhecendo e avaliando 

as dificuldades deles e atendendo às suas necessidades. 

Os resultados de Silva (2016) ressaltam a importância da ação docente na promoção 

do engajamento, com apoio em papéis como acompanhamento do engajamento e consequente 

aprendizagem do discente, além do fornecimento de feedbacks, que possibilitam a resolução de 

dúvidas e dificuldades e o olhar individualizado para cada aluno. A autora complementa, 

exprimindo que a participação do aluno é imprescindível e está relacionada ao desenvolvimento 

do engajamento na realização das tarefas no AVA. Os relatórios ensejam aos educadores o 

acompanhamento discente, possibilitando os feedbacks, promovendo e aproximando as 

relações entre professores e alunos. 

O estudo de Silva (2016) envolve a aplicação de metodologias ativas na forma de 

gamificação, com apoio das tecnologias digitais, como fatores importantes no desencadeamento 

do engajamento discente, o que traz aproximações com esta investigação. A autora descreve de 

teoricamente a tipificação do engajamento, como engajamento comportamental, cognitivo e 

emocional, no entanto, nas análises de dados, identifica o engajamento sob uma perspectiva 

generalista, direcionando suas discussões e avaliações a partir do desempenho do aluno no AVA 

como fundamento para compreensão e resolução de desafios relacionados à evasão. Neste 

estudo, há um avanço maior na temática, visto que os tipos de engajamento encontram-se 

relacionados e servem de base para o entendimento de como as habilidades e competências dos 

alunos se desenvolvem, em especial, a tomada de decisão, que se torna decisiva para o curso de 

Ciências Contábeis. 

Barbosa e Moura (2014), assim como Silva (2016), utilizam as metodologias ativas 

como estratégias para ultrapassar as limitações das organizações curriculares e especificidades 

dos cursos de Ensino Superior. Os primeiros autores consideram a realidade da construção de 

habilidades profissionais para estudantes de Engenharia, apontando como principal dificuldade 

discente o baixo índice de motivação, ocasionando evasões e prejuízos no aproveitamento de 

conteúdos. Assim sendo, o estudo tem como objetivo rever as metodologias tradicionais de 

ensino, considerando as tecnologias como apoio, discutindo estratégias envolvendo atividades 

dinâmicas desde a utilização de metodologias ativas como aprendizagem baseada em problemas 

e arrimada em projetos. 

Segundo Barbosa e Moura (2014), a reflexão das práticas no dia a dia e a inserção 

de atividades envolvendo a resolução de problemáticas possibilitam o incentivo à criação, ações 
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inovadoras e competências para a formação integral dos sujeitos desses processos, que são os 

professores e os alunos.  

A aprendizagem baseada em projetos e assente em problemas são mostradas pelos 

autores acima citados como práticas que incidem na melhoria do desempenho discente, 

contribuindo, com efeito, para formação profissional dos engenheiros e tendo como destaque a 

aprendizagem significativa e habilidade para trabalhar cooperativamente. Além de promover a 

predisposição para analisar e solucionar problemáticas, existem a competência para planejar e 

gerir projetos, bem como outras capacidades relacionadas ao exercício da profissão.  

Os pesquisadores discutem a aplicabilidade de ambas as metodologias em sala de 

aula e posteriormente fazem uma comparação entre as duas práticas, demonstrando um estudo 

de caso da aprendizagem baseada em projetos no laboratório por meio da plataforma 

Laboratório Aberto de Ciência, Tecnologia e Arte (LACTEA) do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) em cursos de pós-graduação, que busca aproximar 

do cotidiano educacional a experienciação de projetos com a orientação dos professores. A 

LACTEA se caracteriza no desenvolvimento dos preceitos explicativo-didático, construtivo-

tecnológico e investigativo-científico. 

Com relação à aprendizagem baseada em problemas, segundo os autores, esta é 

adotada regularmente em disciplinas de cursos que abrangem a resolução de problemas, a 

exemplo da Universidade de São Paulo (USP), que adota essa metodologia em dez cursos da 

graduação. Para os autores, as duas abordagens são consideradas como ferramentas 

pedagógicas, com esteio nas quais a ação dos estudantes de maneira planejada, incluindo 

objetivos de aprendizagem, orientação de fundamentos e assistência criteriosa dos processos, 

desencadeia o desenvolvimento de habilidades e a consequente aprendizagem. 

Os estudos de Barbosa e Moura (2014) apontam como principais resultados que as 

metodologias empregadas possibilitaram que os discentes de Engenharia experienciassem os 

conhecimentos como um processo formativo, beneficiando o desenvolvimento de habilidades 

de resolução de problemas importantes para a aprendizagem. Complementam, ainda, que as 

duas metodologias devem estar associadas e interligadas, visto que os benefícios dessas 

abordagens preparam os discentes na condução de projetos e soluções de problemas para além 

de sala de aula, por intermédio da experimentação de vivências que fazem sentido para sua 

formação e sua vida.  

Essas pesquisas utilizaram a tecnologia desde plataformas virtuais, mas não 

consideram aspectos relacionados ao engajamento, visto que o foco do estudo dos autores está 
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centrado nas metodologias e nas suas aplicabilidades com arrimo nos resultados, e não no 

desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem. 

Os estudos de Souza et al. (2018) desenvolvem uma avaliação do uso das 

metodologias ativas, mais especificamente, nos preceitos da gamificação, tendo como contexto 

da pesquisa o curso de Ciências Contábeis de uma IES privada. Primeiramente, buscou-se 

identificar a maneira como os alunos aprendem com relação aos debates, correções das 

atividades, desenvolvimento de tarefas em grupo com jogos. As análises foram feitas também 

com apoio nas discussões, observações e aplicação de feedback pelos professores. 

Primeiramente, foi realizada a identificação das características dos alunos com relação à 

maneira de aprender para, a partir daí, planejar a disciplina e desenvolver as metodologias ativas 

a serem implementadas, que foram os elementos da gamificação, tais como a competição, a 

colaboração, atividades em grupo e o engajamento. 

Os alunos foram questionados sobre os métodos de ensino e aprendizagem. Sendo 

assim, as técnicas que mais apareceram nas preferências discentes foram utilizadas na pesquisa. 

Portanto, os autores consideram as metodologias de ensino relacionadas às necessidades dos 

alunos, às modalidades de aprendizagem e às demandas reais do exercício da profissão. Os 

resultados da pesquisa indicam que os alunos demonstraram um bom nivelamento de satisfação 

com relação às metodologias ativas utilizadas e consideram ainda que houve engajamento e 

motivação nas atividades sugeridas. 

Assentados nessas conclusões, os pesquisadores ressaltam a importância das 

políticas internas, a formação contínua docente e a dedicação dos professores nos 

planejamentos das disciplinas. Sendo assim, as metodologias ativas desenvolvidas no estudo 

foram vistas como estratégias relevantes para ampliação dos aspectos sociais dos alunos, além 

da constituição do conhecimento no encaminhamento didático associado às maneiras de 

aprender discentes e às expectativas de atuação futura da profissão. A utilização das 

metodologias ativas associada aos elementos de gamificação trazem benefícios para ampliação 

das vivências compartilhadas no dia a dia da sala de aula, promovendo o desenvolvimento de 

um ensino e aprendizagem com dinamismo, desafios e participação, possibilitando uma 

formação discente crítica, reflexiva e autoral atendendo às demandas do exercício da profissão 

de contador. 

A pesquisa de Souza et al. (2018) analisa o engajamento baseado nas respostas dos 

alunos nos questionários e nas atividades, além das reações mediante o contato com os 

elementos da gamificação, apesar de considerar que o engajamento não faz distinção quanto à 

tipificação, e se limita a revelar dados ligados ao comportamental. Com efeito, não abrange 
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suas análises para os aspectos cognitivos e emocionais e a interdependência da tríade dos tipos 

de engajamento (comportamental, cognitivo e emocional), assim como é considerado neste 

ensaio. 

As reflexões teóricas e práticas discutidas neste capítulo possibilitaram descrever 

os processos de desenvolvimento de habilidade para tomada de decisão, envolvendo conceitos 

e práticas relacionados às metodologias com a utilização das tecnologias digitais. Neste 

contexto, emergem processos de engajamento e competências, conforme representação da 

figura abaixo: 

 

Figura 1 – Diagrama síntese dos principais constructos teóricos do estudo 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Figura 1 demonstra o desenvolvimento deste estudo, relacionando a 

implementação de práticas pedagógicas por intermédio das metodologias ativas como um meio 

de envolver os estudantes de maneira comportamental, cognitiva e emocional aos conteúdos da 

disciplina, bem como promover o desenvolvimento de competências, como senso de 

responsabilidade, criatividade, autonomia e autoria.  

O estudo sob relação considera também o engajamento do aluno como 

consequência da relação entre e realidade que o estudante vivencia e o modo como ele reflete 

as transformações do ambiente de ensino, inclusive com a utilização das tecnologias como 

recurso, assim como afirmam Finn e Rock (1997). A expectativa é de que as mudanças no 

âmbito do ensino e nos ambientes de aprendizagem levem ao dinamismo e influenciem a 
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tomada de decisão discente. No planejamento das atividades, a seleção das metodologias é um 

importante elemento de vínculo e reflexão da maneira como implementar as TIC, com vistas a 

possibilitar o engajamento discente, além de motivar a participação dos alunos nas tarefas 

sugeridas, possibilitando maiores diálogos e consequente troca de conhecimentos entre os 

pares. Hein (2013) complementa, expressando que a utilização das tecnologias digitais como 

ferramentas de apoio contribui para o desenvolvimento de estratégias e fatores como motivação, 

colaboração e engajamento discente. 

Com procedência nessa proposição teórica, os procedimentos metodológicos 

envolvem uma proposta da estruturação de um produto final com o apoio das tecnologias 

digitais, tendo como meta propiciar aos alunos uma vivência em problemas reais do cotidiano, 

que denotam a própria visão no desenvolvimento de estratégias e na utilização dos recursos, 

haja vista que os recursos tecnológicos fazem parte da rotina desses jovens, tornando as 

atividades um motivo para o seu engajamento e um caminho para que sejam desenvolvidas 

habilidades para tomada de decisão. 

O próximo segmento – Capítulo 3 – traz elementos teóricos necessários para 

compreensão do estudo desenvolvido, e que servem de embasamento para atingir os objetivos 

dos estudos, além de possibilitar a formulação das categorias necessárias para análise dos dados. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Este capítulo, inicialmente, traz a discussão sobre a habilidade para tomada de 

decisão no contexto da formação do contador, considerando a formação acadêmica desse 

profissional e suas principais especificidades. Nesse contexto, a primeira seção se caracteriza 

pelo estudo e pelas principais definições da habilidade para tomada de decisão, buscando 

compreensões acerca da relevância desta para os processos de ensino e aprendizagem nos 

cursos de Contabilidade. 

A subseção seguinte discute a implementação das metodologias ativas com apoio 

das tecnologias digitais, caracterizando a tipificação dessas práticas, além de relacionar a 

influência delas no desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão. 

A terceira seção traz os principais conceitos e práticas que possibilitam o 

engajamento discente, procurando definir esse processo, identificando suas principais 

tipificações e características e relacionando a emergência de habilidades, como criticidade, 

senso de responsabilidade, autonomia, autoria e o desenvolvimento de habilidade para tomada 

de decisão. 

 

3.1 Habilidade para tomada de decisão no contexto da formação do contador 

 

Esta seção demonstra o processo de desenvolvimento da habilidade para tomada de 

decisão, considerando que este mantém uma relação próxima com os objetivos da 

aprendizagem e da formação do profissional de Contabilidade. O universo das Ciências 

Contábeis envolve um contexto de muitos dados, e o contador precisa transformar e trabalhar 

os fatos que ocorrem nas organizações e no mundo dos negócios, fazendo com que o sentido 

dessas informações se torne útil para a tomada de decisão. 

A Contabilidade se define como uma ciência que registra os fatos contábeis para o 

controle do patrimônio da empresa com apoio em conhecimentos técnicos das normas, das 

legislações e dos princípios e subjetivos, que são as interpretações dos fatos e problemática das 

organizações; sendo assim, a ciência apresenta como principal finalidade a informação para 

tomada de decisão (MARION, 2018). 

A própria identificação e simbologia da Ciência Contábil, por intermédio do 

Caduceu, representado na Figura 2, envolve diversas habilidades da profissão do contador. 



46 

Figura 2 – Caduceu: Símbolo da Contabilidade 

 
Fonte: CRCRJ. 
 

As habilidades representadas na imagem se caracterizam como investigação, 

pesquisa, pensamento elevado, aplicação e sabedoria para resolução de problemas. Isso 

demonstra o perfil do egresso em integrar as variegadas habilidades, com a sabedoria 

entrelaçando todas as ações da Contabilidade. 

Arrimando-se nas dicotomias entre a prática e a teoria acerca da graduação de 

Contabilidade, em que as habilidades técnicas se sobressaem como primordiais, o curso, 

predominantemente, demonstra disciplinas ligadas ao desempenho da função de maneira 

mecanicista e técnica, pela aplicação de fórmulas, cálculos e apresentação de resultados 

numéricos (PERES, 2017). O contexto de atuação e das organizações aliadas às necessidades 

reais do curso ensejam por uma integração entre os conhecimentos técnicos e as habilidades. 

Este experimento nasce dessa inquietação em implementar práticas ativas ao corpo discente, 

que envolvam pensamentos reflexivos e críticos e que incidam no desenvolvimento de 

habilidade para tomada de decisão. 

Hoog (2006) complementa, exprimindo que as Ciências Contábeis apresentam um 

caráter social, pois se encontram no âmbito das ciências sociais aplicadas, demonstrando 

intensos fundamentos epistemológicos e demandando do contador uma atitude perante a 

sociedade de responsabilidade acerca da geração e distribuição de renda. 

O conhecimento contábil exprime amplo papel social baseado no exercício da 

profissão que trabalha conceitos interdisciplinares da Economia, Administração e Psicologia, 

mantendo as organizações dentro de uma economia mais estável (KROETZ, 2003). Essas 

características anseiam por uma formação acadêmica também interdisciplinar, na qual os 



47 

discentes devem estabelecer relações sociais e desenvolver estratégias ativamente para o melhor 

entendimento da real função social da Contabilidade na qualidade de ciência e sua capacidade 

transformadora. 

O contexto social, que é modificado pelas ações da Contabilidade, surge como um 

instrumento que determina trajetórias distintas às organizações e às pessoas no que tange à 

tomada de decisão (IUDÍCIBUS; LOPES, 2004). A responsabilidade social que é desenvolvida 

desde a formação dos futuros profissionais da área deve apresentar características de autoria, 

participação, dinamismo e vivência das realidades organizacionais. 

As pesquisas de Marion (2015) defendem a ideia de que a Contabilidade é utilizada 

como um recurso que enseja uma variedade de informações relevantes, que em algum momento 

servirão de base para o desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão, interior ou 

exteriormente ao contexto de uma organização. Assim, a informação se torna uma fonte 

relevante para que os educandos encontrem facilidade nas escolhas, na administração e no 

planejamento das suas atuações. 

Padoveze (2004) afirma que o fundamental para a tomada de decisão em uma 

empresa é a utilização do conhecimento contábil como ferramenta, sendo necessário que essa 

informação seja fundamental e útil para os gestores. 

Apesar das necessidades e das demandas de transformações nos processos de ensino 

e aprendizagem na Contabilidade, o panorama inicial da Contabilidade exigia atribuições 

regidas exclusivamente por normas. Somente no ano de 2007, com as mudanças das 

normatizações internacionais e o estabelecimento de um novo contexto político e econômico, 

essas regras foram substituídas por outros conhecimentos. O que antes era restrito à 

aplicabilidade de normas e regras, nesse ambiente contemporâneo, passou a envolver a 

subjetividade e individualidade do profissional de Contabilidade. Desse modo, a Contabilidade 

partiu de uma ciência ligada a uma normatização para o desenvolvimento de uma posição de 

tomada de decisão por parte dos profissionais.  

Inicialmente, as ações de contabilização eram geradas de conteúdos pautados 

exclusivamente em normas e legislações. A Lei 6.404 (BRASIL, 1976), conhecida como 

Sociedades por Ações, legisla sobre a obrigatoriedade da elaboração das demonstrações 

financeiras em conformidade com as normas internacionais de Contabilidade. Ressalta-se que 

somente após 31 anos a Lei 6.404 veio a ser objeto de modificações com a implementação da 

Lei 11.638 (BRASIL, 2007), que teve como principal objetivo adequar e realizar a convergência 

entre as normas brasileiras e as normas internacionais de Contabilidade.  
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A convergência das normas brasileiras às normas internacionais se torna 

imprescindível na adequação da formação do contador ao contexto globalizado em que as 

organizações se encontram. Nesta situação, há uma exigência de padronização das informações 

geradas pela Contabilidade, a fim de facilitar a tomada de decisão por todos os agentes 

interessados no âmbito externo e interno das empresas.  

A mudança no perfil do contador nas decisões contábeis no Brasil partiu da 

convergência das normas internacionais, que influenciaram e passaram a integrar a prática 

contábil. A convergência se define como uma harmonização das normatizações, ou seja, o 

estabelecimento de uma adesão entre os modelos contábeis internacionais procedente de fatores 

comuns de princípios, respeitando a realidade de cada país (VILLELA, 2007). 

Segundo Fuji e Slomski (2003), as mudanças da Lei 11.638 (BRASIL, 2007) 

trouxeram ainda uma marca de subjetivismo para a atuação do futuro profissional, sendo 

primordial que este utilize os conhecimentos para dar subsídios para tomada de decisões. Essa 

subjetividade vai além da leitura e implantação das normas, pois envolve uma compreensão e 

fatores subjetivos sobre estas, desde a percepção e da cognição do contador. Sendo assim, os 

docentes, por via do planejamento e da utilização das metodologias de ensino, proporcionam a 

constituição de estratégias e interpretações das leis com esteio numa realidade em que o aluno 

vivencie e identifique problemas e proponha soluções, assim como ele irá experienciar na sua 

prática futura profissional. 

Com efeito, o engajamento se faz necessário, visto que o aluno precisa se envolver 

subjetivamente, ou seja, trazer a sua interpretação de acordo com sua análise mediante os 

problemas identificados. Com essa motivação, ele se sentirá capaz de reformular questões, 

constituir estratégias e, consequentemente, tomar decisões. 

Fuji e Slomski (2003, p. 42) definem o subjetivismo como um “pensar 

responsável”; essas ações com origem subjetiva não são apenas uma manifestação emocional, 

mas atitudes repletas de sentidos e aspectos cognitivos, que envolvem conhecimentos relativos 

à área. A nova perspectiva contábil deve ter como reflexo uma transformação comportamental 

que inclui o sistema de ensino dos cursos de graduação, envolvendo os professores nas ações, 

os quais devem reformular suas metodologias e práticas didáticas na tentativa de formar 

contadores reflexivos e críticos.  

Compreende-se o planejamento como desafio para o professor, visto que na sua 

formação os processos didáticos e metodológicos não são trabalhados, essencialmente ao 

professor, que é primeiramente contador e somente depois se insere na sua função.  Por outro 

lado, tem-se o professor que é somente docente, e na sua vida profissional não participa de uma 
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prática da realidade contábil, esta última sendo influenciada pelos fatores sociais, culturais e 

históricos. Considera-se ainda que a relação desenvolvida entre professor e aluno acarreta uma 

troca de experiências, os alunos com vivências de estágios, e o docente com os conhecimentos 

teóricos da profissão. 

A globalização e os elementos da era da informação, como as tecnologias digitais, 

a internet e a facilidade de acesso dos dispositivos móveis, como smartphones e tablets, têm 

revolucionado as relações estabelecidas no âmbito da Contabilidade. Marques (2006) considera 

que essas transformações anseiam por uma adequação e uma reestruturação da própria ciência. 

Sendo assim, faz-se necessária a inserção desses recursos nas metodologias de ensino de forma 

planejada, organizada e relacionada às atividades propostas, contribuindo para formação do 

futuro profissional da área da Contabilidade. Os processos educacionais são causa e efeito dessa 

mudança, pois os docentes se utilizam de planejamentos, metodologias e recursos para 

relacionar os aspectos cognitivos e habilidades ao contexto social dos alunos e dos professores.  

As metodologias utilizadas nos processos de ensino contábil devem contribuir para 

a formação discente mediante a complementação entre os conhecimentos científicos e 

tecnológicos, visto que o objetivo da Contabilidade é prover informação para tomada de 

decisão. Assim, a inserção da tecnologia no planejamento metodológico do professor se 

exprime como um meio de transmissão e disseminação dos dados contábeis, portanto, deve ter 

curso, também, nos ambientes de sala de aula.   

Marion (2015) considera que o profissional de Contabilidade deve, na sua 

formação, saber interpretar os dados disseminados desde as tecnologias e fazer associações às 

tomadas de decisão. Sendo assim, o perfil discente se caracteriza pela interseção dos 

conhecimentos técnicos e práticos subsidiados pelas tecnologias. 

Uma das mudanças trazidas por essa nova legislação envolve ações reflexivas do 

profissional de Contabilidade, ou seja, para que seja tomada uma decisão, o exercício da 

profissão vai para além das normas, e o contador precisa se constituir como um sujeito crítico, 

ativo e atuante.  

Entende-se, por consequente, que os professores devem planejar ações 

metodológicas para possibilitar que os alunos adquiram uma visão voltada para o 

desenvolvimento social e humano. Haja vista que as próprias normas da Contabilidade foram 

alvo de alterações, em 2007, em que o exercício da profissão não está mais restrito apenas às 

normas, mas ao exercício da subjetividade por meio da análise dos fatos para os registros e 

geração de informações, tendo como consequência a habilidade para tomar decisões.  
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Esta demanda universitária procura aportar uma adequação dos processos de ensino 

e aprendizagem na área contábil, na tentativa de atender às demandas relacionadas ao principal 

objetivo dessa ciência, que é gerar informação para favorecer a tomada de decisão. Por essa 

razão, os alunos são insertos num âmbito de identificação de problemas e formulação de 

estratégias para solucionar problemas, desenvolvendo, assim, um comportamento ativo em sua 

aprendizagem. 

Autores como Iudícibus e Marion (2017) afirmam, ainda, que o ambiente atual 

globalizado das organizações denota obstáculos e possibilidades para o surgimento de 

aprendizagens contábeis, fornecendo estratégias para o desenvolvimento da Contabilidade, 

demandando dos profissionais um novo perfil de atuação, mais dinâmico e ativo.   

As transformações significativas advindas das novas normas trouxeram uma 

realidade diferenciada no exercício da prática contábil, havendo uma prioridade na essência 

sobre a forma, possibilitando maior transparência para o investidor, além de carrear mudanças 

significativas no âmbito da Contabilidade, no perfil dos contadores e no currículo das 

disciplinas (SANTOS; CALIXTO, 2009). 

Autores da área de Contabilidade, como Marion (2010), Iudícibus (2009) e Beuren 

(2002), ressaltam que muitos alunos de Ciências Contábeis, ao concluírem o curso de 

graduação, não se sentem preparados para tomadas de decisões ao desenvolverem suas 

atividades profissionais. Faz-se uma reflexão no sentido de que o conhecimento contábil não 

tenha sido efetivado plenamente na sua vivência universitária, o que demonstra a relevância das 

vivências práticas do conteúdo teórico relacionadas à realidade da profissão ainda durante a 

graduação. 

Projetos diversificados são desenvolvidos em parceria com grandes empresas da 

Contabilidade, com vistas a formar o aluno e que ele os utilize em situações futuras, quando da 

sua atuação já no mercado de trabalho. O que ainda não há é uma preocupação com a 

modalidade e o momento em que a aprendizagem ocorre e a mensuração das contribuições para 

formação do sujeito que esses sistemas fornecem.  

Para que a formação do contador constitua habilidades para tomada de decisões, 

torna-se necessário repensar o contexto da graduação e todo o processo de ensino. Este acolhe 

influências da percepção social com relação à Contabilidade, afetando um novo perfil do 

estudante. O futuro profissional de Ciências Contábeis é influenciado pela visão da sociedade, 

que anseia por talentos que possuem criticidade e autonomia. Nessa formação, é preciso 

consolidar a imagem mais assertiva da Contabilidade. 
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A finalidade de intensificar a percepção positiva da Contabilidade para a sociedade 

fez com que a Pathways Comission (2010) – parceria do American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA) com a American Accounting Association (AAA) – procurasse ilustrar de 

graficamente esse fenômeno, buscando, portanto, estabelecer uma estrutura de Ensino Superior 

inovadora, visando a implementar as perspectivas de atuação e do engajamento no estudo das 

Ciências Contábeis, além de estruturar sugestões para novas trajetórias educacionais oriundas 

de perspectivas docentes, permitindo que os alunos se engajem pela interligação teoria e prática. 

A Figura 3 é resultado de uma estratégia de desenvolvimento de uma inovadora 

percepção da Contabilidade. Don Roam, profissional especializado em design e visualização, 

em trabalho conjunto com a Pathways Comission e com a AAA, desenvolveu essa 

representação visual, em que se destaca o verdadeiro sentido do que é a Contabilidade, com o 

tema: Isso é Contabilidade! Esse modelo caracteriza a percepção do que deve ser a 

Contabilidade:  

 

Figura 3 – Pathways Vision Model, “Isso é a Contabilidade!” 

 
Fonte: Adaptada de The Pathways Comission (2010)1. 

 
1 Disponível em: http://commons.aaahq.org/hives/a943df3efc/summary. Acesso em: 18 nov. 2020. 
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A figura anterior traz uma representação gráfica da visão da Contabilidade, 

buscando enfatizar atração por habilidades e competências, transformando, assim, a imagem 

dessa ciência com foco nas pessoas, ressignificando-a para toda a sociedade. Trazendo a leitura 

da figura para este estudo, entende-se que a base da seta representa as atividades das empresas, 

sendo identificados problemas pelos alunos, que posteriormente serão interpretados subjetiva e 

unicamente com suporte em suas experiências e conhecimentos. Na visão de investigadora, 

torna-se necessário considerar competências não como tecnicismo ou externo aos processos de 

aprendizagem, além de compreender a tomada de decisões relacionada a conhecimentos com 

complexidade desde o desenvolvimento de habilidades, aspectos cognitivos e atitudes. 

Em seguida à interpretação e ao pensamento críticos, os estudantes vão se utilizar 

de informações que julgam úteis para desenvolver as habilidades com vistas à tomada de 

decisão, que irão impactar as empresas e a sociedade.    

Essa representação tem como objetivo levar uma concepção da Contabilidade na 

forma prática em que sintetiza as ações ocorridas no exercício da profissão com reflexão, 

requerendo habilidades e pensamentos críticos, fornecendo informações para tomada de 

decisão.  

Sendo assim, as metodologias utilizadas pelo professor devem favorecer a 

participação e atuação discentes, por meio de uma problematização, modificando as questões 

em processos reflexivos e levando o aluno ao comprometimento maior com a realidade, haja 

vista que é pela compreensão e de como se dá o processo educativo que se elucidam a promoção 

das habilidades, a autoria e autonomia dos alunos acerca do objeto do estudo.  

Os conteúdos, portanto, devem ter um caráter significativo, ou seja, buscar relação 

com o contexto sócio-histórico desse aluno, considerando o envolvimento dos conhecimentos 

docentes que permeiam a interação professor e aluno. A Contabilidade se institui como um 

sistema de controle, que traduz e mensura os fatos ocorridos no desenvolvimento das atividades 

empresariais, disponibilizando as informações para as devidas tomadas de decisões e 

contribuindo com dados seguros para o processo de gestão (IUDÍCIBUS; MARTINS; 

GELBCKE, 2006).  

Na graduação, os estudantes de Ciências Contábeis devem iniciar esse 

desenvolvimento de habilidades para tomada de decisão por via das discussões em grupo e 

participação em atividades de vivência em realidades profissionais, que promovam a reflexão 

e o ativismo discentes.  

A Universidade Federal do Ceará, por meio do PPC (2007), redefiniu o perfil 

profissional do Bacharel em Ciências Contábeis. Atualmente, o profissional desse curso deve 
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ter uma postura ética, comprometida com a sustentabilidade organizacional e com o 

desenvolvimento da sociedade, além de ter conhecimentos específicos sobre Contabilidade e 

aspectos da atuação na contextura nacional e internacional. 

Em sendo assim, a qualidade da formação do contador torna-se um ponto 

inquestionável com relação à prática dos docentes na Contabilidade, havendo a necessidade de 

uma formação ainda mais especializada e de uma valorização das metodologias utilizadas. 

Ainda de acordo com o Projeto Pedagógico, as aulas devem ser de natureza teórica 

e prática, seguindo os aspectos de cada temática, objetivando um bom desempenho da função 

do futuro contador do curso de Ciências Contábeis da UFC. O perfil do graduado em Ciências 

Contábeis da UFC se caracteriza pelo desenvolvimento de ações integradas com a atuação nas 

respectivas áreas organizacionais, educacionais, entidades públicas, sem fins lucrativos e 

profissionais liberais.  

As novas condutas e as normas contábeis mais flexíveis, contidas nos 

pronunciamentos contábeis, ofereceram conceitos que vão além de uma simples tradução e 

publicação em diários oficiais (IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2006). Todo esse 

contexto faz com que o contador se torne mais compromissado e participante do processo de 

contabilização, tendo que adquirir um comportamento de subjetivismo responsável. Por isso, a 

importância para que o contador, desde o início de sua formação na graduação, desenvolva 

habilidades para utilizar as informações nas tomadas de decisões na sua atuação em sala de 

aula, com a proposição de atividades que suscitam discussões e reflexões acerca de uma 

problemática. 

Segundo Barth, Landsman, Lang (2008), a academia contribui para disseminar as 

normas internacionais por intermédio dos professores, que focam sua atuação nos julgamentos 

relevantes e nas estimativas significativas. O profissional de Contabilidade deve assumir uma 

atitude que demonstre informações relevantes e confiáveis aos usuários de acordo com suas 

necessidades de informação. 

A proposta do Currículo Mundial para o curso de Ciências Contábeis foi 

estabelecida pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), em 1982. O 

Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and 

Reporting (ISAR) constitui um grupo de trabalho intergovernamental da United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD), que se dedica à elucidação corporativa e a 

aspectos da Contabilidade corporativa. Sendo assim, os dados são utilizados como parâmetros 

para tomada de decisão.  
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O ISAR engloba vários problemas na Contabilidade corporativa e produção de 

relatórios financeiros, visando à melhoria na comparabilidade e confiabilidade global de 

relatórios corporativos e objetivando o fortalecimento da profissão contábil na contextura 

mundial.  

A Resolução CNE/CES no 10, de 16 de dezembro de 2004, regulamenta o ensino 

da graduação em Ciências Contábeis e institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso. 

De acordo com essa resolução, em sala de aula, os discentes precisam apontar a união de 

conteúdos distintos e interdisciplinares; no entanto, essa relação não é vista na prática, pois, 

segundo Peres (2017), existem dificuldades relacionadas às ementas das disciplinas, as 

metodologias utilizadas, bem como a rigidez curricular.  

Esse regulamento é considerado com arrimo em três áreas inter-relacionadas: 

1) conteúdos de formação básica – ligados com outros níveis do conhecimento, 

abrangendo Administração de Empresas, Economia, Direito, Métodos 

Quantitativos, Matemática e Estatística; 

2) conteúdos de formação profissional – relacionam-se às Teorias da 

Contabilidade, inserindo os conteúdos de ações atuariais e de quantificações de 

conhecimentos financeiros, patrimoniais, governamentais e não 

governamentais, de auditorias, perícias, arbitragens e controladoria, 

envolvendo aplicações aos setores público e privado; 

3) conteúdos de formação teórico-prática – relacionam-se à prática de Estágio 

Curricular Supervisionado, Atividades Complementares, Estudos 

Independentes, Conteúdos Optativos, Prática em Laboratório de Informática 

mediante a utilização de softwares atuais para Contabilidade.  

Essas três áreas de conhecimento precisam se relacionar, e para que isso aconteça, 

impõe-se um planejamento com todos os docentes para que as metodologias sejam congruentes 

em relação aos conteúdos de formação básica, os da formação profissional e os da formação 

que unem teoria e prática.  

O estudo sob escólio utiliza metodologias ativas que possibilitam a integração 

desses tipos de conteúdos e áreas, exprimindo na sua origem os conteúdos básicos, ou seja, os 

conhecimentos discutidos em sala de aula entre educandos e professora-pesquisadora. Passa, 

noutro momento, pelos conteúdos de formação profissional (quando os alunos visitaram 

empresas reais, buscando identificar uma problemática) e finaliza com os conteúdos teóricos e 



55 

práticos na mostra de um protótipo2 que é resultado das teorias da disciplina em conjunto com 

a vivência prática profissional desde a visão e identificação de questões levantadas pelo próprio 

discente.  

Para Cornachione (2004), os meios utilizados na formação dos alunos não possuem 

relação com os fins profissionais. O autor acredita que os recursos sejam um contexto propício 

de conectar os vários agentes da educação contábil, tais como professores, alunos e conteúdo, 

alcançando diversificados resultados que, na ausência dessa realidade, talvez não fosse possível 

alcançar. 

A Resolução CNE/CES 10/2004 (BRASIL, 2004) considera que a formação do 

discente de Ciências Contábeis deve englobar a associação entre as habilidades ligadas à técnica 

e à ciência e as competências críticas e reflexivas.  

O Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis – PPC (2007) não considera 

explicitamente a relação entre a formação discente e o desenvolvimento de atividades que 

promovam a criticidade e as habilidades para tomada de decisão dos futuros profissionais, visto 

que as ementas e os conteúdos das disciplinas das áreas sociais não exprimem relação de 

interdisciplinaridade com os conhecimentos da Contabilidade. 

Este estudo considera as habilidades de tomada de decisão com auxílio nos estudos 

de Eysenck e Keane (2017), considerando a inter-relação dos aspectos emocionais, que são a 

motivação e o engajamento, e os processos cognitivos, como a percepção, a memória, a 

interpretação da linguagem e, consequentemente, as decisões humanas. Sendo assim, a 

formação do aluno de Ciências Contábeis prevê o desenvolvimento da tomada de decisão, que 

é um fator cognitivo inter-relacionado com as emoções, visto que esse discente decide com base 

num envolvimento e engajamento com o conteúdo, as atividades propostas, as metodologias e 

a docente. 

 

 
2  É um exemplar que apresenta como meta a experimentação de um produto, serviço ou sistema como forma de 

solucionar problemas advindos de investigações, ampliados ou desenvolvidos posteriormente.  
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Figura 4 – Diagrama dos aspectos que formam a tomada de decisão 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Decodificando-se a Figura 4, divisa-se que a cognição influencia os aspectos 

emocionais e estes afetam os fatores cognitivos. No contexto acadêmico do ensino da 

Contabilidade, as ações associadas ao desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão 

devem, portanto, estar envolvidas em situações reais e com significado concreto para vivência 

dos futuros profissionais da área. Sendo assim, o aspecto primordial na formação do contador 

é a habilidade para tomada de decisão (IUDÍCIBUS; MARION, 2017). 

Klibi e Oussii (2013) complementam, expressando a ideia de que as metodologias 

e práticas de sala de aula no ensino da Contabilidade nas universidades ainda valorizam os 

conceitos ligados às habilidades técnicas como garantia de sucesso profissional, noo entanto, o 

mercado e a sociedade demandam habilidades envolvendo o emocional relacionado à cognição, 

como autonomia, criticidade, motivação e tomada de decisão. De efeito, atividades e exercícios 

que contenham e exijam identificação e solução mediante problemas auxiliam na constituição 

de tomadas de decisões futuras, haja vista que essa habilidade é subjetiva e envolve experiências 

anteriores, que irão atuar nas escolhas como padrão ou como base na resolução dos problemas 

(EYSENCK; KEANE 2017). 

Apesar do panorama tradicional e tecnicista que ainda permeia o ensino da 

Contabilidade, Peres (2017) considera que os docentes compreendem a necessidade de uma 

atuação mais ativa dos alunos na sua formação acadêmica, além de os discentes concordarem 

com o planejamento e as ações docentes baseadas na implementação de metodologias ativas de 

ensino. Os profissionais egressos da universidade devem conter um perfil que envolva atitude, 

portanto, os agentes que formam esse universo hão de promover planejamentos e ações 

transpostos ao ensino tradicional, marcado pelo acúmulo de informações, não configurando 

atitudes autônomas (RABAGLIO, 2008). Espera-se, portanto, que os futuros contadores sejam 
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preparados para tomar decisões e que estas sejam ágeis, rápidas e otimizadas, exprimindo 

melhor desempenho no exercício das suas funções (JUNG, 2004).  

As metodologias ativas de aprendizagem constituem possibilidades pedagógicas, 

que, mediante a experiência dos alunos e dos professores, possibilitam processos com 

características próximas da vivência dos alunos. Dessa maneira, propicia que, na realização das 

atividades, os discentes experienciem situações investigativas, possibilitando e aproximando a 

relação entre os pares e, portanto, adquirindo uma maior confiança para resolução de questões 

e tomadas de decisões (RIBEIRO, 2005). As práticas docentes devem ser planejadas e 

organizadas para o surgimento de comportamentos críticos e transformadores nos alunos, além 

de acarretar o desenvolvimento de habilidades para tomada de decisões. Sendo assim,  

 
[…] não se trata apenas de fazer coisas, independente de critérios, escolhas, planos, 
objetivos de aprendizagem, orientação e acompanhamento criterioso. É necessário 
pensar no que se vai fazer, fazer o que se pensou e pensar no que se fez. O que se 
busca é a prática de uma atitude consciente diante da realidade que se quer modificar 
e dos conhecimentos e habilidades que se quer adquirir. (BARBOSA; MOURA, 2013, 
p. 65). 

 

O profissional da Contabilidade exerce a tomada de decisão quando as informações 

fornecidas servem de suporte para apoiar essa habilidade, contribuindo para a minimização dos 

riscos e das incertezas e beneficiando o desenvolvimento da habilidade de tomada de decisão 

(RASCÃO, 2006). Sendo assim, a tomada de decisão se caracteriza desde uma interpretação de 

dados da realidade social ou organizacional pelos alunos, buscando estratégias e soluções para 

os problemas identificadas. Para tanto, o aluno se utiliza de seus conhecimentos, além de suas 

emoções, que o inclinam a participar dos processos que envolvem decisões. Faz-se necessário, 

portanto, entender como isto se dá na formação do futuro profissional de Contabilidade, por 

meio de estudos sobre as metodologias utilizadas, o engajamento discente e o desenvolvimento 

dessa habilidade.  

Na perspectiva de Marion (2015), a habilidade para tomada de decisão se define 

como algo em que o sujeito responsável por essa atitude tenha as informações necessárias sobre 

todo o funcionamento e os processos do fato a ser decidido. Dessa maneira, a Contabilidade é 

essencial nos processos que envolvem tomada de decisão, visto que coleta e analisa todos os 

fatos econômicos, de maneira a mensurar financeiramente e registrar sumária e decisivamente 

nos relatórios gerenciais. 

Chiavenato (2014) define a habilidade para tomada de decisões como a 

identificação e seleção de uma determinada atitude e/ou estratégia para resolução de problemas 
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identificados, além de possibilitar benefícios ou alguma oportunidade que venha a surgir em 

circunstâncias organizacionais. No âmbito deste estudo, os alunos buscam identificar um 

problema em uma empresa real, buscando estabelecer um produto que traga soluções e 

vantagens para a empresa e, consequentemente, o social. 

O processo decisório envolve variegados tipos de escolhas, nas quais ocorrem 

situações conflituosas e duvidosas, sendo necessários discernimento e planejamento na seleção 

da melhor oportunidade (MACHADO; RAPÉ; SOUZA, 2015). A tomada de decisão influencia 

na gestão de estratégias, visto que se compreende como um desencadeamento de ideias e 

escolhas, todas essas acarretando consequentes ações. 

Beuren (2000) define tomada de decisão como função primordial da Contabilidade, 

disseminar as informações importantes para os gestores nas decisões de investimentos e 

financiamentos, buscando habilitar a equipe gestora no alcance da seleção de melhores opções 

no alcance dos objetivos da empresa, para utilização eficaz do seu patrimônio. Assim, Stroeher 

e Freitas (2008) afirmam que a Contabilidade auxilia a gestão da organização na coleta, no 

processamento e no relato de informações, objetivando diversas decisões que advêm das 

operações e da administração delas. Neste texto doutoral, os estudantes entraram em contato 

com os dados da empresa desde a investigação para identificação do problema por meio de 

entrevistas e diálogos com os gestores, perpassando a constituição de estratégias, objetivando a 

formação do produto e, por último, retornando à informação desde o compartilhamento de suas 

produções e resultados para os pares e a professora.  

Nessa contextura, segundo Barth, Landsman, Lang (2008), os professores devem 

contribuir para disseminar os conteúdos contábeis com a utilização de metodologias que 

possibilitem a atuação discente nos julgamentos relevantes e nas estimativas significativas, haja 

vista que o contador em formação deve assumir posições ativas e autônomas para mostrar 

informações importantes e confiáveis aos usuários da Contabilidade, que são representados 

pelos clientes, fornecedores, organizações, investidores, governo e a sociedade em geral.  

Silva et al. (2014) apontam para as transformações ocorridas nas normas de 

Contabilidade relacionadas ao desenvolvimento econômico, organizacional e ao avanço da 

tecnologia, requerendo profissionais com senso crítico, capazes de desenvolver habilidades de 

decisões estratégicas, por meio da vivência de práticas, desde sua formação. Surge, então, a 

necessidade de se refletir sobre a Educação no Ensino Superior, como se estabelecem os 

currículos e as metodologias.  

O contador, assim, é responsável por agir e atuar como agente transformador do 

contexto econômico e social, sendo imprescindível que, na formação desse profissional, sejam 
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constituídas práticas que possibilitem o desenvolvimento das habilidades para tomada de 

decisão. Chiavenato (2003) desenvolveu um estudo baseado na tomada de decisão em 

organizações. O autor reflete que: 

 
[…] a organização é um sistema de decisões em que cada pessoa participa consciente 
e racionalmente, escolhendo e decidindo entre alternativas mais ou menos racionais 
que são apresentadas de acordo com sua personalidade, motivações e atitudes. Em 
resumo, as pessoas são processadores de informação, criadoras de opinião e 
tomadoras de decisão. (P. 348). 

 

Eysenck e Keane (2017), a seu turno, reafirmam que a tomada de decisão é uma 

habilidade relacionada à subjetividade, subdividindo-se em fatores emocionais e cognitivos. A 

habilidade para tomada de decisão se caracteriza na escolha de uma variável entre outras 

possíveis. De fato, a excelência das decisões em termos de resultados depende da avaliação e 

das consequências deles, além das informações disponíveis no ato da tomada de decisão, 

influenciando os fatores sociais.  

A perspectiva social da Contabilidade está associada à tomada de decisão, que é 

capaz de possibilitar para a sociedade mudanças significativas nas condições de 

desenvolvimento econômico e social. Segundo Vellani (2011), a visão social do curso de 

Ciências Contábeis está relacionada à compreensão do contador sobre sua função social como 

um jeito de assegurar o desenvolvimento sustentável das áreas do mundo dos negócios e de 

toda sociedade. 

Haja vista as reflexões sobre a relevância da tomada de decisão para a 

Contabilidade, essencialmente nos estudos de Rascão (2006), Marion (2015), Iudícibus, 

Martins e Gelbcke (2010), torna-se importante considerar a legitimação dela como uma ciência 

social aplicada, ao contrário do que se pensa no senso comum, que a considera como uma área 

das ciências exatas, por trabalhar com números, dados contábeis e financeiros. As Ciências 

Contábeis, pela via de uma ação humana, como a tomada de decisão, possibilitam 

transformações no desenvolvimento das organizações. Sendo assim, os dados numéricos são 

apenas instrumentos de trabalho, que possibilitam uma análise do influxo desses no dia a dia 

das pessoas e das organizações, e a tomada de decisão mediante esses aspectos legitima o 

caráter social. Todos esses aspectos implicam e definem a Contabilidade como uma ciência 

social, afetando o meio em que a organização está inserida. 

A Figura 5 demonstra a importância da associação entre processos cognitivos e 

emocionais no desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão e o influxo nas 

transformações do contexto social: 
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Figura 5 – Tomada de decisão: Transformações do contexto 

social 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Essa figura demonstra, ainda a transformação da realidade e problemática da 

empresa, considerando as atividades envolvam os autores da tomada de decisão desde os 

aspectos emocionais e cognitivos. Descreve como a ação decisória influencia as mudanças do 

contexto social, seja por produções ou resoluções de problemas, por isso, a importância que os 

futuros contadores tenham consciência de que terão essa responsabilidade e exercitem na 

graduação comportamentos autônomos, críticos e reflexivos.  

A Contabilidade sob uma dimensão social abrange todo o contexto da sociedade, 

inclusive as tecnologias. Sendo assim, o estudante deve ter uma visão crítica e reflexiva sobre 

as informações fornecidas e recebidas por esses meios para que processem os dados e, 

consequentemente, tenham como resultado decisões assertivas. Neste estudo, o professor, por 

meio do planejamento de suas ações e da implementação de metodologias, busca alinhar os 

engajamentos comportamentais, cognitivos e emocionais como um jeito de alcance da 

habilidade para tomada de decisão, utilizando as TIC como recurso de produção de soluções 

para a empresa e a sociedade.  
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De efeito, esta investigação pretende recolher contribuições sob o viés social, ao 

possibilitar o desenvolvimento de habilidades decisórias seguras e competentes pelos futuros 

profissionais da área contábil, resultando em transformações no contexto social. 

O estudo desenvolve um conceito da tomada de decisão no contexto da 

Contabilidade, que se define como as interpretações subjetivas desde a objetividade em que se 

mostram os fatos, as legislações e as normatizações, resultando em ações advindas da inter-

relação dos aspectos cognitivos e emocionais.  

Os aspectos emocionais estão relacionados à motivação e ao interesse dos alunos; 

para tanto, é necessário refletir acerca das metodologias. A próxima seção demonstra como a 

implementação das metodologias ativas, com o uso de recursos tecnológicos, possibilita 

inovações de ideias e procedimentos no âmbito educacional. 

 

3.2 Metodologias ativas mediadas pelas tecnologias 

 

Num sentido amplo, toda a aprendizagem é ativa em algum grau, porque exige do 
aprendiz e do docente formas diferentes de movimentação interna e externa, de 
motivação, seleção, interpretação, comparação, avaliação, aplicação. (MORAN, 
2013, p. 1). 

 

As metodologias ativas são definidas como práticas pedagógicas, que objetivam o 

desenvolvimento na constituição dos conhecimentos, tendo como base a atividade, atuação, 

autonomia e autoria dos discentes, possibilitando a responsabilidade pela diretividade e 

aplicabilidade dos métodos (MITRE et al., 2008). 

Iudícibus, Martins e Gelbcke (2010) complementam a definição da Contabilidade 

como um sistema de informação e avaliação com o constante desenvolvimento de habilidade 

para tomada de decisão. Em sendo assim, para que a formação do contador constitua essas 

habilidades, torna-se necessário repensar o contexto da graduação e os processos de ensino e 

aprendizagem. Os conteúdos devem ter um caráter significativo, ou seja, buscar relação com a 

experiência do aluno, considerando relação professora-aluno-pares, além das transformações 

nas metodologias, recursos e estratégias utilizadas na identificação e resolução de problemas.  

A implementação das metodologias ativas remete ao período do início do século 

XX e marca a história da Educação, como foi o movimento da Escola Nova, ocasionando 

transformações nos sistemas tradicionais em que os processos de aprendizagem passam a ser 

centrados nos alunos e estes são considerados ativos. Esse modelo permite experiências de 
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reflexão e desenvolvimento de pensamento crítico dos discentes, bem como a valorização das 

experiências pessoais dos alunos na aprendizagem. 

Dewey (1950) aponta a necessidade de ultrapassar a educação tradicional, 

enfatizando a aprendizagem do aluno, por via de estratégias que promovam a motivação, o 

envolvimento e o diálogo. Assim, o professor do Ensino Superior deve inserir metodologias 

ativas para que os alunos se achem atuantes na sua aprendizagem, como uma ruptura ao modelo 

tradicional. Sendo assim, ainda na visão desse autor: 

 
[…] aprender é próprio do aluno: só ele aprende, e por si; portanto, a iniciativa lhe 
cabe. O professor é um guia, um diretor, pilota a embarcação, mas a energia 
propulsora deve partir dos que aprendem. Quanto mais conhecer o professor as 
experiências passadas dos estudantes, suas esperanças, desejos, principais interesses, 
melhor compreenderá as forças em ação que lhe cabe dirigir e utilizar, para formar 
hábitos de reflexão. (DEWEY, 1979a, p. 43). 

 

Essa evolução histórica da Educação traz reflexões desde a necessidade da inserção 

de metodologias inovadoras no ensino-aprendizagem. É necessário que a prática pedagógica 

transcenda os limites de uma aprendizagem exclusivamente técnica e tradicional, 

essencialmente no ensino da Contabilidade. Essas modificações na didática propiciam ao 

estudante uma atitude de participação e autonomia na sua formação, que se torna mais 

transformadora e reflexiva.  

As atuações dos discentes possibilitam, portanto, que os conhecimentos passem a 

fazer parte da sua vida, proporcionando um engajamento maior entre professores e alunos, 

alunos e pares, e entre os alunos e as atividades, bem como com os conteúdos. 

Demo (2004) afirma que aprendizagem presume um desempenho de reconstrução 

em relação a fatos e objetos que propiciam ressignificações para a constituição de novos 

conhecimentos, considerando ainda a proposta de uma educação transformadora e significativa 

contraposta à educação tradicional.  

O docente encontra dificuldades em implementar as metodologias em decorrência 

das raízes do ensino tradicional, que se baseia na recepção passiva de conteúdos pelos alunos, 

sendo o professor um transmissor de conteúdos (BERBEL, 2011). As metodologias envolvem 

fatores relativos à transmissão de conhecimento e pouca atividade do aluno nos processos 

educacionais; em contraposição, as metodologias ativas trazem uma superação por meio de 

atividades que possibilitam comportamentos de autonomia e criticidade, contribuindo para que 

esse discente se torne um futuro profissional mais participativo nas tomadas de decisões. 
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Freiberger e Berbel (2010) complementam que são compromissos dos sistemas 

educacionais: a promoção de habilidades e competências dos discentes, desde uma realidade 

diversificada e ampla; e a implementação de metodologias que envolvam o aluno nos seus 

processos de ensino e aprendizagem.  

A trajetória da aprendizagem ativa deve mostrar na prática ações entre os docentes 

e os discentes, como escuta, visão, indagações, discussões, autoria e ensino. As atividades que 

envolvem esses princípios sedimentam o uso de metodologias ativas (SILBERMAN, 1996). 

Barbosa e Moura (2014) afirmam que as vivências práticas com a utilização das metodologias 

ativas promovem benefícios ao desenvolvimento discente, tais como: melhor relação com os 

colegas, avanços nas expressões orais e escritas, facilidade em identificar problemas, além de 

tomarem decisões pelo exercício da autonomia. 

Daft e Weick (2005) consideram que a informação deve ser utilizada para 

desenvolver habilidades, de modo que as ações docentes, por meio das metodologias ativas, 

possibilitem que os discentes de Contabilidade participem dos processos de ensino e 

aprendizagem e tenham uma atitude de investigação junto às organizações para compreender 

as suas necessidades e buscar identificar e resolver os problemas, que eles mesmos perceberam 

como relevantes para trazer melhorias para as empresas. Padoveze (2012, p. 31) complementa, 

expressando a ideia de que “o modelo de decisão deve ser significativo para o tomador de 

decisão atender ao seu processo lógico e específico para cada natureza do evento ou problema 

a ser resolvido”. 

A mediação da informação na Contabilidade é um aspecto relevante no que tange 

às tomadas de decisões. Almeida Júnior (2009) considera que deve haver uma atitude dinâmica, 

crítica e reflexiva do usuário mediante o contexto em que as informações estão disponibilizadas. 

Neves (2011) complementa, dizendo que os recursos digitais conformam um meio para 

divulgação, armazenamento e disseminação desses conhecimentos, estabelecendo uma relação 

complexa entre quem interpreta e entra em contato com as informações e o locus em que estas 

se encontram. Sendo assim, neste estudo, busca-se que os discentes se engajem, crítica e 

reflexivamente, nas informações contábeis disponibilizadas pelos meios tecnológicos e que 

também se louvem nas TIC para demonstrar dados da Contabilidade e produzir resultados para 

tomada de decisão. 

A informação assume significados desde o contexto das tarefas propostas, 

assumindo variadas modalidades de utilização desses conhecimentos no ambiente da sala de 

aula e das organizações (NEVES, 2011). Os alunos devem, portanto, saber adequar e utilizar 

essas informações para tornar essa tomada de decisão mais assertiva com suporte nas 
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metodologias desenvolvidas pelos docentes, que promovam participação mais ativa dos 

discentes. 

Com arrimo na reflexão quanto à usabilidade da informação, esta pesquisa 

implementa metodologias que propõem atividades entre colegas de um mesmo grupo em que 

estes lidam com informações da investigação da realidade de empresas e da identificação dos 

problemas. A aplicação dessas tarefas deve possibilitar ainda momentos de interação e diálogos 

e promover a atuação crítica e reflexiva do discente, mediante situações reais das organizações.  

As metodologias que proporcionam a atuação e participação ativa dos alunos nos 

processos de ensino e aprendizagem da área da Contabilidade possibilitam o engajamento dos 

alunos com os conteúdos e atividades propostas. Austrália (2006) afirma que as atividades entre 

pares de uma mesma turma ensejam o engajamento por via do planejamento, dos diálogos e das 

distintas visões (MELO, 2016).  

A vivência no contexto do ensino da Contabilidade e o acompanhamento das 

transformações do curso, aliados às expectativas da sociedade por profissionais mais autônomos 

e críticos, fizeram com que se percebesse, na qualidade de pesquisadora, uma lacuna entre o 

principal objetivo das Ciências Contábeis e os processos de ensino e metodologias 

desenvolvidas pelos professores. As limitações envolvem questões relacionadas a metodologias 

que não ensejam aos discentes um comportamento reflexivo e ações de maneira a identificar 

problemas e apresentar soluções advindas de uma investigação entre grupos de uma realidade. 

A experiência trouxe a visão que ora se tem de que o ensino da Contabilidade vai 

além do ambiente formal da sala de aula. Veiga (2006) considera que a docência universitária 

se caracteriza por uma interligação ensino, pesquisa e extensão. O elo entre essas três 

perspectivas promove ações com características reflexivas e críticas, que dão azo a vivências 

de resolução de problemas e, consequentemente, possibilitam as tomadas de decisões no futuro 

exercício da profissão.  

Nessa contextura, torna-se necessário repensar também a prática do professor. 

Veiga (2010) complementa, lecionando que a docência não se caracteriza somente pelo ensino, 

mas envolve a própria organização e a entidade educacional. Aliam-se a estes o planejamento, 

o zelo pela aprendizagem e a avaliação. Dessa maneira, os efeitos não razoáveis do aprendizado 

levam o docente a buscar novos artifícios que promovam a melhoria dos resultados dos 

discentes.  

A vivência da prática que se tem na qualidade de pesquisadora fez com que as 

mudanças nas metodologias fossem inseridas nas ações de desenvolvimento do Projeto Integrar. 

Este surgiu da necessidade de mudar as metodologias e práticas pedagógicas que propiciassem    
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maior conhecimento da realidade contábil das empresas. Nesse contexto, durante a formação 

dos alunos, eles identificam problemas da realidade das pequenas e médias empresas do entorno 

da realidade dos discentes, ocasionando em transformações na sua formação e no contexto dos 

processos de ensino e aprendizagem.  

O Projeto Integrar conta com a parceria da Universidade Federal do Ceará, do 

Programa de Educação Tutorial (PET) e do Grupo de Pesquisa Produção de Ambientes 

Interativos e Objetos de Aprendizagem (PROATIVA), além da integração dos cursos de 

Ciências Contábeis e de Sistemas e Mídias Digitais (SMD). Foram submetidos com suporte 

nele outros projetos de ensino e extensão junto à Pró-Reitora de Extensão (PREX) e a Pró-

Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidades Federal do Ceará, que trouxeram 

contribuições com a admissão de bolsistas para apoiar o desenvolvimento do projeto.  

Este ensaio tem como contexto o Projeto Integrar, que denota um caráter 

interdisciplinar, visto que envolve alunos do curso SMD como monitores dos discentes de 

Ciências Contábeis. Assim, promove uma integração entre os conhecimentos contábeis e os de 

design na constituição de protótipos, apresentando conhecimentos teóricos e práticos, tendo 

como foco atingir o objetivo de solucionar os problemas investigadas junto às empresas. 

As ideias de Veiga (2006) sobre os elementos curriculares, os projetos de pesquisa, 

extensão e de intervenção, além dos conteúdos envolvendo realidades sociais nas disciplinas, 

anseiam por uma variedade de metodologias. Essa visão corrobora o presente estudo, visto que 

envolve a identificação de problemáticas reais de pequenas e médias empresas a partir de 

metodologias ativas que incentivam o engajamento dos alunos com os conteúdos, com os 

colegas, os recursos e a docente. 

A experiência de sala de aula, juntamente com a mediação dos professores na 

tentativa de constituir um contexto de atividade, participação e autonomia nos sistemas de 

aprendizagem, possibilitam a autonomia dos alunos. Esses processos concedem a oportunidade 

de que eles manifestem seus questionamentos, argumentações e dúvidas, além de proporcionar 

o desenvolvimento das habilidades de decisão na solução de problemas (BARELL, 2007). 

O autor descreve, ainda, a docência problematizadora com base nos anseios dos 

professores no exercício de variadas funções, demandando um maior nível de participação junto 

a outros docentes, alunos e a todos os envolvidos nos processos educacionais. As exigências 

são também dos educandos desde o engajamento destes em ações de investigação, requerendo 

planejamento de vivências de aprendizagem, além de processos avaliativos.    

Os docentes devem desenvolver ações de metodologia e práticas pedagógicas de 

maneira interdisciplinar, antes mesmo da efetivação das transformações relacionadas à 
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formação dos contadores, em especial, no desenvolvimento de habilidades de autonomia, 

reflexão, criticidade e tomada de decisão (HOWIESON, 2003). 

Na situação em que o aluno passa a ser considerado um dos atores do processo de 

ensino e aprendizagem é que os sujeitos da educação repensam os modelos tradicionais, 

trazendo metodologias progressistas, tornando as práticas docentes um ponto inquestionável 

que precisam ser refletidas e transformadas. Sendo assim, o contexto da educação reflexiva e 

crítica recebe influências de âmbito social, considerando que o aluno agora anseia por novas 

metodologias, por uma didática diferenciada e mais dinâmica, além de ter como expectativa a 

sua participação na elaboração ensino e aprendizagem (MORAN, 2013). 

As relações entre professores e alunos agem como um meio da aprendizagem, 

tornando-se um processo essencial no âmbito do contexto educacional. Para Cornachione 

(2004), os meios utilizados na formação dos alunos não possuem relação com os fins 

profissionais. O autor mostra que os recursos metodológicos constituem um contexto propício 

de conectar os agentes da educação, tais como professores, alunos e conteúdo, alcançando 

distintos resultados, que, com a ausência dessa realidade, talvez não fosse possível alcançar. 

A implementação das metodologias ativas deve envolver uma realidade de 

planejamento e organização, além de qualificação docente para que os professores planejem 

melhor as atividades e ações didáticas, com zelo na escolha do recurso de apoio a ser 

disponibilizado, entre eles a tecnologia (MASETTO, 2013). Nesse contexto, o professor deve 

ter consciência da importância da participação do aluno nos processos de ensino e 

aprendizagem, incentivando-o a avançar no conteúdo proposto, possibilitando ter visão 

diferenciada e ampliada do que foi apresentado.  

O contexto do Ensino Superior em Ciências Contábeis demanda a inserção de 

metodologias que possibilitam o desenvolvimento de habilidades críticas, de reflexão e de 

tomada de decisão (CITTADIN et al., 2015). Os autores afirmam ainda que o cenário de 

centralização na figura do professor, como única subjetividade ativa do processo educacional, 

demonstra reflexo no Ensino Superior. As metodologias ativas apresentam no momento atual 

um papel importante de propiciar aos futuros profissionais uma postura mais ativa no seu 

próprio conhecimento, visto que a ciência contábil é aprimorada com o uso da informação para 

tomadas de decisões (DIAS FILHO, 2011).  

Essa ação ativa dos contadores proporciona uma melhor adequação às necessidades 

de geração de informações, entendendo que a situação contábil é influenciada pelo efeito da 

globalização. Sendo assim, esses panoramas socioeconômicos em que as organizações estão 

inseridas e que serão o ambiente de atuação dos futuros profissionais estão em constante 
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transformação, o que demanda uma formação crítica e reflexiva. Este estudo busca apresentar 

esse contexto real para os alunos, ensejando uma vivência prática, na qual ele identifica 

problemas, constitui estratégias e formula soluções. 

O Projeto é planejado tendo como base os estudos de Moran (2013), que ressaltam 

o planejamento docente com o uso das metodologias ativas, por meio de uma visão que 

relaciona as finalidades das distintas modalidades e de práticas pedagógicas com os objetivos 

da aprendizagem de maneira planejada. No que se refere à preocupação do docente nas escolhas 

mais assertivas das metodologias ativas, a figura do professor retratada como um: 

 
[…] curador, que escolhe o que é relevante entre tanta informação disponível e ajuda 
a que os alunos encontrem sentido no mosaico de materiais e atividades disponíveis. 
Curador, no sentido também de cuidador: ele cuida de cada um, dá apoio, acolhe, 
estimula, valoriza, orienta e inspira. Orienta a classe, os grupos e a cada aluno. Ele 
tem que ser competente intelectualmente, afetivamente e gerencialmente (gestor de 
aprendizagens múltiplas e complexas). (MORAN, 2013, p. 24). 

 

Desse modo, a inserção das metodologias ativas deve ter como foco alcançar as 

habilidades para tomada de decisão na formação do futuro profissional. Além dos professores 

e das suas práticas, as organizações educacionais devem também considerar os seus projetos 

pedagógicos, perfis, conteúdos e disciplinas interdisciplinares, que forneçam uma visão mais 

ampla, diversificada e relacional do curso. 

Cruz et al. (2017) consideram que a visão e a percepção dos alunos de 

Contabilidade com relação à qualidade da formação do professor se referem à didática e à 

habilidade de relacionar aspectos teóricos e práticos da profissão. Esses fatores relacionais se 

mostram tão relevantes quanto os seus conhecimentos técnicos. 

As metodologias ativas são definidas por Moran (2015) como enfoque em que o 

discente é comprometido com sua aprendizagem, sendo responsabilidade do educador, 

portanto, possibilitar esse engajamento. O professor deve motivar a participação dos alunos 

com o conteúdo que tem como consequência a aprendizagem, além de incentivar a interação 

dos discentes, tornando esse processo natural.  

A tecnologia surge como recurso que auxilia na implementação das metodologias 

ativas e na promoção do engajamento dos alunos, possibilitando diálogos e trocas de 

conhecimentos entre os colegas, e entre discentes e docentes. Dessa maneira, o professor atua 

como mediador da aprendizagem, participa juntamente com os alunos e sai do foco principal 

de detentor absoluto do conhecimento, como antes era considerado nas metodologias 
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tradicionais. O docente, sendo assim, pela interação com os recursos e os alunos, também muda 

conceitos e entra em contato com conhecimentos que antes não tinha (MORAN, 2015). 

Bonilla (2012) considera que há uma integração da tecnologia com a Educação, 

ressaltando que as TIC promovem a reestruturação de práticas pedagógicas, flexibilidade no 

currículo e a coautoria entre professores e alunos no desenvolvimento das atividades. Dessa 

maneira, os recursos digitais propiciam a expansão do currículo em ultrapasse à sala de aula, 

ampliando os conteúdos dos livros e estabelecendo relações entre distintos ambientes de 

aprendizagem (ALMEIDA; VALENTE, 2014). 

Torres e Irala (2014) consideram que as metodologias ativas potencializam a 

aprendizagem por meio de estímulos ao pensamento crítico. Essas metodologias, com o uso da 

tecnologia, propiciar a responsabilidade na formação do conhecimento, constituindo conceitos 

de uma maneira mais autônoma e possibilitando a habilidade para tomada de decisão. 

A disseminação dos recursos digitais nos ambientes educacionais no ensino 

superior trouxe uma reconfiguração para as experiências de diálogo, informações e didáticas, 

haja vista que as informações em rede contribuem para atividades colaborativas, permitindo 

multiautoria, bem como uma estruturação de conteúdos com formatações variadas e 

diferenciadas (MESQUITA; CASTRO-FILHO; SANTOS, 2017). 

As instituições de Ensino Superior estão sendo influenciadas por transformações 

advindas da ampliação do emprego das tecnologias digitais. O uso das TIC traz uma 

modificação social, acarretando um perfil discente que anseia, além de conhecimentos técnicos 

e teóricos, por vivências práticas e significativas para a sua realidade (MELLO; FRANCISCO, 

2015). 

As metodologias devem motivar e envolver os discentes nas atividades propostas, 

demonstrando engajamento na busca por novos conhecimentos. As instituições de Ensino 

Superior estão tentando se adequar realidade de transformações advindas da disseminação das 

tecnologias digitais na educação, possibilitando um discente com perfil inovador, incluindo 

ações ativas, autônomas e de autoria desde o meio e facilidades de acesso à informação 

(MAZZIONE, 2013).  

Segundo Mello e Francisco (2015), esse contexto enaltece a responsabilidade do 

professor em incluir, na sua práxis, metodologias ativas que possibilitam a atuação dos 

discentes, trazendo ampliação e diversificação para a formação do contador. Para tanto, torna-

se imprescindível buscar capacitação e formação sobre as TIC e, além desse entendimento, 

conseguir aliar esses conhecimentos formativos no planejamento e organização de suas práticas 
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pedagógicas. Essas informações e conhecimentos, segundo Almeida Júnior (2009), não seguem 

uma estrutura estática, envolvem dinamismo, tanto relacionado às teorias quanto às práticas.  

O professor age, portanto, como mediador entre a informação, o que se encontra na 

rede e os discentes mediante a implementação de metodologias e práticas pedagógicas.  

Favorece, assim, a constituição de conhecimentos e práticas discentes, possibilitando a 

utilização das TIC como recurso para desenvolver o engajamento, a criatividade, a autoria e a 

habilidade para tomada de decisão.  

Neves (2011) complementa, exprimindo que, desde a relação que se estabelece 

entre a informação e o usuário, há a possibilidade de criação e produção. Sendo assim, este 

experimento demonstra relação com essa pesquisa, visto que os discentes são desafiados a 

identificar problemas, desenvolver estratégias e propor soluções para as organizações por meio 

da constituição de um produto.   

A implementação das metodologias e das práticas pedagógicas deve considerar os 

problemas da realidade profissional do futuro contador. No exercício da profissão contábil, a 

tecnologia está muito atuante, demandando, portanto, uma criticidade e uma autonomia 

discentes para utilização dessas informações geradas em sistemas e em redes, resultando em 

uma tomada de decisão mais assertiva. 

Segundo Colaço (2004), as práticas dos diálogos entre professores, alunos e os 

meios onde se encontram as informações se efetivam em uma diversidade de atuações 

mediadoras de aprendizagem. Importa considerar a relevância das metodologias que 

possibilitam o engajamento dos alunos com os professores, colegas e conteúdos neste estudo, 

pois essas relações são base da constituição do sujeito em sociedade, que utiliza a informação 

e a tecnologia como recursos.  

As metodologias ativas estão relacionadas às práticas pedagógicas que se 

desenvolvem por meio de atividades, como reflexão de temáticas atualizadas, discussão de 

casos associados à realidade profissional, diálogos em grupos, estruturação de mapas 

conceituais, questionamentos, simulações e identificação e resolução de temas de pesquisa 

(BARBOSA; MORAL, 2013). Nessa conjuntura, as tecnologias digitais contribuem como 

recursos no desenvolvimento dessas atividades, visto que os alunos estão habituados à 

utilização das TIC como comunicação entre eles e pesquisa sobre diversificados temas de 

estudo. 

Os docentes devem buscar o engajamento e a motivação discente pela 

conscientização e a importância das metodologias ativas como maneira de reunir maior valor 

para formação universitária (BERBEL, 2011). Dias Filho (2017) complementa, dizendo que a 
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Contabilidade, como uma ciência de gênese social, caminha junto com as transformações da 

sociedade e a facilidade de acesso das tecnologias e suas influências, portanto, anseia por 

metodologias que possibilitem contribuir para participação ativa, crítica e reflexiva dos alunos, 

tendo como foco trazer benefícios para os processos decisórios. 

Mill (2016) alerta para a importância de avaliar a implementação da tecnologia no 

ambiente educacional, considerando que nem sempre isso reflete numa pedagogia inovadora. 

Ressalta-se, porém, que a utilização das tecnologias digitais não denota indícios de 

autossuficiência na aprendizagem, portanto, é essencial que a inserção delas seja acompanhada 

de metodologias que propiciem o seu uso de maneira mais pedagógica.  

Livingstone e Sefton-Green (2016) afirmam que os ambientes educacionais em que 

jovens estão inseridos, apesar de estarem imersos em recursos tecnológicos nas suas atividades 

pedagógicas, demandam adversidades ao implementar mudanças no planejamento das aulas. 

Essas dificuldades estão relacionadas às conjunturas institucionais, ao currículo e também à 

postura resistente dos docentes, bem como de parte da comunidade educacional. Considera-se, 

portanto, que muitos professores se encontram no ambiente histórico e cultural das práticas 

tradicionais de ensino. 

Para Nascimento e Castro Filho (2015), as tecnologias, aliadas à internet, 

promovem o acesso a informações, acarretando interações a qualquer tempo e local e 

influenciando o processo de aprendizagem. Segundo Luckin (2008), as possibilidades 

proporcionadas pelos recursos digitais ampliam a capacidade de constituir ambientes 

educacionais transpondo as aulas puramente teóricas. 

As mudanças que a inserção e a disseminação das TIC ocasionaram nos processos 

educacionais e na sociedade em geral desencadearam uma preocupação com a formação de 

novo perfil profissional. Segundo Barros (2010), esse contexto exige novas e múltiplas 

competências, que permeiam o exercício da profissão, e se caracteriza pela facilidade de 

trabalhar em equipe, adaptação a novas realidades, eficácia na resolução de problemas, além de 

uma formação continuada. Todos esses fatores devem envolver características, como poder de 

criação, espírito instigador e motivador. 

As reflexões acerca do perfil profissional e da sua relação com a disseminação das 

TIC trazem estudos sobre o tema. Segundo Almeida e Valente (2014), os recursos digitais 

desencadeiam mudanças na metodologia e didática docentes, por isso, os professores devem 

reconhecer e planejar a utilização dessas tecnologias, para que percebam a ocasião ideal para 

inseri-las nas suas práticas cotidianas de sala de aula.  
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A utilização dos recursos digitais atua como meio de motivar os alunos e 

professores na constituição do conhecimento. Portanto, as TIC devem ser consideradas como 

instrumentos pedagógicos, que refletem em atividades mais dinâmicas, ações transformadoras 

a atitudes que permitam maiores diálogos e interações. Almeida e Valente (2014) exprimem, 

por sua vez, que as tecnologias digitais associadas às metodologias ativas contribuem para 

reduzir a evasão e os níveis de reprovação no Ensino Superior. 

A evasão no Ensino Superior ocorre quando o aluno não consegue se engajar na 

aprendizagem, porém isto deve ser desafiador e possibilitar aos alunos constituir os próprios 

conhecimentos (STANLEY; MARSDEN, 2012). Hake (1998) considera que há uma eficácia 

significativa das metodologias ativas em detrimento das adotadas no ensino tradicional. 

Segundo Peker e Mirasyedioglu (2008), os estudantes obtêm êxito em contextos associados à 

sua maneira de aprender, de tal modo que os sujeitos distintos demonstram variadas maneiras 

de aprendizagem. 

Killian, Huber e Brandon (2012) exprimem que as metodologias ativas envolvem a 

aprendizagem por meio das discussões de fatos da realidade dos alunos, que serão vivenciados 

por eles ao longo de sua vida profissional. Dessa forma, os discentes entram em contato com 

situações reais durante sua formação acadêmica. 

Moran (2015) considera ainda que as metodologias devem ser desenvolvidas pelos 

objetivos propostos, considerando que os alunos sejam proativos. Precisa-se, ainda, 

implementar práticas em que estes se envolvam em exercícios cada vez mais complexos, em 

que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de alguns recursos. 

Essas práticas devem ser reflexo das demandas sociais e econômicas, além de 

ocasionar uma crescente necessidade de formação do futuro profissional, para que este 

desenvolva habilidades relacionadas às atividades colaborativas, facilitando a troca de ideias 

(GEMIGNANI, 2012).  

A autora acima citada considera, ainda, que no Ensino Superior há maior 

expectativa de que essa formação avance e se consolide mediante as ações dos professores, 

proporcionando maiores condições de engajamento dos alunos para resultar em uma 

aprendizagem mais significativa. Sendo assim, a implementação das metodologias ativas no 

planejamento das aulas, com o uso das tecnologias como recursos, possibilita práticas 

colaborativas que contribuem para autonomia e desenvolvimento das habilidades para tomada 

de decisão.  

As abordagens ativas, utilizadas isolada ou conjuntamente, em ambientes de sala 

de aula, muitas vezes, são vistas como um modismo ou como uma mera utilização de 
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instrumentos tecnológicos que acabam sendo considerados como inovação. Todo esse contexto 

menospreza o ponto mais importante da implementação das metodologias ativas, que é a 

qualidade da aprendizagem advinda de uma atividade programada e planejada por meio das 

ações conjuntas e interdependentes de professores e alunos, onde ambos são ativos no processo 

(PRADO, 2019). 

A transmissão das informações pelos docentes era valorizada nas metodologias 

tradicionais, visto que não havia ainda a disseminação da internet, entretanto, com a facilidade 

de acesso e os conteúdos instantâneos disponibilizados pela rede, há uma demanda de outro 

tipo de atividade docente. Considera-se, portanto, que a mera transmissão de conhecimentos 

não atende mais a demanda dos discentes, que anseiam cada vez mais por informações 

complexas, fora de padrões preestabelecidos. Os alunos anseiam cada vez mais por situações 

em que eles interajam com pessoas e locais diferentes das salas de aulas de maneira síncrona e 

assíncrona (ALMEIDA; VALENTE, 2012).  

Ainda sobre as metodologias tradicionais, Moran (2013) considera que nelas a 

aprendizagem acontece isoladamente, e, por essa razão, não promove o compartilhamento de 

informações. Sendo assim, nos ambientes compartilhados externo e interior à sala de aula, há 

um aprofundamento dos processos de aprendizagem, possibilitando as atividades dos sujeitos 

envolvidos de modo mais livre e autônomo. 

O protagonismo estudantil é o ponto principal das metodologias ativas, tendo o 

professor como agente moderador. Este deve ter ciência de que, além dos livros e de sua 

atividade, os conteúdos estão expostos em ambientes cada vez mais diversificados. No entanto, 

no seu planejamento, o docente deve buscar promover atividades que denotem troca de 

conhecimentos em grupos e em que o aluno se sinta motivado e engajado por meio de uma 

posição crítica, reflexiva e também responsável (LOVATO et al., 2018). 

O professor, ao utilizar a metodologia ativa, deve buscar recursos, que promovem 

o engajamento e a atividade do discente e do professor nos processos de constituição do 

conhecimento, e que contribuam para formação de espaços ativos de aprendizagem. Em meio 

a esses ambientes diversificados e repletos de atividades, surgem inúmeras possibilidades de 

abordagens metodológicas ativas e práticas didáticas, que exprimem como principal objetivo 

possibilitar uma atitude autônoma e participativa dos alunos. Este estudo considera que, da 

atividade do aluno, emergem habilidades para tomada de decisões necessárias para a otimização 

do futuro desempenho profissional do aluno. Sendo assim, algumas metodologias foram 

implementadas pela docente e pesquisadora, autora deste trabalho doutoral, no contexto de sala 

de aula.  
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A implementação das metodologias ativas nos processos de ensino e de 

aprendizagem se caracterizam por variadas estratégias, como a utilização de projetos, 

problemas e jogos, a inversão da sala e o uso de variados espaços formais e informais 

(VALENTE, 2018). A seguir serão descritas metodologias ativas que se mostram com maior 

frequência no âmbito educacional e de pesquisa, dando ênfase às práticas desenvolvidas durante 

esses estudos. 

 

3.2.1 Metodologias ativas: tipificação 

 

As metodologias ativas se caracterizam por estratégias pedagógicas que envolvem 

o discente em processos de investigação, identificação de problemas, bem como a busca de 

resoluções com estratégias e elaboração de hipóteses (VALENTE, 2017). 

Nesta subseção, as estratégias e características das metodologias ativas são 

expressas como subseções, no entanto, torna-se necessário considerar que todas essas 

abordagens se encontram inter-relacionadas e convergem a um ponto comum, que é a 

adequação dos objetivos propostos na atuação do aluno (MATTAR, 2017). 

Para Valente (2014), no mundo conectado e digital, as metodologias ativas utilizam 

recursos tecnológicos e se expressam por intermédio de modelos de sala de aula invertida, 

ensino híbrido ou blended, ensino por projeto e baseado em problema, sendo essas quatro 

modalidades consideradas no experimento sob relação. 

 

3.2.1.1 Ensino híbrido (blended learning) 

 

O ensino híbrido possibilita a implementação de metodologias que conferem aos 

processos de ensino e aprendizagem uma visão dinâmica e de superação de limitações do ensino 

tradicional (CASTRO et al., 2015). A implantação do ensino híbrido deve ter como base um 

planejamento prévio assente em teorias e práticas pedagógicas relacionadas ao currículo e 

associadas às experiências docentes de investigação, acompanhamento e avaliação de toda a 

execução dessas ações. 

Os canais de informação e acesso aos conteúdos da comunicação incidem em 

transformações nos processos educacionais. Faz-se necessário, portanto, que as instituições de 

ensino estejam abertas aos diferenciados contextos em que a informação se encontra, 

redefinindo funções e papéis dos autores do ensino-aprendizagem. 
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O ensino híbrido compreende a utilização de múltiplos espaços do dia a dia dos 

discentes, incluindo também os ambientes digitais. O ensino-aprendizagem não ocorre, 

portanto, apenas no contexto de sala de aula. Horn e Staker (2015, p. 34) consideram que “o 

ensino híbrido se caracteriza quando um estudante aprende, pelo menos em parte, por meio de 

ensino on-line como alguns elementos de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o 

caminho e/ou o ritmo”. 
Moran (2015) acrescenta que no ensino híbrido há uma relação e uma interligação 

dos sujeitos do ensino e da aprendizagem e os diversos fatores, como o tempo, o contexto, as 

metodologias, as tarefas e as ações. Esses processos possibilitam a interação das pessoas e as 

tecnologias, proporcionando um contexto transpondo o ambiente físico do chão da sala de aula, 

visto que o ensino híbrido envolve momentos online. Assim, os recursos digitais trouxeram 

características ubíquas, em que os sistemas educacionais se tornam adaptados a meios variados 

e atendem a anseios e demandas, permitindo o compartilhamento de informação, a criação de 

produtos e coautoria. 

A implementação do ensino híbrido, segundo Moran (2017), deve considerar as 

condições de infraestruturas tecnológicas dos agentes envolvidos, tanto das instituições quanto 

dos docentes e dos discentes. Considera-se, portanto, que o uso das tecnologias envolve 

ambientes variados de aprendizagem, permitindo que os alunos e professores consigam registrar 

e vislumbrar o desenvolvimento da aprendizagem de modo individualizado. 

Os processos educacionais envolvem a utilização de recursos, métodos e de práticas 

pedagógicas, sendo os recursos digitais cada mais frequentes e significativos. Esses sistemas 

compõem os projetos pedagógicos, que associam o blended que se apresenta como a união entre 

níveis físicos e digitais e online e se mostram em plataformas essencialmente digitais (BATES, 

2015). 

Segundo Bachic, Tanzi Neto e Trevisani (2015), o ensino híbrido se desenvolve da 

relação entre ensino presencial e online, além de outros meios, mostrando que os processos de 

ensino e aprendizagem oferecem inúmeras potencialidades e evoluções. O ensino híbrido não 

se mostra exclusivamente como uma abordagem de metodologia ativa, mas sim como a 

associação entre atividades online e presenciais, ocorrente em distintos espaços. Sendo assim, 

para Moran (2015, p. 29), “[…] ensinar e aprender nunca foi tão fascinante, pelas inúmeras 

oportunidades oferecidas, e, por outro, tão frustrante, pelas dificuldades em conseguir que todos 

desenvolvam seu potencial e se mobilizem de verdade para evoluir sempre mais”. 

O autor considera que o ensino híbrido é uma abordagem que envolve aspectos 

dinâmicos, que desencadeiam um fascínio em razão das diversas possibilidades ofertadas. De 
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tal jeito, consideram-se também as dificuldades enfrentadas pelos autores dos processos de 

ensino e aprendizagem para que todos se mobilizem na busca pelo alcance de uma evolução 

contínua, inclusive reflexões sobre o exercício de suas funções. 

Gómez (2015) aponta que os objetivos da educação vão além das informações e 

conteúdos do currículo. A sua função deve considerar as habilidades dos sujeitos e o contexto 

informacional da atualidade em que estes estão submersos.  

A Figura 6 representa a educação sob o viés do ensino híbrido, obedecendo a um 

processo articulado em que o estudante se encontra no centro e vários aspectos, pessoas e 

contextos se comunicam e influenciam essa dinâmica inter-relacional. Sendo assim, a 

associação do locus educacional com os recursos digitais e métodos pedagógicos planejados 

com base na realidade dos discentes transforma o ambiente educacional, tornando-o mais 

significativo (CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013).  

 

Figura 6 – Representação do ensino híbrido 

 
Fonte: Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p. 24). 

 

O ensino híbrido se caracteriza, portanto, por considerar o discente no centro do 

processo, mediante uma abordagem que tem como finalidade integrar distintas modalidades de 

espaços de sala de aula com a inserção de tecnologias digitais. Ainda de acordo com a Figura 

5, o papel do professor deve envolver a cultura da instituição educacional, por meio de um 

trabalho integrado com a gestão, implementando atividades que permitam o engajamento e a 

participação do aluno. Os processos de avaliação devem ser contínuos e individuais para cada 
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sujeito, possibilitando ainda o desenvolvimento da autonomia discente, visto que este é ativo e 

atuante nesse contexto.  

A abordagem do ensino híbrido traz contribuições para a emergência da habilidade 

para a tomada de decisão, portanto, nesta pesquisa, as discussões dos aspectos teóricos aliados 

a práticas ocorreram em ambientes distintos pelo desenvolvimento de atividades síncronas e 

assíncronas. De efeito, o conteúdo foi exposto, além das aulas expositivas, usando plataformas 

como Google Classroom e o SIGAA (ferramenta institucional) e ferramentas de comunicação 

como o WhatsApp.  

Entre essas várias abordagens metodológicas, é mostrada a sala de aula invertida, 

que também foi uma das metodologias ativas utilizadas neste estudo.  

 

3.2.1.2 Sala de aula invertida 

 

As metodologias ativas vêm sendo utilizadas pelos teóricos. Valente (2014) 

analisou as estratégias de universidades dos Estados Unidos, que utilizam a sala de aula 

invertida em algumas disciplinas, reconhecendo que elas inovaram seus métodos de ensino, 

adequando-os aos avanços tecnológicos da educação. A sala de aula invertida ou Flipped 

Classroom é um dos modelos que concentra no contexto virtual as informações básicas e na 

sala de aula acontece o desenvolvimento de atividades dinâmicas e criativas (MORAN, 2013).  

A conceituação de sala de aula invertida se caracteriza, segundo Barseghian (2011), 

pela utilização dos recursos digitais em benefício dos processos de aprendizagem, permitindo 

que o docente dedique momentos de ensino em ações que promovam a interação dos discentes 

em detrimento da exposição de conteúdos de maneira tradicional e individual. Considera-se, 

então, que: 

 
[…] a sala de aula invertida constitui-se então uma modalidade de e-learning 
(‘aprendizagem eletrônica’), com o conteúdo e as instruções sendo estudados pelos 
alunos de forma on-line e a sala de aula sendo o local para trabalhar os conteúdos já́ 
estudados de forma colaborativa. Nos momentos de encontro, são realizadas 
atividades práticas como resolução de problemas e projetos, discussão em grupo, 
laboratórios etc. (LOVATO et al., 2018, p. 168).  

 

A sala de aula invertida, portanto, expressa como principal estratégia a utilização 

dos recursos tecnológicos e ações online, onde os discentes têm acesso ao material da disciplina 

antes da aula expositiva ou de discussão da temática (VALENTE, 2018). 
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 Valente (2018) descreve regras básicas para inverter a sala de aula, tendo como 

base o relatório Flipped Classroom Field Guide: 

1. as tarefas desenvolvidas no âmbito da sala de aula devem ser relacionadas às 

questões, à resolução de problemas e de ações diversas de aprendizagem ativa, 

motivando o discente a rever os conteúdos e colocar em prática, além de 

acrescentar novos conhecimentos aos conteúdos vistos on-line; 

2. os feedbacks devem ser fornecidos aos alunos de maneira imediata após as 

discussões realizadas presencialmente; 

3. a participação nas tarefas on-line e presenciais devem ser motivadoras para que 

haja engajamento dos alunos, considerando-se, ainda, que estas constituem o 

escopo das avaliações do desempenho discente; e 

4. o conteúdo on-line e o contexto da aprendizagem devem apresentar uma 

estruturação e um planejamento organizados e com uma estruturação 

amplamente detalhada. 

Schmitz (2016) estabelece uma representação dos processos que ocorrem durante a 

inversão da sala de aula, conforme a figura abaixo: 

 

Figura 7 – Processos da sala de aula invertida 

 
Fonte: Schmitz (2016, p. 67). 
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Nessa imagem, o autor retrata o desenvolvimento das habilidades cognitivas e das 

habilidades socioemocionais em cada momento. Configura-se a inversão da sala de aula em três 

momentos: o primeiro se caracteriza pelo período anterior à aula, no qual há a preparação do 

material, o compartilhamento deste com os alunos e o consequente acesso do corpo discente; 

seguido do momento presencial, em que se trabalham as atividades e as discussões do conteúdo; 

até o último processo, em que o aluno tem a oportunidade de avaliar e revisar o conteúdo, 

aprofundando os conhecimentos. Desde esse momento, os discentes também conseguem 

selecionar um novo tópico de aprendizagem, sendo, portanto, um processo cíclico e que permite 

ao aluno um engajamento maior com o conhecimento que ele mesmo seleciona.  

A metodologia acima descrita se aproxima desta investigação por provocar o 

engajamento e a autoria dos alunos, possibilitando a tomada de decisão a partir da seleção dos 

conhecimentos até a elaboração de novas questões e conteúdos.  

A sala de aula invertida possibilita que o docente concentre o planejamento das 

aulas com foco maior nas dificuldades dos discentes advindas do acesso prévio ao conteúdo 

(EDUCAUSE, 2012). Nesse contexto, é necessário que o docente avalie os pontos de maior 

complexidade dessa leitura anterior, que deverão ser discutidos em sala de aula no segundo 

momento. Esse processo exige da práxis docente a mediação a partir de metodologias que 

propiciem atividades promovedoras de habilidades socioemocionais como motivação, 

engajamento, criatividade e autonomia, além de competências puramente técnicas comuns aos 

cursos de Ciências Contábeis (CARNEIRO, 2013). 

Na sala de aula invertida, o conteúdo se apresenta em variados ambientes, incluindo 

o virtual, e, após o aluno ter contato prévio com o conteúdo, as atividades inseridas devem 

promover a participação, a autoria e a criatividade dos alunos através de propostas colaborativas 

e trabalhos em grupo, sob supervisão do docente. Os alunos utilizam as TIC nas atividades 

propostas simulando situações reais e práticas do futuro exercício da profissão, buscando novos 

conceitos através da experiência com diferentes realidades de forma individual ou em grupo. 

Segundo Moran (2015), na sala de aula invertida, as tecnologias são inseridas nas 

metodologias utilizadas pelos docentes, promovendo uma participação mais ativa dos alunos, 

tornando-os produtores de conhecimentos, e não apenas receptores de conteúdo. 

O autor expressa, ainda, que os conteúdos são disponibilizados desde plataformas 

virtuais, possibilitando uma dinâmica mais ativa, participativa e menos repetitiva e cansativa. 

Além dessas características, os docentes terão suas práticas pedagógicas menos monótonas, 

visto que vão trabalhar com o mesmo conteúdo de maneiras diversas e em variadas turmas, 

deixando de ser um mero transmissor de conteúdo, assumindo a função de autoria e de 
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supervisão juntamente com os alunos. Sendo assim, com a utilização das tecnologias, os 

docentes desenvolvem atividades mais motivadoras e profícuas, tirando o foco das tarefas mais 

repetitivas e cansativas. 

No estudo sob exame, os alunos tiveram oportunidade de ter o acesso anterior de 

todo o conteúdo da disciplina nas plataformas virtuais, como Google Classroom, SIGAA e 

Google Drive. Sendo assim, os textos e conteúdos teóricos eram fornecidos com uma semana 

de antecedência nas ferramentas virtuais para que os discentes discutissem, em outro momento 

com a supervisão da docente e pesquisadora – produtora desta tese doutoral.  

Os conteúdos discutidos pela professora e pelos alunos eram contextualizados com 

suporte em casos de empresas reais e fictícios e discutidos em grupos e em equipes de modo 

presencial e também virtual. A proposta de solução dos casos foi apresentada aos alunos na 

abordagem de aprendizagem baseada em problemas, mostrada na seção seguinte. 

 

3.2.1.3 Aprendizagem baseada em problemas (PBL) 
 

A aprendizagem baseada em problemas se define como uma metodologia que se 

embasa em problemáticas reais para motivar e engajar os alunos, desenvolvendo a criticidade e 

habilidades para tomadas de decisões em diversas áreas do conhecimento (RIBEIRO, 2005). 

Gómez (2015), em adição, diz que a finalidade dos processos educacionais deve ir 

além dos conteúdos curriculares, abrindo, assim, espaços para competências e habilidades 

essenciais na formação dos alunos na qualidade de cidadãos, que devem estar preparados para 

atender aos anseios contemporâneos. Os contextos de aprendizagem devem permitir que os 

alunos desenvolvam ações como investigação, compartilhamento, aplicabilidade e reflexão 

sobre esses conhecimentos.  

 

Figura 8 – Ciclo da aprendizagem baseada em problemas 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Essa figura relaciona-se aos estudos de Hmelo-Silver (2004), que considera a 

aprendizagem baseada em problemas desde as ações descritas: o professor propõe um problema 

elaborado com base numa situação que demanda solução ou superação de limitações e 

dificuldades, inserto num âmbito real ou fictício. Sendo assim, os alunos devem identificar e 

avaliar o problema com base nos aspectos mais relevantes e desenvolver diálogos, objetivando 

a estruturação de estratégias em grupos para resolução.  

O professor, então, auxilia o aluno na apresentação e direcionamento para a 

necessidade de busca de novos conteúdos necessários para resolução do problema. Em seguida, 

os discentes discutem, pesquisam e desenvolvem conhecimentos diversos na procura de 

possíveis soluções e as mostram na etapa seguinte para o grupo. Com o compartilhamento das 

soluções, todos refletem criticamente sobre elas e avaliam a ampliação de suas ideias e 

conhecimentos próprios. 

Com supedâneo nessas discussões, compreende-se a aprendizagem baseada em 

problemas centrada em atividades que partem de desafios e problemas, em que cada discente 

aprende de acordo com as necessidades e resoluções de casos reais ou fictícios. Nesta tese a 

metodologia foi implementada com a mostra de casos reais ou fictícios de empresas, em que os 

alunos tiveram que identificar um problema relacionado à Administração Financeira e a partir 

daí se reuniram em grupos, realizando pesquisas na rede ou no material didático da disciplina, 

além de discussões em grupos, momento esse em que os discentes compartilharam experiências 

teóricas e práticas. Ao final, os grupos apresentaram suas propostas de solução para toda a 

turma, quando houve um momento amplo de discussão, avaliação e reflexão. 

Em ocasião posterior, os alunos tiveram oportunidade de realizar visitas às 

empresas em busca da identificação de problemas. Foram propostas atividades em busca de 

estratégias para resolução dessas questões, além da elaboração de um produto que atendesse à 

demanda da organização, e possibilitaram a implementação uma outra abordagem 

metodológica que é a aprendizagem baseada em projetos (ABP). 

Na próxima seção, discute-se a aprendizagem baseada em projetos, que ocorre 

quando os discentes estruturam um produto por meio de uma solução colaborativa. Dessa 

maneira, será necessário investigar o ambiente, estabelecer estratégias e explorar as soluções 

possíveis acerca de um contexto específico por meio do uso da tecnologia ou de diversos 

recursos disponíveis, desenvolvendo a habilidade de investigação e criticidade perante alguma 

circunstância. 
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3.2.1.4 Aprendizagem baseada em projetos (ABP) 

 
Na aprendizagem por projeto, temos a redefinição do papel de três importantes 
agentes no contexto educacional: o conhecimento, tido como bem de valor; o aluno, 
principal responsável pela construção do seu saber e o professor/tutor, mediador entre 
os dois primeiros. Esta redefinição atribui ao processo ensino-aprendizagem 
características inovadoras: participação ativa dos alunos no planejamento e execução 
de suas atividades, utilização de novos recursos de ensino, concepção do professor 
pesquisador. (GARBIN; DAINESE, 2013, p. 393). 

 

A aprendizagem baseada em projetos (ABP) se caracteriza como uma metodologia 

ativa que engloba uma proposição pedagógica com estratégias, envolvendo processos de 

aprendizagem, mediante trabalhos em grupo. O papel do professor é ligado à mediação dessas 

atividades, possibilitando que os discentes identifiquem problemas e desenvolvam estratégias 

para resolvê-los (MORAN, 2018). 

O autor relata que, por meio da ABP os alunos têm a oportunidade de desenvolver 

habilidades, criticidade e a diversidade de atuações para realizar uma atividade. Essas 

oportunidades trazem proximidade a este estudo, que busca analisar as contribuições das 

metodologias ativas para o desenvolvimento de competências nos alunos que estão associadas 

ao pensamento crítico, autonomia e, essencialmente, às habilidades para tomada de decisão. 

Joshi e Chugh (2009) definem a aprendizagem baseada em projetos com esteio no 

desenvolvimento de uma metodologia integradora entre conteúdos interdisciplinares, por via 

de problemas reais do cotidiano, engajando os alunos. De modo geral, a ABP se exprime como 

algo que demonstra como resultado um produto concreto. Esse caráter integrativo trouxe 

contribuições para a disciplina Administração Financeira, que é o contexto desta pesquisa e 

envolve aspectos de várias outras disciplinas já perpassadas nos semestres anteriores. Sendo 

assim, os alunos tiveram a oportunidade de trazer para a prática os conhecimentos estudados 

anteriormente e que conduzem maior embasamento em todos os processos do desenvolvimento 

do produto desenvolvido por eles.  

A pesquisa se desenvolve no contexto da disciplina  Administração Financeira, mas 

esta não é o caminho único no curso para se trabalhar a tomada de decisão, no decorrer da 

formação, há outros meios de acesso. Esta investigação, entretanto, compreende as ciências 

contábeis sob outra visão no século XXI, considerando a tomada de decisão como um eixo da 

profissão assentado nessas mudanças. Desse modo, a implementação das metodologias ativas 

com o apoio das tecnologias digitais busca possibilitar o desenvolvimento da habilidade para 

tomada de decisão dos alunos. Para tanto, em relação ao planejamento para a tomada de decisão 

na disciplina Administração Financeira, se torna imprescindível repensar as metodologias. 
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A aprendizagem baseada em projetos denota características autorreguladoras e 

possibilita o engajamento dos alunos com arrimo em questionamentos assentes na realidade e 

na autenticidade (MEDEIROS et al., 2017). 

Behrens (2014) afirma que a ABP é um processo cíclico, em que o conhecimento é 

renovado com suporte nos problemas pesquisados e, sendo assim, possibilita ao professor a 

conscientização de que essa abordagem metodológica amplia os conhecimentos com o 

desenvolvimento de atividades em grupos. 

Larmer, Mergendoller e Boss (2015) definiram um modelo de uniformização de 

sete elementos essenciais dos projetos, seguindo a metodologia ABP. Objetivou-se ajudar 

educadores no planejamento e desenvolvimento de projetos de sucesso que maximizam a 

aprendizagem e o engajamento dos estudantes. 

Na figura 9, são demonstrados os setes pilares do desenvolvimento da abordagem 

baseada em projetos relacionados ao desenvolvimento desta pesquisa, bem como as habilidades 

e competências que aí emergem. A figura abaixo é baseada nos autores Larmer, Mergendoller 

e Boss (2015), apresentando os pilares e habilidades da ABP no contexto do presente estudo. 

 

Figura 9 – Representação dos pilares e habilidades na ABP 

 
Fonte: Adaptada de Larmer, Mergendoller e Boss (2015). 

 

O primeiro pilar – Problema – exprime como base questões relevantes e 

significativas de acordo com os conteúdos e níveis de apropriação dos alunos por meio de um 

fator aberto e motivacional. O segundo se caracteriza pela investigação em grupo, participação 

ativa do aluno em estudos e levantamentos de hipóteses e indagações, além da revisão de 
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resultados e ampliação de novos conhecimentos em busca das soluções para além da 

problemática. Crítica e revisão envolve uma realidade do universo desde a utilização de 

ferramentas próximas da vivência dos estudantes e que apresentam uma identificação direta 

com as demandas discentes. O quarto pilar, Fala e seleção dos alunos, considera o 

desenvolvimento de estratégias e tomada de decisão acerca do produto que eles estão criando. 

Reflexão na ação caracteriza-se pela percepção dos alunos na constituição do próprio 

conhecimento mediante que eles estão realizando, planejando e produzindo no contexto do 

projeto. Revisões e críticas demonstram os processos dos feedbacks dos professores e dos 

colegas sobre o andamento dos produtos, possibilitando uma revisão e consequente melhoria 

de procedimentos e aprofundamento nos conteúdos. O Compartilhamento do produto reflete 

a importância da apresentação e funcionamento do produto também em ambientes externos ao 

educacional, utilizando estratégias como disseminação em plataformas digitais e demonstração 

para outros grupos. 

Lawson (2011) ressalta que a ABP parte de um problema com dimensões 

diversificadas, oferecendo embasamento metodológico para que os alunos encontrem 

resoluções relacionadas aos anseios da contemporaneidade. Dessa maneira, o corpo discente 

consegue desenvolver habilidades e competências fundamentadas em temáticas que 

transversalizam metodologias de caráter interdisciplinar. 

A Figura 8 retrata também as competências socioemocionais envolvidas nos 

processos da aprendizagem baseada em projetos. A autonomia é desenvolvida com base na 

motivação do aluno a ter ações responsáveis mediante a superação entre os conhecimentos 

teóricos e práticos durante a formação acadêmica, considerando o aluno no centro dessa 

abordagem. Freitas (2012) ressalta que a ABP leva contribuições para metodologias do Ensino 

Superior, visto que os processos de aprendizagem alcançam uma diferenciação dos modelos 

tradicionais. 

O senso de responsabilidade caracteriza-se como uma competência 

socioemocional que se desenvolve das intencionalidades das ações e na busca do entendimento 

pelos alunos das etapas dos processos propostos pela ABP. A avaliação que os alunos realizam 

tanto dos seus próprios trabalhos como daqueles dos outros grupos possibilita o 

desenvolvimento do senso de responsabilidade. 

A criatividade se desenvolve com arrimo na oportunidade que o aluno denota, ativa 

e participativamente, tendo voz em suas produções, além de uma liberdade para estruturar as 

próprias estratégias. 
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A autoria se estrutura por meio da possibilidade que o aluno tem de investigar um 

problema e fazer um produto, pesquisando desde a sua visão sobre a realidade e ensejando uma 

diversificação realidade da aprendizagem em que o aluno é agente e autor do seu conhecimento 

(GARBIN; DAINESE, 2013). 

Para Bender (2014), a criticidade é resultado da vivência do estudante em opinar, 

decidir e ter uma visão crítica acerca das suas produções e dos resultados dos colegas. Dessa 

maneira, a criticidade se desenvolve com esteio na revisão crítica por meio do trabalho em 

grupo, no qual há confrontação das questões do mundo real com os resultados. 

Neste estudo, são implementados os modelos de sala de aula invertida, ensino 

híbrido ou blended, aprendizagem baseada em projetos e aprendizagem baseada em problemas. 

A abordagem aprendizagem baseada em projetos foi a que mais mostrou destaque neste estudo, 

desenvolvendo-se baseada na atuação prática dos alunos pelo acompanhamento de uma 

empresa real, onde eles tiveram a oportunidade de vivenciar elementos teóricos e práticos. 

Dessa maneira, os discentes atuaram como autores críticos e criativos na estruturação de 

estratégias para trabalharem na produção de um protótipo de solução do problema inicial, 

conforme será visto na metodologia, em detalhes. 

Freitas (2012) afirma que a ABP promove o espírito de investigação dos discentes, 

motivando-os ao desenvolvimento de habilidade para tomada de decisão de maneira individual 

e em pares. Valente (2005) ensina que a utilização de estratégias pedagógicas via 

desenvolvimento de projetos promove o interesse do aluno, além de agir como fatores 

cognitivos, comportamentais e sociais, possibilitando o engajamento do aluno. 

A próxima seção aborda os processos de engajamento, bem como a sua tipificação 

e o seu desenvolvimento nos sistemas educacionais de ensino e aprendizagem. 

 

3.3 Engajamento e a importância do protagonismo nos processos de ensino e 

aprendizagem na Contabilidade 

 
A aprendizagem é mais significativa quando motivamos os alunos intimamente, 
quando eles acham sentido nas atividades que propomos, quando consultamos suas 
motivações profundas, quando se engajam em projetos em que trazem contribuições, 
quando há diálogo sobre as atividades e a forma de realizá-las (MORAN, 2018, p. 1).  

 

O estudo considera o engajamento de acordo com a ideia de Moran (2018) que 

caracteriza a aprendizagem como significativa quando os alunos se sentem motivados e se 

relacionam de forma íntima com as atividades, compreendendo o sentido delas. Sendo assim, o 
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engajamento dos alunos relacionado a habilidades como senso de responsabilidade, 

criatividade, criticidade, motivação e inovação é um caminho para o desenvolvimento da 

habilidade para tomada de decisão. 

O engajamento se define com base em duas ópticas: estudantil e da instituição de 

ensino. Kuh (2009) afirma que o engajamento estudantil se caracteriza pelos aspectos 

relacionados ao esforço e à participação em atividades propostas, além do desenvolvimento 

individual dos alunos. O engajamento sob a óptica da instituição de ensino se define pela 

aproximação das políticas e estratégias, buscando envolver os alunos em ações que acarretam 

sua aprendizagem.  

Esta pesquisa concentra seus esforços no engajamento discente, visto que o objetivo 

central da pesquisa se encontra na investigação do engajamento como um processo necessário 

para o desenvolvimento da habilidade tomada de decisão. A pesquisa não anula as contribuições 

do engajamento institucional, haja vista que ocorreram mudanças nas práticas metodológicas e 

institucionais ao longo da pesquisa, além da busca de estratégias para contribuições nos 

processos de ensino e aprendizagem. Importante é considerar que os dois engajamentos se 

apresentam relacionados e recebem influências mútuas.  

Segundo Coates (2005), o engajamento está relacionado à participação dos 

estudantes nas atividades propostas como caminho para elaboração da aprendizagem. O 

engajamento estudantil se mostra como uma decisão arrimada no envolvimento em uma 

atividade, onde os discentes demonstram interesse em fazer parte ativa do processo (MELO, 

2016). Portanto, para que haja engajamento, as atividades propostas em uma disciplina devem 

promover uma maior disposição do aluno em participar do seu desenvolvimento. 

Barkley (2010) afirma que o engajamento representa um processo de envolvimento 

de variadas dimensões, considerando desde aspectos relacionados ao esforço dos alunos até a 

relevância das atividades. Ressalta-se, então, que as instituições de ensino devem promover 

ações com o intuito de engajar os estudantes nos processos de ensino e aprendizagem. 

Considera-se que o engajamento é imprescindível para que haja o desenvolvimento das 

habilidades para tomada de decisão, visto que por esse processo que o aluno se torna ativo, 

crítico, autônomo e autor da sua aprendizagem. 

Martins e Ribeiro (2017) consideram o engajamento com base numa correlação 

com os resultados de aprendizagem e o sucesso educacional. Dessa maneira, o desenvolvimento 

da habilidade para tomada de decisão é um processo de aprendizagem, sendo relevante 

considerar os aspectos teóricos e práticos do engajamento como fatores importantes para a 

compreensão e o desenvolvimento desse fenômeno. 
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Os autores acima citados afirmam ainda que o engajamento se caracteriza pelos 

anseios dos estudantes em compreender melhor como os conceitos teóricos vão ser utilizados 

de maneira prática no exercício profissional futuro. O engajamento está na vida acadêmica, 

desde a preparação para o ingresso na universidade, permeando todas as práticas realizadas no 

âmbito das disciplinas até a reflexão do emprego do conhecimento constituído à extensão do 

curso e que será aplicado na prática profissional. 

Price, Handley e Millar (2011) definem o engajamento como um processo, no qual 

o feedback exerce um papel importante, sendo uma atividade essencial nas práticas de ensino e 

aprendizagem. Quando um estudante recebe uma devolutiva da atividade ou produção realizada 

por ele, resulta em uma reflexão sobre sua atuação, além de trazer benefícios para o nível de 

engajamento. O feedback deve abranger uma avaliação pelo diálogo e a comunicação, como 

um meio de resolver os problemas propostos. No desenrolar desta pesquisa, o feedback ocorre 

por meio de checkpoints, quando a docente e pesquisadora, produtora desta pesquisa - discute 

junto aos grupos e toda a sala sobre a produção de cada equipe, fornecendo sugestões e 

fomentando discussões acerca de cada produção. O feedback possibilita a participação do aluno 

como sujeito crítico e reflexivo de sua aprendizagem. 

Com o entendimento de que o aluno deve ser participante e atuante na sua 

aprendizagem, torna-se necessário repensar as metodologias e práticas pedagógicas que 

possibilitem essa participação e engajamento discente. Nesse contexto, os docentes devem 

apresentar metodologias que elevem o engajamento dos alunos nas atividades das disciplinas. 

Martins e Ribeiro (2017) ressaltam a importância de se considerar o engajamento 

como variável não apenas relevante, mas, também, imprescindível para a avaliação da 

qualidade da educação superior. A práxis docente deve promover a compreensão de conceitos 

práticos pela utilização de metodologias diferenciadas que promovam a reflexão e o 

engajamento entre os discentes, com tarefas desafiadoras que levem à pluralidade de ideias e a 

tomadas de decisões com um olhar mais abrangente.  

Harris (2008) afirma que é possível considerar o engajamento em ambientes 

educacionais que levem a significação das tarefas a serem realizadas, na qual o aluno se ache 

participante ativo desses objetos de estudo. Importa considerar que os alunos, ao vivenciarem 

a realidade de empresas reais com problemas identificados por eles, demandam conteúdos 

interdisciplinares, e se tornam participantes dos seus processos de aprendizagem. Essas ações 

os aproximam, tornando-se possibilidades de engajamento. Sasseron (2015) aponta uma relação 

entre a inserção dessas atividades com caráter investigativo, com base num problema, e a 

emergência do engajamento. 
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Com apoio nessa realidade ativa de aprendizagem, devem ser propostas atividades 

com utilização de metodologias inovadoras por parte dos docentes, promovendo uma atuação 

cada vez mais forte dos alunos. Gapp e Fisher (2012) consideram o engajamento como um 

processo complexo para que os alunos consigam alcançar as metas de aprendizagem em todo 

seu potencial e demonstrem esforço e predisposição na participação das atividades, 

desenvolvendo os conhecimentos que se mostram significativos para ele. 

Na perspectiva dos docentes, as metodologias ativas propiciam um maior 

envolvimento dos alunos por meio dos conteúdos teóricos permeados nas atividades, visto que 

estas são mostradas em ambientes diferenciados. A utilização dos recursos tecnológicos é ser 

importante aliada a essas abordagens, resultando em um apoio aos processos de ensino e 

aprendizagem. Assim, o ensino voltado para promoção da reflexão e participação discente 

promove o engajamento dos alunos, facilitando o desempenho e a compreensão dos conceitos 

teóricos (GEMIGNANI, 2012). 

O contexto dos processos educacionais deve, então, favorecer a estruturação de 

fatores que propiciam o engajamento dos alunos mediante as atividades apresentadas, como a 

assistência aos estudantes, o relacionamento entre pares, a estrutura do ambiente educacional, 

os recursos utilizados, o suporte à autonomia e as metodologias utilizadas nas atividades (FINN; 

PANNOZZO; VOELKL, 1995). 

Fredericks, Blumenfeld e Paris (2004) exprimem o engajamento sob três 

perspectivas: comportamental, emocional e cognitivo. Considera-se, ainda, o comportamento, 

a emoção e a cognição como processos interligados de uma maneira dinâmica e dialética. 

O engajamento comportamental abrange o olhar sob a promoção da participação 

dos alunos nas atividades, o engajamento emocional retrata os reflexos positivos e negativos do 

estudante aos métodos e recursos educacionais e o engajamento cognitivo se relaciona ao 

esforço dos educandos na compreensão de conteúdos mais robustos e na apresentação de 

habilidades mais complexas. 

Nas subseções a seguir, os três tipos de engajamento serão detalhados, bem como 

as suas principais características e nuanças. 

 

3.3.1 O engajamento comportamental 

 

A atuação e o envolvimento dos alunos nas atividades educacionais interna e 

externamente ao currículo são considerados com base no desenvolvimento das atividades. O 

nível do engajamento comportamental associa-se à atuação e proatividade dos discentes em 
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meio aos desafios apresentados na atividade e à observância e respeito às regras propostas no 

ambiente educacional. Sendo assim, a perspectiva comportamental se relaciona ao esforço, às 

posturas positivas de atuação e à participação dos discentes (REEVE, 2012). 

A dimensão comportamental associa-se com aspectos colaborativos e relações entre 

os discentes e o desenvolvimento das atividades, permitindo uma avaliação quantitativa. A base 

para a análise desse tipo de engajamento se encontra em fatores como frequência, eficácia e 

temporalidade na execução das atividades (VITER, 2013). 

Nessas circunstâncias, o engajamento discente se mostra por meio de um caráter 

tradicional, de manifestação de comportamentos, arrimada na realização das tarefas e alcance 

de notas, estando relacionados a uma visão quantitativa essencialmente de resoluções e entregas 

em datas previstas, além de busca por notas (MELO, 2014). 

Os estudos de Harris (2008) apontam que os fatores comportamentais se restringem 

à realização de atividades e tarefas pelos discentes, não priorizando os processos e a efetivação 

da aprendizagem. A visão do nível comportamental que denota foco somente nos resultados 

dos alunos desencadeia um processo em que os estudantes demonstram apenas o engajamento 

comportamental de forma aparente e, portanto, não se sentem participantes dos seus processos 

de aprendizagem. Os estudos de Dunleavy e Bishop (2009) consideram que o engajamento 

comportamental, quando analisado sob uma perspectiva tradicional, ou seja, com amparo na 

contabilização de resultados e entregas, indica uma análise da motivação do estudante, sem 

associar sua aprendizagem, mas apenas buscando alcançar êxito na sua avaliação.  

Fredericks, Blumenfeld e Paris (2004) complementam, expressando que as 

pesquisas sobre o engajamento comportamental habitualmente consideram comportamentos de 

atuação, frequências e participação desde uma mesma visão. Sendo assim, o engajamento 

comportamental encontra-se relacionado às realizações de atividades, além da frequência com 

que fez as tarefas. Apesar da mensuração quantitativa do engajamento comportamental, este 

traz contribuições no sentido que demonstra uma atitude positiva do aluno com relação ao 

entendimento de que deve realizar a atividade, colaborando para o desenvolvimento dos 

processos de aprendizagem. Sendo assim, Viter (2013, p. 4) considera que: 

 
[…] essas constatações sugerem que priorizar meramente aspectos comportamentais 
observáveis e dados quantitativos para mensurar o engajamento do estudante, como 
comumente ocorre nos contextos escolares, não responderá por avaliar efetivamente 
seus níveis de aprendizagem, apesar da importância dessas referências quando 
inseridas dentro de contextos que também levem em conta outros aspectos. 
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O engajamento comportamental sob uma óptica isolada dos outros dois tipos de 

engajamento não exprime uma abordagem efetiva do nível de envolvimento do aluno nas 

atividades, embora traga comportamentos observáveis e atitudes positivas entre aluno e 

execução das tarefas. Por isso, os autores consideram uma intercomunicação básica e necessária 

entre as tipificações de engajamento. 

Na próxima subseção, considera-se o engajamento cognitivo, que se caracteriza 

pelo envolvimento do aluno com os conteúdos, e o desenvolvimento dos processos dessa 

relação. 

 

3.3.2 O engajamento cognitivo  

 
[...] representado pelo investimento pessoal, deliberado, persistente e autônomo do 
aluno em sua aprendizagem, esse tipo de engajamento mobiliza habilidades cognitivas 
mais complexas como a capacidade de analisar, comparar e avaliar, utilizadas com o 
objetivo de aumentar a própria compreensão, resolver problemas complexos e 
construir novos conhecimentos. (VITER, 2013, p. 42).  

 

Viter (2013) aponta ainda que o engajamento cognitivo se relaciona ao esforço dos 

educandos na compreensão de conteúdos mais robustos e na apresentação de habilidades mais 

complexas, além de relacionar emoções e a aprendizagem. De tal modo, esse tipo de 

engajamento associa-se à tentativa desempenhada pelo aluno em buscar entender os conteúdos, 

procurando alcançar índices ampliados de compreensão acerca de temas teóricos. Com relação 

ao nível cognitivo, consideram-se também os envolvimentos pessoais, os empreendimentos e 

determinações que têm como objetivo chegar à efetividade de aprendizagem e à competência 

do entendimento do conteúdo. 

O envolvimento psicológico está relacionado ao engajamento cognitivo e nos 

processos de aprendizagem. O engajamento cognitivo se caracteriza pelo estímulo às 

habilidades cognitivas mais profundas, como a capacidade de análise, de investigação além do 

conteúdo, criticidade, reflexão e resolução de problemas, buscando constituir conhecimentos 

cada vez mais complexos. Fredericks, Blumenfeld e Paris (2004) afirmam que a perspectiva 

cognitiva está associada aos aspectos autorregulatórios, aos objetivos de aprendizagem e ao 

esforço empreendido pelo discente em aprender. 

No conceito de engajamento cognitivo e comportamental, ações como esforçar, 

empenhar e participar se encontram de maneira incisiva e se entrelaçam no envolvimento 

discente no processo de aprendizagem. No engajamento comportamental, todavia, o aluno 

concentra suas forças e seu empenho na execução e na realização das tarefas. O nível cognitivo 
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está relacionado ao aprofundamento da aprendizagem e ao entendimento de comportamento 

ativa, envolvendo esforço discente na compreensão dos conteúdos e das atividades. Sendo 

assim, ambos estão relacionados às perspectivas diferenciadas e se encontram inter-

relacionados e complementares, um determinando o outro, visto que, se o aluno quer entregar 

uma atividade no prazo, ele se envolve com o entendimento do conteúdo, bem como se o 

discente mantém relação com os conhecimentos de cada tarefa, também ocasiona o desejo de 

entregar no prazo. 

Neste estudo, as atividades propostas foram constituídas juntamente com os alunos 

numa visão multidisciplinar com suporte em conteúdos que se aproximam da vivência real do 

aluno. Esses aspectos são desencadeadores do interesse, envolvimento e participação discente. 

De acordo com os estudos de Appleton, Christenson e Furlong (2008), as atividades 

desenvolvidas com amparo em questões reais, desafiadoras e interdisciplinares, favorecem o 

engajamento. Em sendo assim, esta pesquisa envolveu problemas identificados em cada 

empresa, por via discussões com os grupos e com esta pesquisadora-docente, e que guardam 

relação com o nível cognitivo e comportamental discente. 

 

3.3.3 O engajamento emocional  

 

O engajamento emocional retrata os reflexos positivos e negativos do estudante aos 

métodos e recursos dos processos de ensino e aprendizagem, considerando as manifestações de 

afetividade e emoção com relação às atividades. Emoções como interesse, alegria, satisfação, 

anseios, fracassos, insatisfações são sentimentos que identificam o sentido da atividade para o 

aluno. Dessa maneira, o engajamento emocional está relacionado às vontades, aos princípios e 

aos sentimentos próprios e vivenciados de maneira única por parte de cada estudante (SEIXAS 

et al., 2015). 

Reeve (2012) considera que, desde a perspectiva emocional, o estudante demora 

reações de interesse e atitudes positivas relacionadas aos processos de aprendizagem. O autor 

diz, ainda, que as atividades em grupo proporcionam motivação, autonomia e engajamento, 

trazendo melhorias para o desempenho dos alunos nas atividades (REEVE, 2009). 

Moran (2015) considera que o diálogo entre pares é essencial para a efetivação do 

engajamento, visto que, por via dessa comunicação, os discentes estabelecem uma relação de 

troca de informações e conteúdos, aliada ao trabalho colaborativo, que possibilitam a resolução 

de questões e a realização de projetos, além da avaliação mútua. Esse diálogo é estabelecido 
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em vários ambientes, sendo estes virtuais ou presenciais, dentro ou fora da sala de aula, 

proporcionando vivências e experiências diferenciadas para esses alunos. 

O engajamento emocional se desenvolve com escora numa multidimensão de 

afetividade e emoção relacionadas ao contexto de aprendizagem, envolvendo as atividades, os 

pares e todo o contexto educacional. As reações afetivas são atitudes essenciais no âmbito de 

realização da atividade e estão relacionadas aos sentimentos de pertença ao grupo, além da 

inserção e liberdade de partilha dos seus princípios junto aos seus pares (MELO, 2016).  

Assim, o engajamento emocional está relacionado, portanto, às reações positivas e 

negativas do estudante aos fatores que há nas atividades e recursos escolares. Essas atitudes 

divisadas e externalizadas, no entanto, nem sempre há uma garantia de que o comportamento 

emocional aparente é de fato verdadeiro. 

Nesse contexto, os estudos de Dunleavy e Bishop (2009) complementam alguns 

critérios de análise do engajamento emocional, como: os processos internalizados, pessoais e 

subjetivos; o apoio oferecido e recebido dos pares; o desenvolvimento do senso de 

responsabilidade; e o empenho estudantil.  

O engajamento emocional está relacionado aos sentimentos de pertencimento a um 

grupo ou instituição de ensino. Sendo assim, é estabelecida neste estudo uma associação entre 

as reações emocionais dos discentes e as metodologias utilizadas, visto que, ao participar das 

aulas e das visitas de campo na empresa selecionada por parte de cada equipe, os estudantes 

tiveram a oportunidade de ampliar os níveis de relações emocionais com os profissionais de 

áreas distintas, com os pares e com a professora pesquisadora, autora desta investigação,  

ampliando sua autonomia e os preparando para o desenvolvimento de habilidade para tomada 

de decisão. 

Harris (2008) afirma que é possível considerar o engajamento em ambientes 

educacionais que levem à significação das tarefas a serem realizadas e onde o aluno possa se 

ache participante ativo desses objetos de estudo. Dessa maneira, a pesquisa possibilita que os 

alunos vivenciem a realidade de empresas reais com problemas identificados por eles, 

demandando conteúdos interdisciplinares. Essas ações os aproximam, tornando-se 

possibilidades de engajamento. Sasseron (2015) aponta uma relação entre a inserção dessas 

atividades com caráter investigativo, com base um problema e emergência do engajamento. 

Júlio, Vaz e Fagundes (2011) ressaltam que o relacionamento entre o formador e o 

aluno é mantenedor de engajamento, envolvendo transformações nas metodologias e a 

implementação de atividades investigativas, influenciando as relações estabelecidas entre 

professor e aluno. De acordo com Frondeville (2009), os docentes, por meio de metodologias 
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ativas, devem apresentar conteúdos significativos e atividades mais desafiadoras, possibilitando 

uma atitude mais ativa e participativa dos discentes, que promova um aprendizado mais 

aprofundado sobre o conteúdo 

Fredericks, Blumenfeld e Paris (2004) consideram que o tema engajamento 

educacional tem motivado os pesquisadores por ser um importante contraponto à diminuição 

da motivação dos discentes.  

Com amparo nesta realidade, este experimento procura analisar os três tipos de 

engajamento para o  desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão dos alunos de 

Ciências Contábeis, da seguinte maneira: 1) Engajamento comportamental relacionado a 

aspectos de envolvimento e da participação dos alunos nas atividades; 2) Engajamento 

cognitivo se caracterizando como um investimento interno do discente em sua aprendizagem, 

abordando as dimensões de processamento da informação e utilização de  estratégias para  

alcançar maiores habilidades; e 3) Engajamento emocional, que busca demonstrar as reações 

emocionais dos discentes por meio da realização das atividades e da sua participação ativa em 

todos os processos de aprendizagem propostos. 

O próximo capítulo demonstra o contexto em que o estudo foi realizado, bem como 

o delineamento dos instrumentos utilizados para futura análise de dados e os procedimentos 

para atingir os objetivos gerais e específicos e associá-los às teorias e às práticas discutidas. 
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4 METODOLOGIA  

 
A educação, considerada como processo de formação de nossos hábitos mentais e 
nossa atitude perante o mundo, deve ter seu sucesso medido na proporção em que o 
resultado se aproxima desse ideal; quer dizer, na proporção em que nos dá uma visão 
genuína de nossa posição na sociedade, da relação de toda a sociedade humana com o 
seu ambiente não-humano, e da natureza do mundo não-humano em si, 
independentemente de nossos desejos e interesses. (RUSSELL, 1957, p. 49-50). 

 

Esta seção envolve os caminhos metodológicos da pesquisa na tentativa de atender 

os objetivos e responder à questão do estudo. Segundo Gil (2007), a pesquisa se estrutura em 

mecanismos e estratégias para resolver problemas propostos, desenvolvendo-se a etapas, que 

envolvem desde a elaboração da questão até as análises de resultados. Charmaz (2009, p. 39) 

ressalta e define os procedimentos metodológicos em atitudes para: 
 

[…] observar as ações e os processos, bem como as palavras. Delinear o contexto, as 
cenas e as circunstâncias da ação com cautela. Registrar quem fez o que, quando 
ocorreu, por que aconteceu (se você puder determinar as razões) e como ocorreu. 
Identificar as condições nas quais determinadas ações, intenções e processos emergem 
ou não abrandados. Procurar caminhos para interpretar os dados. Concentrar-se nas 
palavras e expressões específicas às quais os participantes parecem atribuir um 
significado especial. Descobrir as suposições tidas como óbvias e ocultas de vários 
participantes; demonstrar a forma como são reveladas por meio da ação e como a 
afetam. 

 

Sendo assim, para a autora, a metodologia se estabelece com supedâneo em um 

procedimento investigativo, tendo relação com as técnicas e os instrumentos, além da maneira 

como as interpretações são conduzidas, para que se alcancem os resultados mediante os 

objetivos propostos. 

Esta pesquisa se descreve desde a identificação de um problema pelos alunos, 

trazendo os objetivos do estudo para investigar e descrever sua aplicação. No desenvolvimento 

desta seção, é descrito o caminho da metodologia, buscando o entendimento da questão e o 

propósito do estudo. Demonstram-se o local escolhido e os participantes, além dos 

instrumentos, ferramentas e técnicas necessárias para coletar e analisar os dados. 

A aplicabilidade empírica da pesquisa se relaciona com o desenvolvimento da 

habilidade de tomada de decisão com base na inserção de metodologias ativas com o apoio das 

tecnologias digitais. Sendo assim, esta busca de cariz científico-acadêmico envolve a utilização 

de atividades assentadas nas problematizações reais do cotidiano no futuro exercício da 

profissão dos graduandos, apresentando uma sistemática de variegados processos de ensino e 

aprendizagem. 
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Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)/Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) já tendo sido aprovado. 

Sendo assim, o caminho metodológico trilhado nesta tese apresenta o 

desenvolvimento de atividades, avaliações e projetos a serem descritos, além de elaboração, 

registros e planejamentos que se efetuou como professora da disciplina e com formação em 

Ciências Contábeis, juntamente com outra pesquisadora psicóloga na busca de incluir as 

metodologias ativas apoiadas nas tecnologias digitais.  

Serão apresentados também os procedimentos de análise de dados, que servirão de 

base para aplicabilidade da teoria na prática, mediante a exposição do método e da maneira 

como foram adotados neste estudo, compreendendo o significado dos dados em relação aos 

objetivos do estudo e aos fundamentos teóricos adotados. A coleta e análise de dados 

acontecerão simultaneamente, visto que as tarefas e os projetos desenvolvidos pelos alunos 

farão emergir os principais dados a serem interpretados, buscando atingir os objetivos da 

pesquisa.  

Este capítulo se divide nas seguintes seções: Descrição da pesquisa; contexto, 

sujeitos e locus; etapas de desenvolvimento da pesquisa; recursos utilizados; técnicas e 

instrumentos. 

   

4.1 Descrição da pesquisa: abordagem, paradigma e procedimentos 

 

4.1.1 Abordagem qualitativa e paradigma interpretativo 

 

A descrição da pesquisa se desenvolve com base no objetivo geral deste estudo, que 

é analisar a contribuição das metodologias ativas apoiadas em tecnologias digitais para o 

engajamento discente no desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão dos discentes 

do curso de Contabilidade na Universidade Federal do Ceará (UFC). Este estudo pretende 

investigar metodologias ativas que envolvam além dos conhecimentos técnicos na graduação 

de Ciências Contábeis, abrangendo uma formação discente holística, considerando-o como ser 

integral, fornecendo embasamento e estratégias para o corpo docente e todo o curso. A 

utilização das tecnologias digitais é considerada como apoio para as produções dos alunos e 

como ferramentas estratégicas de troca de conhecimento entre alunos-professores-alunos.  

Esta investigação detém uma abordagem qualitativa, marcada pela imersão do 

pesquisador no campo e buscando reter informações descritivas (BIKLEN; BOGDAN, 1994). 
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Procura-se retratar o relacionamento do investigador com os fenômenos ocorridos no 

desenvolvimento do estudo. 

Minayo (2010) leciona que o método qualitativo revela fenômenos sociais que são 

pouco explorados ou pertencentes a grupos específicos, apresentando como principal meta a 

elaboração ou reavaliação de novas vivências e estratégias, definições e categorização do 

processo investigado. A autora ensina que a abordagem qualitativa “[…] é o que se aplica ao 

estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, 

produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 

artefatos e a si mesmos, sentem e pensam”. (MINAYO, 2010, p. 57).  

Bogdan e Biklen (1994) definem o estudo qualitativo como rigoroso e sistêmico, 

no qual as hipóteses e as indagações surgem no momento em que o estudo se desenvolve, 

aprofundando valores, costumes, atitudes e opiniões, permitindo novos conhecimentos ao 

objeto da pesquisa. A característica do estudo com essa natureza é a elaboração do 

conhecimento, e não somente a emissão de opiniões sobre o contexto. 

A abordagem qualitativa se exprime como a natureza deste estudo, visto que 

envolve fatos sociais, os procedimentos e a interpretação dos dados. Estes últimos se 

caracterizam pelos objetos ou fenômenos a serem analisados pelo pesquisador. Os 

procedimentos são definidos com arrimo nos sistemas organizados para a leitura dos dados, e 

deles afloram as categorias. A interpretação dos dados deve estar relacionada com as questões 

e objetivos, sendo utilizados instrumentos para decodificá-los. Com efeito, com a coleta e a 

organização, faz-se possível decodificar os conhecimentos acerca do fato/dado estudado.  

Este experimento denotou um paradigma interpretativo por considerar a relevância 

dos aspectos descritivos, interpretativos, elucidativos e de compartilhamento acerca dos 

fenômenos emergidos. Alves-Mazzotti (2001, p. 131) define as pesquisas qualitativas quanto 

aos objetivos como interpretativas, considerando que “[…] essas pesquisas partem do 

pressuposto de que as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e 

valores e que seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a 

conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado”. 

Sendo assim, Moreira e Caleffe (2006) complementam, ensinando que a 

investigação pretende encontrar dimensões de segurança com relação aos fenômenos 

específicos e suas particularidades. Esse paradigma busca inferências sobre os resultados 

futuros, não oferecendo, portanto, certezas do que será encontrado no desenvolvimento da 

pesquisa. 
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O paradigma interpretativo está relacionado ao conceito de hermenêutica, visto que 

esta procura interpretar, discorrer e comentar. Assim, a natureza desse paradigma se desenvolve 

com base em questionamentos atuais de maneira mais profunda, considerando variáveis e 

perspectivas (ALVES-MAZZOTTI, 1996). De fato, o estudo envolve o aspecto interpretativo, 

pois procura compreender os fenômenos humanos relacionados à pesquisa, associados aos 

diversos meios de investigação. 

Moita-Lopes (1994) considera o caráter interpretativo na análise dos aspectos 

sociais dos estudos qualitativos. Sendo assim, os fatores da realidade são interligados com os 

sujeitos, porque é com substrato nos fenômenos humanos que se desenvolvem os dados da 

pesquisa. Considera-se, ainda, que a neutralidade por parte do pesquisador não ocorre 

integralmente, visto que o investigador faz parte dos processos desde a interpretação dos dados, 

além de dar significado a eles, juntamente com as interseções de variados sujeitos envolvidos 

na pesquisa.  

Guba e Lincoln (1994) consideram a relevância da relação entre todos os sujeitos 

da pesquisa e o pesquisador. Esse relacionamento contribui para maior entendimento das 

vivências dos seres humanos e da sociedade por meio da interpretação que eles fornecem por 

suas próprias experiências. Desde o caráter interpretativo, exprime-se o entendimento sobre a 

vivência transformadora que afeta os comportamentos humanos, modificando os significados e 

os planos dos sujeitos. De tal modo, essas mudanças estão atreladas à maneira como cada um 

as interpreta e qual o sentido delas para sua vida. 

Este ensaio envolve o paradigma interpretativo no sentido de que busca 

compreender e interpretar ações e fenômenos humanos, como o engajamento dos alunos, as 

atividades desenvolvidas por estes e como eles promovem o desenvolvimento de habilidade 

para a tomada de decisão. 

 

4.1.2 Pesquisa-ação 

 

O trabalho sob exame mostra a compreensão dos fenômenos humanos, de maneira 

específica, os sociais e os ligados aos processos de ensino e aprendizagem e tem como método 

a pesquisa-ação. Apesar de não ser uma pesquisa-ação pura, visto que os alunos não têm o 

mesmo interesse da pesquisadora, autora desta Tese, na investigação e na transformação do 

social, o estudo tem elementos dessa metodologia. 
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A pesquisa-ação, segundo Barbier (1997), denota características coletivas mais 

evidentes do que as individuais, fornecendo mudanças sociais e tendo especificidades 

relacionadas à cooperação. Deste modo, o pesquisador intervém de maneira cíclica e com etapas 

de desenvolvimentos que envolvem ação, acordos, reflexão, criticidade e transformações. 

A ação ocorre por intermédio dos contratos firmados entre os sujeitos da pesquisa, 

ocasionando atitudes congruentes entre os grupos de maneira relacional, focando um mesmo 

objetivo predefinido. Os dados da realidade conduzem um caráter de eficácia por fornecer uma 

visão mais ampla e próxima dos participantes.  

Thiollent (2011) considera a metodologia de pesquisa-ação assentada na 

participação e da mobilização do pesquisador e dos participantes. Considera-se, portanto, que 

ela se aplica ao âmbito deste estudo, pois as metodologias ativas possibilitam a participação dos 

grupos e a relação com as questões reais estudadas, fazendo com que os antagonismos e as 

variações de conceitos sejam superados. De efeito, as dimensões de participação constituem a 

base para esse tipo de pesquisa, na tentativa de efetivação dos objetivos a que o estudo se 

propõe. Segundo Tripp (2005), a pesquisa-ação é em áreas diversas considerada, levando em 

conta o viés educacional voltado para o desenvolvimento dos autores, haja vista que “a 

pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o desenvolvimento de 

professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar 

seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos”. (TRIPP, 2005, p. 445). 

Thiollent (2011) aponta algumas características que configuram a pesquisa-ação, 

que são: 1) a relação entre docentes e pesquisadores; 2) as problemáticas a serem analisadas, 

que são primordiais; 3) as resoluções, que são baseadas na efetivação das ações de forma 

concreta; 4) o ambiente social; e 5) as problemáticas compõem o objetivo do estudo.  

O objetivo da pesquisa-ação deve ser atingido mediante as soluções das questões 

de pesquisa observadas; deve haver um acompanhamento do desenvolvimento das ações e 

tomadas de decisão dos participantes; e, por último, os pesquisadores ampliam os seus 

conhecimentos desde o entendimento de todas as etapas ocorridas anteriormente. 

A pesquisa-ação é representada de maneira cíclica, compreendendo oito fases. A 

fase 1 representa a identificação de uma problemática com pretensão de respondê-la ao longo 

do processo; na fase 2 ocorre o levantamento dos dados, com a revisão do referencial teórico 

para fornecer subsídio para solução da questão. A fase 3 envolve análise dos dados levantados 

com o planejamento de ações para resolver a problemática da pesquisa; a fase 4 se caracteriza 

pela execução do plano de acordo com a significação dos dados levantados; a fase 5 consiste 
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no acompanhamento da execução das ações propostas, analisando as necessidades de mudança; 

a fase 6 fornece a análise das consequências da execução das ações e é reconhecida como uma 

decisão, verificar se houve solução ou não. Se houve solução, pula-se para a fase 8, que é a 

transformação e se caracteriza pela conclusão do processo. Se não houve solução, segue-se para 

a fase 7, que é marcada pelos ajustes com intervenção no planejamento das ações, e a fase 8 é 

de conclusão, alcançando a resolução do problema proposto pela pesquisa por via da 

transformação. Koerich et al. (2009) fazem uma representação de um sistema de pesquisa-ação, 

conforme a Figura 10.  

 

Figura 10 – Representação do sistema de pesquisa-ação 

 
Fonte: Koerich et al. (2009). 

 

À vista desta representação, entende-se que a pesquisa-ação busca a transformação 

social com suporte na identificação de um problema. Este estudo pretende, por meio da 

implementação de metodologias ativas com apoio das tecnologias digitais, um maior 

engajamento dos alunos para que eles alcancem habilidades para tomada de decisões. 

Busca-se, portanto, trazer transformações sociais direcionadas ao ensino da Contabilidade e aos 

processos de aprendizagem dos alunos, além de modificações e contribuições para pequenas e 

médias empresas por meio das consultorias e soluções apontadas pelo corpo discente. 

 

4.2 Contexto da pesquisa: locus e sujeitos 

 

Esta seção se divide em subseções que identificam o local onde a pesquisa foi 

desenvolvida, bem como sinaliza os seus participantes. O estudo se desenvolve no curso de 
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Ciências Contábeis pertencente à Faculdade de Economia, Administração, Atuária, 

Contabilidade e Secretariado Executivo (FEAAC) da Universidade Federal do Ceará (UFC). O 

curso funciona com duas turmas, sendo uma do turno matutino e a outra do noturno. 

A pesquisa ocorreu no turno diurno com os alunos da disciplina Administração 

Financeira, obrigatória, do quinto semestre. O critério de escolha da disciplina e da turma se 

deve ao fato de a professora e pesquisadora atuar como docente desta, além de a disciplina 

apresentar como característica incluir conteúdos interdisciplinares de várias disciplinas já 

cursadas, incluindo também conteúdos como Economia, Psicologia, Comportamento e 

Administração.   

A pesquisa teve início no primeiro semestre de 2018, por meio de mudanças nas 

metodologias da disciplina, o que será detalhado nas etapas da pesquisa. No ano de 2018, foram 

utilizadas metodologias ativas de sala de aula invertida e aprendizagem baseada em problema. 

Sendo assim, no ano de 2019, se desenvolveu a investigação por intermédio das visitas 

presenciais e reuniões virtuais em empresas até o final do primeiro semestre de 2020. Para efeito 

de análise de dados, será considerado o semestre de 2019.2. 

O contexto da pesquisa foi desenvolvido na Universidade, especificamente na 

disciplina Administração Financeira. Nesta seção, apontam-se as empresas visitadas e 

acompanhadas pelos alunos durante todo o semestre, na busca pela identificação dos problemas, 

aplicação de testes de usabilidade e apresentação do protótipo. Na próxima subseção, será 

descrito o curso de Ciências Contábeis. 

 

4.2.1 Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Ceará 

 

O perfil profissional, de acordo com o Projeto Pedagógico Curricular do curso de 

Ciências Contábeis, deve demonstrar a relação entre o ser humano, o cidadão e o profissional 

ético. Sendo assim, essas características devem estar no cotidiano do exercício da profissão, 

com a habilidade de desenvolver serviços contábeis, utilizar as técnicas científicas e avaliar as 

habilidades desenvolvidas com esteio nos princípios da ciência, necessários para a tomada de 

decisões. Dessa maneira, esse perfil aponta para a necessidade de habilidades que auxiliem e 

transformem a gestão das organizações por via de decisões tomadas de maneira assertiva. 

Drucker (2007) considera que, para aprender, é necessário primordialmente 

desaprender, desligar-se do que já é conhecido, e esse contexto é um desafio para os educadores 

e alunos. O avanço da utilização das tecnologias, segundo o autor, trouxe a necessidade de 
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constantes transformações nas habilidades, competências e conhecimentos, razão por que se faz 

preciso compreender a ambiência de inovação desses processos para o ensino e aprendizagem 

dos alunos da Contabilidade. 

O perfil do profissional proposto pelo PPC do curso, aliado às questões sociais, 

culturais e às transformações advindas do mundo das organizações, demanda níveis que devem 

ser desenvolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Entre eles, estão: cognitivo, 

humanístico, psicomotor e ético.  

O nível cognitivo envolve as habilidades essenciais ao exercício da profissão, 

desenvolvimento de competências, formação de agentes de transformação, definição e 

alinhamento de objetivos profissionais e pessoais. O nível humanístico está relacionado às 

habilidades e competências, como criatividade, autonomia e senso crítico, através do 

desenvolvimento de atividades com pares, superação de limitações e construção do presente, 

além do entendimento do passado para preparar-se para o futuro. O nível psicomotor se 

estabelece na concretização dos objetivos pessoais e profissionais, consciência de flexibilidade 

para que exerça distintas funções, desenvolva de habilidade para se relacionar com valores e a 

cultura em variados contextos. O nível ético se refere à posição na vivência pessoal e 

profissional, permitindo crescimento em ambas as searas.  

Peres (2017) aponta que os documentos oficiais que regulam a formação dos 

contabilistas enfatizam competências técnicas e teóricas e as habilidades socioemocionais; 

inclusive, o PPC considera uma valorização das de cunho técnico-científico em relação a estas 

últimas, visto que o curso é predominantemente voltado para o atendimento mecanicista, 

atendendo apenas a formalidade do mercado de trabalho. Dessa forma, não há uma integração 

entre conhecimentos e habilidades, e na visão dos alunos não há essa formação integral na 

graduação. 

O novo PPC do curso de Ciências Contábeis está sendo desenvolvido para superar 

essas limitações e fragmentações, buscando soluções para a compreensão do perfil do 

profissional contábil, relacionando as competências técnicas às habilidades socioemocionais. O 

documento reformulado traz reflexões acerca de uma metodologia docente relacionando teoria 

e prática, bem como a inserção da extensão de modo mais efetivo no contexto da graduação, 

buscando possibilitar uma conectividade entre aluno e vivências externas e diferenciadas do 

universo acadêmico 

Em meio às discussões e reflexões acerca do curso, torna-se necessário o 

entendimento de como se constitui a disciplina Administração Financeira, que serve de 
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contexto para o desenvolvimento desta pesquisa e que será descrita com detalhes na próxima 

seção. 

 

4.2.2 Disciplina Administração Financeira  

 

De acordo com o PPC do curso, a disciplina Administração Financeira está dentro 

do grupo de Contabilidade gerencial, que se caracteriza, segundo Padoveze (2010, p. 21), como 

“[…] uma área contábil autônoma, pelo tratamento dado à informação contábil, enfocando 

planejamento, controle e tomada de decisão, e por seu caráter integrativo dentro de um sistema 

de informação contábil”.  

Os conteúdos dessa disciplina, relacionados à grade curricular, consideram reflexos 

financeiros das organizações, análises de riscos, financiamentos e investimentos, e, após essas 

análises, torna-se essencial um gerenciamento das decisões, envolvendo habilidades 

socioemocionais, visto que o contador é quem disponibiliza as informações das áreas da 

empresa que são subsídios para as tomadas de decisões. O contabilista deve ter compreensão 

das mudanças do mundo das organizações ligadas à economia, dos efeitos da globalização e 

das tecnologias.  

A disciplina Administração Financeira deve conceder uma visão mais analítica e 

gerencial aos alunos, além de dados numéricos, possibilitando a necessidade de analisar a 

interpretação desses números no contexto da tomada de decisão. Como esta se encontra na seara 

gerencial, não está ligada exclusivamente às legislações e normatizações, envolvendo, assim, 

as reflexões críticas dos alunos.   

Os alunos da disciplina estão no quinto semestre, e, por essa razão, já têm alguma 

vivência profissional de estágios ou de empregos. No âmbito dessa contextualização, os alunos 

precisam escolher e tomar decisões com base na bagagem teórica de outras disciplinas, das suas 

vivências profissionais e das habilidades desenvolvidas ao longo da disciplina. Até 2017.2, no 

entanto, a disciplina tinha características e metodologias tradicionais, como avaliações formais 

e aulas expositivas em sala de aula, não explorando e ensejando o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para a formação do contador, como já foi discutido.  

Em 2018.1, iniciou-se a inserção das metodologias ativas na disciplina devido a 

uma inquietação da professora mediante o comportamento passivo dos alunos nas atividades 

formais praticadas na disciplina, demonstrando pouca motivação e falta de engajamento, além 

de responder mecanicamente e com aplicação de fórmulas, não envolvendo reflexões, 

criticidade e autoria. No primeiro ano (2018), foram implementadas as metodologias ativas de 
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aprendizagem baseada em problemas com casos reais de empresas, nos quais os alunos 

discutiam possíveis soluções e estratégias. 

Os casos reais e todo o material da disciplina, como textos, vídeos e slides, eram 

disponibilizados por duas plataformas virtuais, Google Classroom e Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). No momento posterior, os alunos discutiam de 

forma presencial o conteúdo viabilizado anteriormente, caracterizando a abordagem sala de aula 

invertida. Ver figura 11. 

 

Figura 11 – Alunos discutindo casos reais em grupo (semestre 2018.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  
 

No ano de 2019, a disciplina foi alterada mais uma vez, de modo a implementar a 

aprendizagem baseada em projetos, iniciando a consultoria dos alunos nas empresas, e não 

foram realizadas mais avaliações formais. As avaliações passaram a envolver a constituição dos 

produtos finais, o que vai desde a seleção das empresas pelos próprios alunos, partindo para 

identificação de possíveis limitações, seguindo para elaboração de estratégias de resolução e, 

por fim, a apresentação do produto. Sendo assim, as avaliações se davam através de checkpoints 

contínuos de verificação das atividades, com feedbacks dos formadores e da turma.  

Ressalta-se, então, que o desenvolvimento de um projeto e a discussão de casos, 

por via da identificação de problemas reais das organizações, fizeram parte do planejamento da 

disciplina. 
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Figura 12 – Representação das atividades desenvolvidas pelos alunos na empresa (semestre 2019.1) 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

 

A próxima seção descreve as empresas visitadas e acompanhadas pelos alunos no 

processo de identificação e resolução de problemas por intermédio do desenvolvimento do 

protótipo. 

 

4.2.3 Empresas visitadas pelos alunos 

 

Os alunos de Administração Financeira, logo no início da disciplina, realizaram 

uma visita a pequenas ou médias empresas do Estado do Ceará, para identificar um problema, 

e passam a acompanhar essas questões ao longo do semestre, elaborando estratégias e criando 

um produto final para a solução do problema identificado inicialmente. Nas etapas sequentes 

da pesquisa, esse processo será mais bem detalhado. 

Cada grupo de alunos selecionava empresas para acompanhar. Sendo assim, o 

critério de escolha era livre para as equipes. Os alunos usaram como critérios aspectos pessoais 

ou profissionais que eram significativos. Seja pela proximidade do endereço, por já trabalhar 

nelas, por serem clientes, por conhecerem os gestores, pela curiosidade em algum assunto 

específico ou por acompanhar empresas em rede sociais, entre outros. 

As empresas são consideradas contexto do estudo, devido ao fato de os alunos 

participarem de momentos e períodos da disciplina ali realizados, além da oportunidade de 

atuarem como consultores. 

Os nomes das empresas que serão utilizados durante a análise de dados serão os 

segmentos de cada organização, conforme o Quadro 1. 
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Quadro 1 – Empresas participantes da pesquisa 

EQUIPE SEGMENTO 

1  CONFECÇÃO – MODA ÍNTIMA 

2 RESTAURANTE 

3 MERCADINHO 

 4  PODOLOGIA 

5 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

6 ENTRETENIMENTO E ALIMENTAÇÃO 

 7  CONFEITARIA 

8 SOLUÇÕES TECNOLOGIA EM FINANÇAS 

9 PET  

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

As atividades e desenvolvimento das ações nas empresas serão apresentadas 

detalhadamente nas próximas seções. A seguir, são descritos os sujeitos da pesquisa. 

 

4.2.4 Sujeitos da pesquisa 

 

Nesta seção, apresentam-se os sujeitos da pesquisa, que se caracterizaram por 41 

(quarenta e um) alunos do 5o (quinto) semestre da disciplina Administração Financeira do curso 

de Ciências Contábeis; contudo, foram considerados como apoio à pesquisa todos os alunos 

(bolsistas formadores), que estiveram relacionados às atividades pedagógicas e demonstraram 

interesse em participar da disciplina e/ou do curso de formação. 

Os dados a serem analisados procedem do segundo semestre de 2019, visto que os 

dois primeiros semestres de 2018 foram dedicados apenas à construção e alteração do plano da 

disciplina e à inclusão de metodologias e atividades diferenciadas, marcando momento de 

adaptação da pesquisadora na qualidade de docente e dos alunos. 
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O primeiro semestre (2018.1) contou com 34 alunos, e o semestre de 2018.2, com 

21 alunos. No semestre de 2019.1, havia 33 alunos e uma bolsista-formadora do curso de 

Sistemas e Mídias Digitais (SMD), e, no de 2019.2, forram 41 alunos e uma formadora do curso 

de SMD. O Quadro 2 demonstra esses dados: 

 

Quadro 2 – Quantidades de alunos por semestre 

Semestre Quantidade 
de alunos 

Formadores 
SMD 

Bolsistas de Iniciação 
Científica 

Pesquisadora Formadora 

2018.1 34 alunos - 01 01 

2018.2 21 alunos - 01 01 

2019.1 33 alunos 01 01 01 

2019.2 41 alunos 01 01 01 

Fonte: Adaptado dos dados do SIGAA. 
 

A função e os papéis desempenhados pelos participantes serão descritos na seção 

que trata das etapas da pesquisa.  

O planejamento realizado para o desenvolvimento da disciplina Administração 

Financeira prevê a produção de um recurso tecnológico para soluções propostas de acordo com 

os problemas identificados pelos alunos. Para tanto, foi realizada uma seleção para uma 

bolsista-formadora do curso de Sistema e Mídias Digitais (SMD). 

A formadora trouxe seus conhecimentos na área do desenvolvimento das mídias e 

de recursos e no que diz respeito ao letramento3 dos alunos para utilizar essas tecnologias de 

forma pedagógica. Pontua-se, assim, que eles já têm acesso livre e contínuo a outras 

ferramentas, como redes sociais, planilhas e softwares contábeis, mas não possuem vivência na 

produção de protótipos e na utilização das tecnologias para possibilitar a compreensão de 

conhecimentos contábeis. 

A bolsista da SMD trabalhou como formadora do curso Design Thinking, 

Tecnologia e Inovação na Contabilidade, que envolveu conteúdos ligados ao design thinking4 

 
3  O letramento digital é definido por Souza (2007) como uma série de competências essenciais ao sujeito para 

que entenda e utilize os conhecimentos, demonstrados em variadas formas e mídias, com criticidade, atendendo 
aos propósitos de forma compartilhada, tendo reflexos sociais. 

4   É uma abordagem que envolve ferramentas inovadoras no desenvolvimento de um produto. Segundo Vianna et 
al. (2012), o conceito de design thinking está relacionado à percepção dos fenômenos pelos sujeitos e à maneira 
de resolução das problemáticas, utilizando pensamentos e ideias que fogem do que é considerado tradicional 
pelo contexto empresarial. 
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e à Administração Financeira com base na utilização de ferramentas tecnológicas para 

confecção de soluções, além de acompanhar toda a elaboração do produto, juntamente com as 

duas pesquisadoras-formadoras. 

 

4.2.5 O Projeto Integrar 

 

O Projeto Integrar se exprime como contexto para realização desta pesquisa. Surgiu 

de reflexões, planejamentos e colaborações de parceiros como Programa de Educação Tutorial 

(PET) e o Grupo de Pesquisa e Produção de Ambientes Interativos e Objetos de Aprendizagem 

(PROATIVA). A parceria com o PET se deu pela utilização do espaço, dos computadores e 

datashow deste, além da emissão dos certificados dos participantes. A parceria com o 

PROATIVA foi estabelecida pelo contato com áreas de conhecimentos e as discussões de textos 

sobre práticas pedagógicas e utilização das tecnologias digitais.  

Em 2019, o Projeto Integrar foi desenvolvido no planejamento da disciplina 

Administração Financeira com o objetivo de aliar a implementação das metodologias ativas ao 

comportamento ativo e participativo dos alunos. Esse projeto incluiu um curso de formação que 

relaciona os conhecimentos contábeis à utilização das tecnologias digitais para produção de 

protótipos, além de promover a relação dos discentes com os docentes e com as empresas 

participantes.   

O nome integrar tem origem na busca por integrar os alunos do curso de Ciências 

Contábeis às professoras formadoras, aos alunos do curso SMD e à comunidade empresarial 

cearense. Há também relação com outra característica do projeto, que é promover a integração 

entre os alunos que estão participando dele com os discentes que já terminaram o curso e a 

disciplina no semestre anterior, visto que estes participam da avaliação dos protótipos da turma 

do semestre corrente. O curso tem como conteúdo o design thinking com o uso das ferramentas 

tecnológicas, no qual os alunos constroem o desenvolvimento de personas, cenários, paleta de 

cores, produção de protótipos de baixa, média e alta fidelidade. 

O desenvolvimento do projeto envolve essas etapas: 1) Reunião dos alunos em 

busca da empresa a ser pesquisada; 2) Seleção da empresa; 3) Visita dos discentes à empresa e 

entrevistas com os gestores da organização, participando ativamente na busca de problemas; 4) 

Desenvolvimento das estratégias para a produção do protótipo com vistas a solucionar o 

problema inicial; 5) Checkpoints para momentos de acompanhamento para produção de 

protótipos; 6) Discussão e  reflexão para avanço na qualidade dos protótipos; 7) Apresentação 

do protótipo de alta fidelidade; 8) Entrega de certificados de participação no curso. 
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O projeto exprime como propósito trazer consequências e benefícios para a 

formação do futuro contador, implementando o desenvolvimento de práticas pedagógicas, e 

ainda facilitar as relações entre estudantes, professores, empresas e comunidade em geral. Por 

meio do curso implementado no contexto desse projeto, foi ensejado o contato dos alunos com 

outros conhecimentos, e eles agiram como multiplicadores para os alunos que não conseguiram 

participar do curso. 

O uso das tecnologias digitais permeou todo o planejamento do projeto, desde o 

desenvolvimento da disciplina e dos conteúdos do curso até as atividades propostas, 

possibilitando a relação entre variados universos da academia. Com o alcance do projeto junto 

à sociedade, como a melhoria da Administração Financeira das empresas envolvidas, ele se 

tornou uma ação de extensão junto à Pró-Reitoria de Extensão da UFC. 

O Projeto Integrar apresentou contribuições e forneceu importantes dados para o 

estudo. Na próxima seção, descrevem-se todas as etapas de desenvolvimento da pesquisa. 

 

4.3 Etapas de desenvolvimento da pesquisa  

 

As etapas de investigação desta pesquisa acontecem desde o desenvolvimento do 

Projeto Integrar, que permeia a disciplina Administração Financeira e um curso que apresentou 

conteúdos de elaboração de prototipação baseado no design thinking.  

A primeira etapa de desenvolvimento desta pesquisa envolveu o planejamento de 

ações e de transformações e a implementação de metodologias e práticas pedagógicas, 

incluindo a utilização de tecnologias digitais. 

No primeiro momento, na qualidade de pesquisadora deste estudo, se pensou em 

ações para alcance do desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão dos alunos da 

disciplina Administração Financeira. Haja vista que se opera como professora da disciplina, 

sentiu-se a necessidade de trabalhar com os alunos de uma maneira mais dinâmica, 

considerando que o conteúdo da disciplina requer uma visão holística dos discentes, envolvendo 

conteúdos de áreas diversas, como Administração, Psicologia, Finanças e Economia. 

Demandam-se, assim, atividades que envolvam uma atuação na disciplina em que os alunos 

tenham uma percepção e uma atitude mais integrativa e ativa. 

As etapas da investigação tiveram início com as mudanças no planejamento desde 

a implementação das metodologias ativas, seguidas pela inserção do Projeto Integrar, ao passo 

que, na terceira fase, se intensifica o uso das tecnologias, ampliando as ações do projeto. A 

quarta fase é extensão das metodologias ativas com o início do curso de formação, continuando 
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com a visita às empresas e acompanhamento dos protótipos e, por último, o compartilhamento 

e revisões e os momentos de avaliação.  

 

Figura 13 – Diagrama das etapas de investigação 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Ao se implementaras ações de mudanças nas metodologias, procedeu-se, também, 

a um novo formato e layout para as salas de aulas, e as carteiras passaram a ser dispostas em U, 

o que possibilitou a conexão entre os discentes e a melhor visualização de todos os colegas, 

diminuindo a hierarquização e aproximando a relação professor-aluno. 

As aulas da disciplina Administração Financeira em 2018 e 2019 foram 

desenvolvidas em salas de aula do curso de Ciências Contábeis, às segundas e quartas-feiras 

pela manhã, no horário de 10h a 12h. As ações de planejamento foram iniciadas no ano de 2018 

e continuaram até o primeiro semestre do ano de 2020. A seguir, esses períodos serão descritos 

de maneira sistemática. 

 

1- Semestres 2018.1 e 2018.2  

As primeiras ações de planejamento foram no âmbito da disciplina Administração 

Financeira, visto que esta apresentava uma metodologia tradicional e formal com aplicação de 
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avaliações, aulas expositivas e resolução de atividades, práticas estas que vinham sendo 

adotadas na maioria das disciplinas do curso. 

No primeiro momento, foi planejada a forma de implementação da aprendizagem 

baseada em problemas e da sala de aula invertida. Dentro do conteúdo formal da disciplina, 

foram selecionados cases reais, que são vivências organizacionais, apresentando características 

das empresas e especificidades da gestão, além de problemáticas experienciadas por elas, dentro 

do meio interno e influenciadas pelo externo. Sendo assim, primeiramente, eram postados 

materiais teóricos sobre uma temática, seguida de um case ou atividade envolvendo o tema e 

as problemáticas relacionadas. Estes últimos eram apresentados aos alunos, de forma prévia, 

por meio das plataformas virtuais, como Google Classroom e SIGAA, no formato de vídeos, 

filmes, textos digitais, reportagens, podcasts, live e entrevistas.  

Após leitura e pesquisa nos ambientes disponibilizados, nas aulas posteriores era 

dado seguimento a momentos de reflexão, trocas de conhecimentos e discussões, primeiramente 

entre pequenos grupos, buscando soluções e desenvolvimento de estratégias. Em seguida, era 

aberta a discussão dos pequenos grupos com a professora-pesquisadora e com toda a turma.  

 

Figura 14 – Alunos assistindo ao case Cirque du Soleil 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A implementação da sala de aula invertida e da abordagem baseada em problemas, 

nesse momento – o primeiro – revela-se para a presente pesquisa como uma forma de adequação 

para as pesquisadoras e para os alunos, além de um conhecimento maior quanto a essa nova 
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realidade e uma preparação para as próximas ações, além de ser um momento de reflexão e 

avaliação para reajustar para as novas turmas.  

 

2- Semestres 2019.1 e 2019.2  

Consoante as ações anteriores, sentiu-se a necessidade de metodologias que 

promovessem vivência, autoria, autonomia e práticas que fossem mais próximas do futuro 

profissional dos alunos.  

Nesse período, além da sala de aula invertida e da aprendizagem baseada em 

problemas, uma nova metodologia ativa foi planejada com amparo na aprendizagem baseada 

em projetos. Para essa abordagem, foram pensadas novas ações no âmbito do Projeto Integrar, 

que se mostravam por via de um planejamento que se operou junto aos alunos para formação 

de grupos e escolha de pequenas e médias empresas cearenses.  

Cada equipe, após selecionar a empresa, seguiu com visitas, buscando conhecer seu 

funcionamento e sua gestão, com vistas a investigar possíveis demandas e problemas que 

influenciavam a gestão financeira das organizações. Essa etapa teve como objetivo levar aos 

alunos oportunidades de experienciar ações de gestão, atuando nas empresas e refletindo sobre 

problemáticas. Sendo assim, essas experiências propiciam aos alunos assumir sua 

autenticidade, identificando o que há que ser implementado de melhoria para as empresas, com 

a consciência de que a sua atuação terá um reflexo na otimização da gestão das empresas. Essa 

etapa possibilitou o desenvolvimento do senso de responsabilidade dos alunos com relação à 

investigação da solução da conjunção de problemas identificada na empresa.  

Uma vez identificadas essas problemáticas, buscou-se ampliar as ações e a autoria 

dos alunos e ensejar vivências em situação de tomada de decisão. Sendo assim, propôs-se para 

os alunos a elaboração de uma solução tecnológica para sanar as problemáticas identificadas. 

Então, como ação do Projeto Integrar, foi proposto um curso de formação tecnológica para 

produção de um protótipo a metodologia de design thinking.  

Um dos objetivos do curso foi possibilitar a integração entre os alunos do SMD, 

que agem como formadores, e os discentes da Contabilidade. De efeito, possibilita-se também 

a troca de conhecimentos contábeis relacionados às questões de gestão financeira das empresas 

para os discentes de SMD, e os conhecimentos envolvendo letramento digital quanto aos 

aspectos considerados para prototipação de um produto digital como solução de uma 

problemática empresarial para os discentes de Contabilidade. 
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O desenvolvimento do curso envolveu uma metodologia baseada no design 

thinking, em que cada etapa de elaboração do protótipo era apresentada para a turma, as 

pesquisadoras e os monitores, por meio de um checkpoint para verificar, avaliar e refletir 

possíveis melhorias de constituição.  

O teste de usabilidade também foi outra etapa que possibilitou a atuação dos 

discentes de maneira direta com as empresas, visto que o protótipo em elaboração foi 

apresentado para os usuários. Os discentes tiveram também a oportunidade de ser avaliados por 

agentes externos ao meio acadêmico e próximos de seu futuro exercício profissional. 

 

Figura 15 – Aula de Administração Financeira 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A Figura 15 retrata um momento das aulas de Administração Financeira em que se 

percebem duas alunas discutindo o caso real proposto e os alunos dispostos de maneira que 

facilita a conexão e os diálogos. O aluno circula livremente, procurando um grupo para discutir, 

e a docente-pesquisadora perpassa todos os grupos, acompanhando o andamento das 

discussões. 

O desenvolvimento das etapas de investigação contou com a implementação e 

utilização de recursos pedagógicos ao longo das transformações do contexto da disciplina. 

Assim, a próxima seção descreve de maneira detalhada os recursos utilizados. 
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4.4 Recursos utilizados 

 

Os recursos utilizados no desenvolvimento da implementação das metodologias 

ativas, nas transformações da disciplina e no decorrer do curso são apoiados nas tecnologias 

digitais. Essas ferramentas em rede facilitaram o acesso ao material e o compartilhamento de 

dados e informações, além de troca de ideias com todos os participantes do universo da 

pesquisa. 

Sendo assim, os recursos foram os que se encontram na sequência. 

❏ Google Classroom: ferramenta online gratuita como um espaço para postagens 

de material (vídeos, textos, slides, podcasts), comentários, atividades e 

discussões; 

❏ grupo de WhatsApp: aplicativo de chamada de voz, mensagens e vídeos; 

❏ Google Meet: plataforma que contém um serviço de comunicação por vídeo e 

mensagens pelo smartphone ou notebook; 

❏ Google Drive: serviços de armazenamento, sincronização e compartilhamento 

de materiais; 

❏ Figma: plataforma colaborativa de design de interfaces para elaboração do 

protótipo; e 

❏ SIGAA: sistema acadêmico de integração de informações e postagem e 

compartilhamento de material, notícias e informes. 

Os recursos do Google e de outras empresas foram utilizados nesse estudo pela 

limitação de meios de comunicação da própria Universidade, considerando que os estudantes 

não se apropriam como cultura dos recursos do diálogo, criação e compartilhamento da 

academia, e estes se demonstram incipientes. Enfatiza-se a necessidade e urgência de ampliação 

dessas ferramentas no âmbito universitário, assim como defende Pretto (2017, p. 20), que “as 

universidades e centros de pesquisas precisam adotar como princípios estratégicos o desenho 

de políticas de comunicação científica para as suas instituições”. 

Nas ações do Projeto Integrar que envolveram a disciplina, as suas ações e o curso, 

foram utilizadas salas de aula do Google Classroom, sendo uma para o Projeto Integrar e outra 

para a disciplina. 
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Figura 16 – Recursos utilizados 

 
Fonte: Elaborada pela autora, com suporte nas logomarcas nos sites oficiais de 
cada ferramenta.  

 

Foram utilizados alguns aplicativos do Google, haja vista o conhecimento e a 

vivência dos alunos, além de não sobrecarregar os recursos tecnológicos dos alunos por serem 

ligados diretamente à rede. O SIGAA foi também um recurso selecionado por atuar como 

ferramenta institucional e fazer parte da experiência acadêmica dos alunos. A seleção do Figma 

foi realizada por meio de reflexões com os formadores do curso por ser mais didático na 

prototipação do produto. A escolha do WhatsApp se deu por apresentar uma maior disseminação 

na vida acadêmica e pessoal dos alunos.  

Na seção seguinte, em continuidade a essa descrição, são expressos os instrumentos 

de investigação. 

 

4.5 Técnicas e instrumentos  

 

O estudo ofereceu como técnica de pesquisa a observação participante, que, 

segundo Ludke e André (1986), define-se como um processo inserido na interação do 

investigador com os participantes, em que todos estão conscientes da pesquisa, ocorrendo em 

contextos diferenciados - como aulas, reuniões e encontros finais.   

A observação participante permite o compartilhamento, pelo pesquisador, das 

situações sociais, como fatos, vivências afetivas e os anseios dos participantes durante o 

desenvolvimento da investigação. 

Os instrumentos utilizados para a geração dos dados foram o diário de campo, as 

fotos, os produtos, atividades e produções dos alunos, áudios, depoimentos, entrevistas e vídeos 

durante o desenvolvimento do curso e da disciplina. 

Os dados foram coletados, pessoalmente, conforme descrito no Quadro 3, a seguir. 
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Quadro 3 – Descrição dos instrumentos 

INSTRU-
MENTOS 

DESCRIÇÃO OBJETIVOS 

Diário de 
campo 

Eram realizadas, em todos os encontros, anotações 
sobre as ações dos discentes da disciplina e do 
curso, a partir do desenvolvimento das atividades e 
dos momentos em sala de aula, discussões e 
reflexões sobre as problemáticas apresentadas. 

Analisar, em todas as atividades 
realizadas em sala de aula, o 
desenvolvimento da habilidade 
para tomada de decisão dos 
discentes com a implementação 
das metodologias ativas 
apoiadas em tecnologias 
digitais.  

Entrevista A escolha dos alunos era realizada de forma 
aleatória e, em alguns momentos, os próprios 
alunos se manifestavam. As perguntas foram 
semiestruturadas sobre o conteúdo apresentado e 
discutido na aula anterior e as temáticas da presente 
aula. As falas dos estudantes em sala, ocorridas no 
início e no final de cada aula, objetivando entender 
a compreensão deles com relação ao conteúdo, às 
aulas, aos colegas, às pesquisadoras e aos 
professores formadores.  

Realizar uma sondagem sobre a 
compreensão e a visão dos 
alunos acerca dos conteúdos. 

Depoimentos 
e Registros 
das trocas 
que 
ocorreram no 
grupo do 
aplicativo 
WhatsApp 

Conversas e postagens dos alunos nos aplicativos, 
as trocas de conhecimentos entre os alunos e os 
formadores. Mensagens, vídeos e áudios que os 
alunos deixaram nos recursos de forma voluntária 
ou a partir de discussões desenvolvidas nos 
aplicativos e nas partilhas das suas autoavaliações 
e avaliações das aulas e das atividades durante todo 
o semestre de realização da pesquisa.  

Verificar como o engajamento 
discente se relaciona com o 
desenvolvimento de habilidade 
para tomada de decisão a partir 
da implementação das 
metodologias ativas com apoio 
das tecnologias digitais 

Comentários 
no mural, 
postagens e 
atividades da 
sala de aula 
do Google 
Classroom 

Entregas das atividades, escritas e postagens no 
mural dos alunos e a conversa entre eles e a 
pesquisadora. 

Analisar as atividades e o 
desenvolvimento das 
habilidades para tomada de 
decisão durante os processos de 
ensino e aprendizagem com a 
utilização de metodologias 
ativas e a tecnologia como 
recursos; 

Vídeo, fotos 
e áudios 

Registros do desenvolvimento das atividades, 
buscando avaliar os momentos de engajamento dos 
alunos, desenvolvimento da habilidade de tomada 
de decisão, além de considerar também as fotos 
realizadas pelos alunos e gravações dos áudios nas 
reuniões de grupo dos discentes.  

Descrever a implantação de 
uma proposta envolvendo as 
metodologias ativas e o 
desenvolvimento da Tomada de 
decisão na aprendizagem da 
Administração Financeira, 
caracterizando seus 
indicadores. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Os instrumentos servirão para coleta das informações e dos dados, que serão 

analisados com base nos procedimentos e métodos de análise a serem descritos na próxima 

seção. 
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5 ANÁLISE DE DADOS 

   

Uma vez identificados os recursos e os instrumentos de investigação, torna-se 

necessário compreender e analisar as informações com arrimo numa sistematização desses 

elementos coletados. Para tanto, conforme a literatura, o pesquisador deve ampliar as suas 

observações e medições dos fatores que estão expostos aos fatos e também aos dados implícitos. 

É preciso relacioná-los com a teoria, mediante a busca pelas respostas às perguntas iniciais ou 

por meio de outros questionamentos (THIOLLENT, 2011). 

A análise da investigação do estudo se caracteriza pela transcrição dos depoimentos, 

das entrevistas, dos áudios, dos registros das observações entre as relações dos formadores com 

os alunos com o emprego do diário de campo, além de imagens e vídeos registrados no 

momento da realização das aulas e das atividades em grupo. 

Esta investigação utiliza como técnica a observação participante, sendo, portanto, 

fundamental realizar uma categorização prévia e a triangulação dos registros citados 

anteriormente com as compreensões e as relações estabelecidas com apoio nos dados coletados. 

Denzin e Lincoln (2000, p. 5) consideram que: 

 
[…] a triangulação não é uma ferramenta ou uma estratégia de validação, é uma 
alternativa à validação. A combinação de diferentes perspectivas metodológicas, 
diversos materiais empíricos e a participação de vários investigadores em um só 
estudo devem ser vistos como uma estratégia para acrescentar rigor, amplitude, 
complexidade, riqueza e profundidade a qualquer investigação.  

 

Aplicada a triangulação, ocorre o emparelhamento dos dados e da análise das 

semelhanças e distinções, além da ampliação de outros dados. Segundo Elliot (1993), a 

triangulação contribui para o melhoramento do entendimento entre os variados dados advindos 

da pesquisa, visto que, com base neste, uniram-se as percepções e as informações sobre as 

vivências e as atividades com base em diferentes visões. 

Bogdan e Biklen (1994) ressaltam que a classificação das informações descritivas 

pertence a distintos segmentos e que, por meio de uma codificação específica, são separados 

em grupos por semelhanças, diferenças, contrastes e relevâncias. A codificação tem como 

objetivo transformar os dados para que estes sejam mais compreensíveis e facilitem as análises. 

Segundo Strauss e Corbin (1990), a codificação se define por um processo em que as 

informações são separadas e definidas nas relações entre elas. Sendo assim, a codificação se 

destaca, inicialmente, por uma análise que estabelece um conceito com caráter científico, que 

também é nomeado por código. Acrescenta-se a esse termo uma formalização metodológica 
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mais profunda, que serve de auxílio para o investigador perceber os detalhamentos, as essências, 

as especificidades e o caráter integrativo fundamental para geração de futuras categorias. 

A aplicabilidade da metodologia de categorização se fundamenta por atividades do 

investigador na fragmentação dos dados que contribuem para a categorização. Essa 

sistematização é definida por Bardin (2006, p. 117) como uma  

 
[…] classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 
seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios 
previamente definidos. As categorias, são rubricas ou classes, as quais reúnem um 
grupo de elementos […] sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão 
dos caracteres comuns destes elementos. 

 

Sendo assim, o estudo parte da proposta de análise de dados feita por Laurence 

Bardin (2006), que sistematiza a constituição de categorias desde a escolha do material e da 

interpretação das referências teóricas, que serão confrontadas com todos os registros e dados 

coletados via triangulação. Em seguida, ocorre a codificação, que se caracteriza pela seleção de 

termos e palavras repetidas ou semelhantes, que depois são trianguladas com os resultados das 

observações, incidindo na constituição de conceitos, códigos específicos que se transformarão 

em categorias. 

Algumas categorias são constituídas com apoio nos estudos e relações do 

referencial teórico, e outras surgem no desenvolvimento da investigação com base nas vivências 

dos fenômenos (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Neste estudo, as categorias emergem dos 

conteúdos advindos do referencial teórico, como engajamento, autonomia, senso de 

responsabilidade, criticidade, autoria e habilidade para tomada de decisão, e outras serão 

identificadas na análise dos dados coletados pelos registros dos recursos e dos instrumentos.  

Após a codificação e a categorização, busca-se atingir os objetivos e responder às 

problemáticas da pesquisa com a triangulação de fontes diversas de registro. Busca-se encontrar 

evidências e questionamentos pela análise de como a implementação das metodologias e suas 

transformações possibilitam o engajamento dos alunos e influenciam positivamente os 

processos de ensino e aprendizagem, alavancando a habilidade para tomada de decisão dos 

alunos de Contabilidade.  
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Quadro 4 – Macrocategoria, categorias e subcategorias 

MACROCATEGORIA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ação docente e 
ação discente 
com apoio das 

tecnologias 
digitais 

  
  
Metodologias 

Proposição das atividades com 
caráter da prática contábil 

Conteúdos relacionados às vivências 
dos alunos com apoio dos recursos 
digitais 

Reflexão na ação  Identificação dos problemas 

Desenvolvimento de estratégias  

Trocas de experiências 
e conhecimentos  

Interação aluno e aluno 

Interação professoras e alunos 

Engajamento Participação dos alunos nas 
atividades 

Motivação 

Domínio do conteúdo Revisões, avaliações e 
compartilhamento dos produtos 
 

Ampliação do conhecimento 
 
 

Desenvolvimento das 
habilidades discentes 
 

Senso de responsabilidade, 
autonomia e autoria  

Criticidade   

Inovação e criatividade 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A próxima seção detalha macrocategoria, categorias e subcategorias relacionadas 

aos trechos de diálogos, momentos de sala de aula, que envolveram os processos de ensino e 

aprendizagem. 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Os resultados desta pesquisa são expressos com apoio em categorias que emergiram 

do referencial teórico e das análises dos dados. As discussões envolvem o planejamento da 

professora, a implementação das metodologias ativas e as tecnologias como recursos, além de 

analisar o engajamento dos alunos e o consequente desenvolvimento de habilidades com 

suporte nesta realidade.  

As categorias se encontram relacionadas em conceitos e fenômenos que emergem 

no âmbito dos processos de ensino e aprendizagem. Dessa maneira, os exemplos de trechos da 

transcrição de vídeos, áudios e do material do diário de campo corroboram a razão de existir 

das categorias. A transcrição da fala dos alunos foi procedida literalmente, de modo que são 

passíveis de conter alguns erros ortográficos, gramaticais e de concordância. 

Desse modo, a estruturação das categorias se deu com base no desenvolvimento da 

habilidade para tomada de decisão com a implementação de metodologias ativas mediadas pelas 

tecnologias, possibilitando o protagonismo no ensino e na aprendizagem do contador. 

É aqui estabelecida uma unidade de análise denominada tomada de decisão, que 

permeia a macrocategoria, as categorias e as subcategorias.  

 

Unidade de Análise Tomada de decisão 

A tomada de decisão é o objeto de pesquisa e por essa razão todas as categorias 

serão contextualizadas e investigadas em busca de analisar de que modo potencializam a 

tomada de decisão. 

Esta unidade de análise é considerada como um eixo da profissão contábil e é 

também essencial para formação da autonomia, criticidade e criatividade do aluno. Durante o 

desenvolvimento da disciplina e do curso, os alunos vivenciaram situações envolvendo fatos 

relacionados aos conteúdos trabalhados em sala de aula.  

As atividades planejadas buscavam possibilitar que os alunos tivessem momentos 

de opinar e tomar decisões sobre a realidade refletida, com a utilização de metodologias em que 

os discentes participaram do desenvolvimento de ideias e produções.  

Em seguida, são demonstradas as macrocategorias, categorias e subcategorias 

desenvolvidas no estudo. 
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6.1 Macrocategoria Ação docente e ação discente com apoio das tecnologias digitais 

 

A macrocategoria Ação docente e ação discente com apoio das tecnologias 

digitais se caracteriza pelas ações relacionadas às práticas e metodologias desenvolvidas pela 

professora e pela formadora do curso Design Thinking, Tecnologia e Inovação na 

Contabilidade, bem como pelas ações discentes durante as aulas. Neste contexto, foram 

estruturados dois tipos de ações, uma voltada para o planejamento desenvolvido na disciplina e 

outra direcionada às práticas do curso. 

O planejamento é uma ação docente, que envolve uma organização sistemática dos 

conhecimentos e denota uma relação com a tomada de decisão, além de contar com a 

participação dos alunos. Luckesi (2011, p. 19) complementa: 

 
Podemos definir o planejamento como a aplicação sistemática do conhecimento 
humano para prever e avaliar cursos de ação alternativos, com vista a tomada de 
decisões adequadas e racionais, que sirvam de base para a ação futura. Planejar é 
decidir antecipadamente o que deve ser feito, ou seja, um plano é uma linha de ação 
pré-estabelecida. 

 

Assim, o planejamento se relaciona a decisões a priori que forneçam o 

embasamento teórico associado a ações práticas necessárias para ações futuras, expressando, 

com efeito, um caráter flexível, dinâmico e participativo. 

As ações dos alunos envolvem as interações dos colegas com as professoras, relação 

com os conteúdos, participação nas atividades desde a identificação de problemas e 

desenvolvimento das estratégias, além da realização de revisões e avaliações das suas atividades 

e da turma. 

As ações docentes e discentes se relacionam ao contexto da utilização de recursos 

digitais no âmbito do planejamento, da realização e do desenvolvimento das atividades no 

contexto educacional. 

A macrocategoria Ação docente e ação discente, com apoio das tecnologias digitais, 

compreende seis categorias, que são: Metodologias; Reflexão na ação; Interação; Engajamento; 

Domínio de conteúdo e Desenvolvimento das habilidades discentes. Com relação às categorias, 

estas abrangem subcategorias, que serão discutidas nas vivências e ações dos alunos e da 

professora em todos os contextos de ensino e aprendizagem, além das análises dos dados, que 

emergem das ações de planejamento e nas proposições das atividades. 
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6.1.1 Metodologias 

 

Essa categoria envolve as metodologias utilizadas nas práticas da disciplina 

Administração Financeira e do curso Design Thinking, Tecnologia e Inovação na 

Contabilidade. As metodologias, implementadas no planejamento das professoras da disciplina 

e do curso, abrangem uma perspectiva ativa das docentes e dos alunos, considerando, então, a 

participação de todos, além de incluir os recursos tecnológicos como ferramentas. Considera-

se, portanto, que a comunicação entre professor e aluno deve ser também mediada pelo uso das 

tecnologias móveis, trazendo um caráter interativo dos discentes com os demais colegas e as 

professoras (MORAN, 2013). A interação professor e aluno relaciona-se ao engajamento 

emocional, haja vista que este contribui para os reflexos positivos dos alunos.  

Na análise dessa categoria, serão descritas situações e vivências das professoras e 

dos alunos na proposição das atividades e dos conteúdos trabalhados em sala de aula, com apoio 

num planejamento com o uso das metodologias ativas e dos recursos digitais.  

As Metodologias Ativas aqui utilizadas caracterizaram-se por: Ensino híbrido; Sala 

de Aula Invertida; Aprendizagem Baseada em Problemas; e Aprendizagem Baseada em 

Projetos. Esta última foi desenvolvida de maneira mais intensa e envolve algumas 

características das demais. 

Os recursos tecnológicos dispostos no desenvolvimento do estudo foram 

plataformas como Google Classroom, Google Meet, Google Drive, o Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA (ferramenta institucional) e ferramentas de 

comunicação como o WhatsApp e o Figma, que é uma plataforma colaborativa de design de 

interfaces, para elaboração do protótipo. 

As metodologias ativas foram apoiadas pela utilização dos recursos digitais, 

portanto, a sala de aula Google Classroom possibilitou a interação professora e aluno, alunos e 

alunos por meio das postagens no mural, das atividades propostas, além da postagem antecipada 

dos conteúdos a serem vistos em sala. Para tanto, foram estruturadas duas salas de aula virtuais, 

uma voltada para ações da disciplina e outra para o Projeto, que englobou as visitas às empresas, 

os conteúdos do curso Design Thinking, Tecnologia e Inovação na Contabilidade e o 

acompanhamento e o desenvolvimento do protótipo. 
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Figura 17 – Página do Google Classroom do Projeto Integrar 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na figura acima, demonstra-se a página inicial com o mural, a participação de dois 

alunos, que resolveram postar o nome de sua equipe e as suas apresentações do checkpoint, 

juntamente com o protótipo de alta fidelidade. Essas ações possibilitaram o acesso entre todos 

os envolvidos no projeto, alunos, formadora e a professora, e comprovam a participação, 

iniciativa e autonomia, corroborando o objetivo da metodologia proposta. O planejamento da 

professora, com procedência essa proposta metodológica, teve como estratégia o 

desenvolvimento de habilidades para tomada de decisão.  

A Figura 17 demonstra um print da sala de aula da disciplina Administração 

Financeira, revelando a postagem de uma aluna, que sugeriu para a turma um case de uma 

empresa real a qual se destacou por boas condutas de administração financeira. 
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Figura 18 – Página do Google Classroom da Disciplina 

Administração Financeira 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As metodologias desta pesquisa envolvem o planejamento e organização das 

práticas pedagógicas, e as tecnologias digitais foram recursos relevantes para o 

desenvolvimento e realização das atividades. 

A categoria Metodologias compreende duas subcategorias: Proposição das 

atividades com caráter da prática contábil; e Conteúdos relacionados às vivências dos alunos 

com apoio dos recursos digitais. 

 

6.1.1.1 Proposição das atividades com caráter da prática contábil 

 

A subcategoria Proposição das atividades com caráter da prática contábil se 

desenvolve por via da inclusão de exemplos e casos reais envolvendo o exercício da 

Contabilidade por meio da Administração Financeira de pequenas empresas. As atividades 

foram propostas na discussão de situações que ocorrem nas organizações, e o planejamento 

consistia em uma relação da teoria, das práticas e das atuações e reflexões dos alunos. Estes 

identificavam e exploravam uma problemática, desenvolvendo sua visão e estratégias de 

soluções para as atividades propostas. Assim, o engajamento dos alunos com o conteúdo, a 

professora e as atividades atuam no reconhecimento e identificação dos problemas no mundo 

real e na ação sobre estes desde o desenvolvimento de estratégias para solucioná-los. 
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Nesta subcategoria, são analisadas as atividades e tarefas propostas e como estas 

foram desenvolvidas, além de transformações no planejamento da professora, avaliando como 

os alunos vivenciam o conteúdo na prática. 

Uma das atividades propostas envolvendo conteúdo contábil foi a do case da 

Varig.5 A proposta de atividade com caráter contábil teve como objetivo possibilitar aos alunos 

uma vivência prática por meio da visão holística e desde a análise, por eles mesmos, da situação 

administrativa e financeira, considerando também a função do contador nesse contexto. Essa 

proposição traz uma experiência acerca do que eles irão vivenciar em situações futuras. 

O case da Varig foi assim apresentado aos alunos: primeiramente foi transmitido 

um vídeo - imagens de sensibilização - mostrando os jingles6 da empresa, o ambiente interno 

das aeronaves e o serviço impecável de refeição, envolvendo a turma no clima de 

funcionamento da organização. Em seguida, foi proposto pela professora que os alunos se 

reunissem em grupo, assistissem ao documentário Os abutres da Varig7 e posteriormente o 

discutissem, analisando o histórico e propondo estratégias contábeis que pudessem ter evitado 

a problemática enfrentada pela empresa. Além disso, foi sugerido que as apresentações seriam 

por meio de cartazes, slides, podcasst e simulações de reuniões empresariais, como meio de 

desenvolver a criatividade dos alunos. 

 

Figura 19 – Serviço de bordo Varig de acordo com 

o case 

 
Fonte: https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2016/07/abear_foto3-
e1468252877257.jpg?quality=70&strip=info&w=922 

 
5  Uma empresa de aviação do Brasil, que tinha como característica de gestão proporcionar conforto e luxo aos 

clientes em seus voos. A empresa encerrou suas atividades, decretando falência, em 2006. 
6  Música ou canção pequena representativa de uma campanha publicitária como forma de divulgação de um 

produto ou serviço, tendo como característica aspectos empáticos com os clientes e a marca, de fácil 
memorização, transmitindo ânimo. 

7  Videodocumentário que narra a história da falência da empresa aérea Varig, tendo como base o livro do escritor 
Armando Levy. 
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O diálogo abaixo demonstra uma das apresentações dos grupos, com as estratégias 

desenvolvidas pelos alunos: 

 
Aluna 1: Bom dia, gente! Vamos apresentar nossas estratégias para evitar a falência 
da Varig. 
Aluna 2: Quem quiser de outro grupo contribuir, fique à vontade  
Aluna 1: O que vimos de mais importante foi o luxo, que eles apresentavam, 
principalmente com relação à alimentação. 
Aluno 2: A Varig continuou gastando muito para manter o alto padrão de qualidade. 
Aluno 3 (de outra equipe): A minha equipe viu como se a empresa tivesse como 
diferencial e preferência dos clientes essa qualidade, já que ela servia ao governo 
Aluna 1: Não, mas outras empresas estavam entrando no mercado com preço mais 
competitivo, mas a Varig não podia se achar como única, já que o presidente Collor 
abriu o mercado da aviação 
Aluno 2: Exatamente! E a concorrência fez baixar os preços das passagens. 
Professora: Sim, mas quais estratégias poderiam ter sido utilizadas pelos gestores da 
Varig? 
Aluna 1: professora, eu acho que ela teria que ter feito uma pesquisa de mercado 
para saber a precificação das empresas que estavam entrando no mercado. 
Aluno 2: Pois é... Adequando seus custos que eram altos a nova realidade de 
precificação. (DIÁRIO DE CAMPO DA DISCIPLINA 14/10/2019). 

 

Por meio desse diálogo, comprova-se que os alunos se engajaram com a proposição 

das atividades, participando das apresentações dos grupos, como quando o Aluno 3, mesmo 

sendo de outra equipe, sugeriu contribuições para os colegas. Além de ensejar o trabalho com 

os conceitos da rotina contábil de uma empresa real, discutindo e tomando decisões na 

estruturação de estratégias, essa ação é percebida quando a Aluna 1 fala que a empresa poderia 

ter realizado uma pesquisa de mercado para adequar sua precificação. Considera-se que a 

precificação e a análise dos custos são ações necessárias para um gestor contábil e encontram 

relação com as habilidades para tomada de decisão. Portanto, a proposição da atividade atinge 

o objetivo de que os alunos desenvolvam conceitos teóricos e práticos da área contábil. 
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Figura 20 – Grupo de alunos discutindo o case da Varig 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

A Figura 19 retrata a discussão dos grupos de alunos acerca do case real da empresa 

Varig antes de apresentarem e compartilharem com a turma. Percebem-se dois alunos com seus 

dispositivos móveis, realizando buscas em sites, além de pesquisarem o texto e analisarem as 

imagens e os vídeos, que estavam postados no Google Classroom, além de investigarem outros 

artigos e temas sobre a problemática. Na imagem, é possível ver a pesquisadora (autora desta 

Tese) orientando outro grupo, que mostrou dúvidas sobre organizar as estratégias. A 

implementação das metodologias possibilitou a participação dos autores dos processos 

educacionais por meio da utilização dos dispositivos móveis e interação dos alunos com a 

professora. Nessa experiência como docente, compreende-se a relevância de atividades que 

proporcionem a autonomia dos alunos, aliada a uma maior interação com a professora, 

possibilitando aos alunos a estruturação de estratégias com autoria e autonomia, estas sendo 

essenciais habilidade para tomada de decisão. 

A proposição das atividades se encontra relacionada aos conteúdos e práticas 

contábeis, aproximando os alunos de vivências profissionais. Com base nessa categoria, 

percebe-se a participação e interação dos alunos na execução das tarefas. A próxima seção 

desenvolve a subcategoria que compreende os conteúdos relacionados às vivências dos alunos 

com apoio dos recursos digitais. 
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6.1.1.2 Conteúdos relacionados às vivências dos alunos com apoio dos recursos digitais 

 

A subcategoria Conteúdos relacionados às vivências dos alunos com apoio dos 

recursos digitais compreende os conhecimentos dos alunos trazidos por estágios e experiências 

anteriores. No planejamento das professoras, a proposição das atividades trouxe conteúdos-

parte do cotidiano dos alunos, tendo apoio dos dispositivos móveis e notebooks deles para 

acompanhar textos, fazer pesquisas e desenvolver escritas e apresentações com a utilização 

desses recursos. 

Além dos dispositivos móveis, os computadores da sala do PET durante o curso 

também atuaram como ferramenta tecnológica no desenvolvimento dos conteúdos e nas trocas 

nas interações professores-colegas. 

A participação dos alunos e a aproximação da vivência deles estiveram relacionadas 

às atividades propostas, como foi o caso da seleção das empresas que os alunos acompanharam, 

da identificação da problemática e do desenvolvimento dos protótipos. Nota-se que o critério 

das escolhas discentes foi pautado em suas vivências, seja pela proximidade física, visto que 

alguns moravam no mesmo bairro, pelo conhecimento anterior da empresa ou do gestor, ou até 

mesmo a seleção pelo setor, considerando o interesse que eles já tinham de investigar.  

Esta categoria é associada à relação entre os conteúdos, os recursos digitais e a vida 

dos alunos e é analisada com as ferramentas tecnológicas que foram utilizadas e os 

conhecimentos trabalhados. Com efeito, são consideradas as vivências de estágios 

compartilhadas pelos estudantes, a maneira como os alunos utilizam as tecnologias e se 

relacionam com estas.  

Uma das ações do curso Design Thinking, Tecnologia e Inovação na Contabilidade 

foi o desenvolvimento do protótipo, que teve como início a busca por uma empresa pelos 

grupos, e a seleção desta foi realizada exclusivamente pelos alunos. Importa considerar que o 

próprio conteúdo e as metas relacionadas ao Design Thinking envolvem a identificação de 

problemas, processo caracterizado como um momento de descoberta e imersão. Além disso, as 

etapas dessa metodologia foram percorridas durante o Projeto Integrar, primeiramente 

envolvendo a empatia, que é a primeira fase do Design Thinking, que foi a etapa em que os 

alunos nas visitas às empresas tiveram a visão geral delas. A segunda se caracteriza pela 

definição, que é a interpretação dos dados identificados. Nesse momento, os alunos trouxeram 

a subjetividade e o olhar sobre o que foi verificado na empatia. Segue-se com a ideação em que 

os discentes buscaram encontrar e desenvolver estratégias para solução das problemáticas 

identificadas. A prototipação se define pela transformação das ideias em práticas e ações, fase 
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em que os alunos começam a exercitar atividades no desenvolvimento das soluções. A última 

fase é a validação, em que os discentes testaram o protótipo com os usuários, ou seja, os 

responsáveis da empresa que iam utilizar o recurso. 

A autonomia e o protagonismo dos alunos foram observados nos critérios de 

escolha das empresas, o que partiu das suas experiências, seja pela proximidade física, por ser 

seu local de estágio ou de trabalho, ou por serem organizações que eles frequentavam na sua 

rotina como clientes. Essa autonomia possibilitou a associação entre os conteúdos vistos em 

sala de aula e a vivência dos alunos. Abaixo, apresenta-se o diálogo que se estabeleceu durante 

a apresentação do grupo que escolheu uma empresa de Podologia:  

 
Professora: Hoje teremos a apresentação das empresas pelas equipes, quem gostaria 
de iniciar? 
Aluna 5:  Professora e colegas resolvemos acompanhar uma empresa do ramo de 
podologia, que eu já sou cliente, então percebi uma falta de organização e 
administração por parte da gestora com relação a marcação de atendimentos 
Professora: Entendo, mas onde você acha que um contador pode contribuir para 
resolução dessa problemática? 
Aluno 5: Pois é professora, com atraso a empresa acaba perdendo dinheiro, 
acabando perdendo cliente pela insatisfação  
Aluno 6: Professora outro ponto é com relação a falta de controle financeiro, como 
elas cobravam pelo serviço, elas não utilizavam comanda, e não mensuravam o preço 
relacionado com o tempo. 
Formadora do curso: Qual ferramenta poderia auxiliar a administração das 
gestoras? 
Aluno 5: Poderíamos criar um aplicativo, que as gestoras pudessem controlar o 
tempo e os horários nos agendamentos, oferecendo mais qualidade no atendimento, 
e que o cliente já fosse avisado seu horário, ajudando na precificação do serviço. 
(DIÁRIO DE CAMPO DO CURSO – 17/10/2019). 

 

Com esse diálogo, percebe-se que a escolha da empresa se relaciona à vivência do 

aluno como cliente, associando o conteúdo com base no reflexo de identificação da 

problemática no financeiro da empresa. Os questionamentos da formadora e da pesquisadora-

autora da Tese possibilitaram que os alunos se deslocassem das suas vivências para atender a 

demanda solicitada pela proposição da atividade. 
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Figura 21 – Primeira apresentação da equipe de podologia 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

A Figura 20 reflete um print da apresentação dos slides da equipe, que selecionou 

uma empresa de podologia, além de uma imagem da equipe apresentando a atividade proposta 

pela formadora do curso. Nesse checkpoint, os alunos estavam compartilhando com os colegas 

como se deu a escolha da empresa, apresentando um modelo de logotipo de acordo com a 

proposição das estratégias desenvolvidas pela equipe para melhoria da sua administração 

financeira. 

Os conteúdos planejados pela professora estiveram relacionados com as práticas 

contábeis desenvolvidas, que incluem a reflexão de todas as atividades. Na próxima seção, será 

apresentada a categoria Reflexão na ação, compreendendo as discussões e análises das ações 

dos alunos e das professoras. 

 

6.1.2 Reflexão na ação  

 

A Categoria Reflexão na ação se desenrola desde o desenvolvimento de discussões 

em grupo durante ou logo após a apresentação dos conteúdos, das teorias, de vídeos e de cases 

reais pelas professoras.  

A Reflexão na ação se caracteriza pela proposição de atividades, questionamentos 

e indagações acerca da temática desenvolvida na aula ou em exemplos demonstrados. No 

momento em que os alunos apresentavam as suas atividades para os colegas, tiveram a 

oportunidade de refletir durante suas apresentações desde a visão, avaliação e opinião dos 

colegas. Essa ação contribuiu com novas maneiras de vislumbrar o mesmo problema ou 

situação com base em distintos vieses. 



130 

A categoria Reflexão na ação envolve duas subcategorias: Identificação dos 

problemas e Desenvolvimento de estratégias, que serão discutidas nas próximas seções.  

 

6.1.2.1 Identificação dos problemas 

 

A subcategoria Identificação dos problemas se estruturou do planejamento das 

atividades propostas pelas professoras, desde os casos reais estudados e analisados até a 

elaboração do produto. Dessa maneira, no momento seguinte à apresentação dos casos e dos 

conteúdos contidos durante as aulas, eram propostas atividades em que os alunos identificavam 

as problemáticas envolvidas, de acordo com as suas visões. Esses problemas estavam 

relacionados aos seus conhecimentos anteriores, a conceitos e definições discutidos na 

disciplina. 

A análise da Identificação de problemas teve uma relação próxima com a prática, 

quando os alunos tiveram a oportunidade de visitar uma empresa e identificar problemáticas. 

Na reflexão com o grupo e em razão de todas as problemáticas identificadas, no momento de 

integração das equipes, os alunos refletiam sobre qual seria a principal questão enfrentada pela 

empresa.  

 
Aluno 7: A nossa empresa foi do setor de moda íntima, que a gestora é uma das 
componentes da nossa equipe. 
Professora: E com relação a entrevista que vocês realizaram, o que vocês 
identificaram como problema principal? 
Aluna 8: Encontramos problemas direcionados à gestão os gestores tinham pouco 
conhecimento técnica, mas apresentavam uma boa vivência na área de vendas. 
Aluna 9: Pois é gente, a empresa tinha boas vendas, mas tinha um controle muito 
falho do estoque, com relação a compra de material e uma organização de contas a 
pagar e a receber. 
Aluno 10 (de outra equipe): Mas não era para identificar apenas um problema? Como 
vocês irão desenvolver estratégias para tantas problemáticas. 
Aluna 11:  A Aluna 7 pensou na problemática relacionada às vendas, mas a partir 
das nossas discussões, mas o Aluno 10 a visão da problemática da compra de 
material, enquanto a maioria viu também problemas no financeiro. Mas, discutimos 
bastante e percebemos que todos esses problemas estão relacionados à má gestão do 
controle de estoque.... 
Aluno 13: Exatamente isso, chegamos a esse consenso, resolvendo esse problema 
refletia na resolução de muitos outros. 
Aluna 7: Embora a Aluna 12 seja a gestora da empresa, ela foi muito clara e sincera 
com relação ao problema da empresa encontrado na nossa entrevista com alguns 
gestores. (DIÁRIO DE CAMPO DO CURSO 23/10/2019.) 

  

Nesse diálogo, percebe-se que os alunos tiveram oportunidade de conhecer a 

realidade da empresa, conversando com os gestores por meio das entrevistas semiestruturadas, 

que foram realizadas por todos os alunos. O conhecimento do contexto empresarial serve como 
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base para trazer vivências desse universo e de seu funcionamento, antecipando situações e 

vivências contábeis, possibilitando o desenvolvimento de estratégias e ações, trabalhando a 

proatividade, autonomia e autoria discente. Considera-se, assim, que cada aluno teve seu olhar 

e, no compartilhamento de visões distintas, o grupo chegou a um consenso. Outro ponto se 

refere ao fato de a gestora da empresa fazer parte da equipe e participar das discussões, mas não 

interferir nas decisões do grupo, visto que a Aluna 7 comenta que ela não influenciou a escolha 

da problemática. Isso reflete a relevância que os alunos deram à identificação da problemática, 

demonstrando responsabilidade ao tentar chegar a uma conclusão com a escuta de cada membro 

da equipe. 

 

Figura 22 – Alunos durante apresentação de checkpoint 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 

A Figura 21 exibe os alunos durante a apresentação do checkpoint com as 

professoras. Os alunos vestiram a camisa da empresa como forma de se sentirem participantes 

do processo de desenvolvimento administrativo financeiro dela. Ressalta-se, ainda, que, em 

todas as apresentações de checkpoint, todos vinham representando a empresa. 

Na situação em que todas as equipes trabalharam acerca das problemáticas das 

empresas, faz-se necessário compreender como os alunos desenvolveram as suas estratégias 

após essa identificação. O trabalho em grupo possibilitou a reflexão e a interação do corpo 

discente-docente, assim como Moran (2015) afirma a relevância das trocas de experiências e 

conhecimentos para aprendizagem dos alunos. A próxima seção expressa a subcategoria 

Desenvolvimento de estratégias. 
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6.1.2.2 Desenvolvimento de estratégias 

 

A subcategoria Desenvolvimento de estratégias considera as soluções para as 

problemáticas identificadas e as discussões das estratégias, buscando soluções arrimadas no 

desenvolvimento de um recurso tecnológico, que se denominou protótipo. Enfatiza-se a 

importância da relação entre professores e alunos no favorecimento do desenvolvimento de 

estratégia pelos discentes assentados num plano de aula, que possibilitou a participação e 

interação deles. Acrescentam-se as próprias transformações na condição de pesquisadora e 

professora da disciplina, buscando maior aproximação com os alunos para que estes se 

sentissem autônomos e ativos nos seus processos e compartilhassem suas vivências e 

conhecimentos com toda a turma e a investigadora desta Tese, na qualidade de professora. 

O planejamento e a produção da solução foram elaborados nas etapas de 

desenvolvimento do Design Thinking. As estratégias também foram desenvolvidas durante a 

realização das atividades, dos estudos dos casos reais e das reflexões nas práticas. Anastasiou e 

Alves (2004, p. 68) afirmam que, pela mediação das: 

 
[…] estratégias que aplicam-se ou exploram-se os meios, modos, jeitos e formas de 
evidenciar o pensamento, respeitando as condições favoráveis para executar ou fazer 
algo. Esses meios comportam determinadas dinâmicas, onde se faz necessário o 
conhecimento do aluno para a escolha da estratégia. 

 

Para tanto, foi planejado o curso Design Thinking, Tecnologia e Inovação na 

Contabilidade, no qual os alunos foram desenvolvendo a elaboração do protótipo em etapas e   

apresentavam os protótipos de baixa, média e alta fidelidade em checkpoints, progredindo e 

sendo avaliados sob feedbacks da turma e das professoras. 

O diálogo abaixo demonstra a equipe do mercadinho apresentando a sua 

problemática, seguida da elaboração de estratégias: 

 
Aluno 15: O nosso problema é que mercadinho já tem o sistema, mas ele não utiliza 
todas as ferramentas do sistema, nem todos os produtos são cadastrados, não tem 
validade de produtos, e nem ligação com o estoque 
Aluna 17: Pois vimos que o sistema tem algumas funções, mas há uma diferença 
grande na utilização do mesmo entre matriz e filial 
Aluna 18: Percebemos a importância de trabalhar o sistema de acordo com que a 
gente viu no curso de analisar as personas que irão utilizar o sistema.  
Aluno 15: O problema não é o sistema, mas é de quem utiliza ele.  
Professora: Muito bem essa percepção de vocês é importante, mas qual a solução que 
a equipe de vocês pretende desenvolver para o mercadinho? 
Aluna 17: Pois é professora e colegas, achamos interessante promover nova interface 
para que haja um maior controle dos dados entre matriz e filial.  
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Aluna 18: Percebemos que os funcionários e gestores da filial, são mais jovens e tem 
uma expertise maior em trabalhar com o sistema, realizando os controles, as 
entradas, as saídas.... 
Aluno 15: Pois, já os da matriz são os fundadores do mercadinho, pessoas mais 
resistentes, e que apresentam dificuldade da tecnologia. Achando as ferramentas do 
sistema muito difícil de usar. 
Aluna 17: Resumindo Eles tem um sistema muito complexo, que não estava sendo 
utilizado por completo, não fornecendo todas as informações corretas que a empresa 
precisa. (DIÁRIO DE CAMPO DO CURSO 24/10/2019). 
 

O diálogo acima demonstra a identificação da problemática, seguida da construção 

de estratégias para a sua resolução. A Aluna 17 conseguiu apresentar uma visão holística 

quando percebeu que os gestores não tinham habilidade nem conhecimento para utilizar o 

sistema e todas as suas funções. O grupo demonstrou que pensou estrategicamente quando se 

precisava identificar as personas8 que utilizam o recurso e quais suas verdadeiras necessidades. 

Além disso, a equipe propôs um produto com uma nova interface9 que atendesse aos dois 

públicos: matriz e filial. Sendo assim, a estratégia desenvolvida pelo grupo para atender a 

problemática inicial foi a criação de um protótipo de fácil utilização para os funcionários e para 

os gestores.  

Assim, a estratégia dos alunos para melhorar a administração da empresa foi 

direcionada ao conhecimento das pessoas, que são os funcionários e os gestores, facilitando o 

contato destes com os recursos do protótipo a ser desenvolvido, refletindo no melhor 

gerenciamento do negócio.  

 

 

 
8  Uma pessoa que representa o cliente ideal, um gestor, um usuário que utiliza algum produto. A persona é 

fundamental para projetos que envolvem design, auxiliando a compreensão do usuário final e facilitando a 
utilização do produto pelo usuário. 

9  Caracteriza-se por proporcionar uma relação física ou lógica entre dois sistemas ou partes de um sistema, de 
modo a trazer uma conexão entre ambas. 
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Figura 23 – Sequência de prints das telas dos checkpoints 

 
Fonte: Arquivo pessoal.  
 

A Figura 23 retrata uma sequência de imagens da apresentação da equipe do 

mercadinho. A primeira traz a estratégia utilizada pelo grupo para identificar a problemática e 

desenvolver as estratégias: observação, questionários e entrevistas. A segunda imagem 

demonstra o sistema da empresa e a proposição de um novo aplicativo, que considere a persona 

que irá utilizá-lo. A terceira envolve a avaliação que cada usuário realizou do protótipo de média 

qualidade para que o grupo conseguisse compreender as dificuldades e trazer melhorias para o 

desenvolvimento do aplicativo. Na sequência, a última imagem demonstra registros que o 

próprio grupo fez durante as suas visitas à empresa e que foram compartilhados para a turma 

durante a apresentação dos checkpoints. 

Depois de todos os checkpoints, a Figura 24 demonstra um print das telas do 

protótipo de alta fidelidade. 
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Figura 24 – Sequência com o protótipo do grupo mercadinho 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A categoria Desenvolvimento de estratégia se caracterizou pela busca dos alunos 

por identificar e solucionar problemáticas, o que favoreceu o compartilhamento de 

conhecimentos e experiências. A estruturação das estratégias serve de base para o 

desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão, visto que, quando os alunos estão 

elaborando possíveis soluções, eles estão exercendo sua subjetividade e exprimindo opiniões 

mediante às informações, que servem como subsídios para elaboração de respostas para os 

problemas. 

A próxima categoria a ser desenvolvida será Trocas de conhecimentos e 

experiências, bem como as subcategorias relacionadas. 

 

6.1.3 Trocas de conhecimentos e experiências 

 

As análises da categoria Trocas de conhecimentos e experiências descrevem as 

ações relacionadas à mediação das professoras com o corpo discente e também as discussões 

desenvolvidas entre os alunos nas aulas presenciais e nos diálogos virtuais apoiados pelas 

ferramentas digitais, além das reflexões e avaliações nas apresentações de grupos. 

A relação entre as metodologias ativas e os recursos tecnológicos atua como uma 

estratégia de ensino, ampliando os horizontes da pesquisa, autoria, comunicação e interação dos 

discentes com as professoras. Com a estruturação mais ampla de troca de espaços e tempos, 
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promove-se a interação, possibilitando um acompanhamento dos processos, resultados e 

possíveis dificuldades (MORAN, 2017). 

Moran (2017) ensina que as tecnologias trazem uma conectividade entre os autores 

dos processos de ensino e aprendizagem, surgindo mais oportunidades de interações. No 

presente estudo, as interações foram consideradas a partir do compartilhamento entre professora 

e alunos, sendo um processo essencial para essa relação, estando presentes em todo o 

planejamento do curso e da disciplina. Além das aulas expositivas serem dialogadas, sempre se 

solicitava a participação da turma nos momentos de discussões e levantamento dos estudos 

práticos, pois, como pesquisadora e professora, a interação facilitou a autonomia dos alunos, 

quando estes opinaram sobre os planejamentos, participavam ativamente das aulas expositivas 

e das atividades, e sentiam mais seguros para se expressarem como uma forma de trocarem 

experiências.  

As apresentações dos trabalhos desenvolvidos também foram marcadas por 

feedbacks e conversas entre as professoras e os colegas, portanto, possibilitando interações. 

Outra interação ocorreu no contexto dos próprios grupos de trabalho entre os alunos, onde estes 

conversavam e chegavam a acordos e desenvolviam estratégias de maneira interativa e 

conjunta. 

A categoria Trocas de conhecimentos e experiências envolve duas subcategorias: 

Interação aluno e aluno e Interação professoras e alunos, que serão discutidas a seguir.  

 

6.1.3.1 Interação aluno e aluno  

 

A subcategoria Interação aluno e aluno envolve as ações dos alunos em diversos 

contextos, inclusive os digitais, e as oportunidades que essas relações possibilitam (PARSONS; 

TAYLOR, 2011). Viter (2013) considera que as interações dos alunos promovem a elaboração 

de novos conteúdos e o diálogo, concedendo oportunidade a aspectos motivacionais, além de 

ampliar o entusiasmo e a formação de ideias. 

A análise desta subcategoria compreende as trocas de conhecimentos baseada nas 

discussões em grupos, da busca de novos conteúdos relacionados com o tema estudado nos 

ambientes virtuais e as apresentações em equipe. Somando-se aos conteúdos, as experiências 

práticas ou teóricas anteriores dos alunos contribuíram para a interação dos colegas.  

O contexto das metodologias utilizadas no planejamento e das ações docentes 

possibilitam o desenvolvimento de diálogos e espaços de comunicação entre os alunos, 

contribuindo para a interação dos alunos/professoras/alunos.  
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Diesel, Marchesan e Martins (2016, p. 159) consideram “a interação entre [sic] os 

sujeitos pelos recursos tecnológicos, também fundamentais numa abordagem permeada por 

metodologias ativas de ensino”.  

Numa das aulas da disciplina, a professora utilizou-se de recurso animado de vídeo 

para demonstrar a apresentação de dois circos: Tihany10 e o Cirque du Soleil11. Em seguida, a 

professora solicitou que os alunos relacionassem os dois tipos de espetáculo quanto ao custo, 

às apresentações e ao valor da cobrança do ingresso, associando aos conteúdos vistos na 

disciplina como Gestão e Administração Financeira. Abaixo, há um diálogo entre os alunos de 

um dos grupos de discussão: 

 
Aluno 17: Eu acho que é a questão do ingresso... 
Aluno 18: rentabilidade maior, marketing também, Tihany não sabemos a origem e o 
Cirque du Soleil todos conhecemos que fica no Canadá.  
Aluno 17: E também a questão do caro e do barato com relação aos ingressos 
Aluna 19: Vi que no Cirque du Soleil o espetáculo é fixo, a menina que assistiu tudo 
dentro da água, sempre é o mesmo espetáculo, daqui a 10 anos ainda tá lá... 
Aluno 20: No caso não é a mesma apresentação, eles organizam a apresentação, 
procurando sempre trazer o diferente.  
Aluno 17: Vamos! Porque temos que responder a pergunta solicitada: O que torna o 
de solei mais rentável? Vou começar a escrever... Vou colocar esses vários produtos 
vendidos, olhe aluna 19 você colocou a marca, mas acho que fica muito vago, vou 
colocar além da marca que os produtos agregam valor, tá certo? 
Aluna 19: Pode ser, e complementa com a propaganda, o marketing 
Aluno 18: Vou olhar o preço dos dois pela internet e viu que o Tihany era 70 reais, e 
o Cirque du Soleil R$ 160 a meia e R$ 320,00 a inteira, considerando os menores 
valores. 
Aluno 20: Estou vendo aqui que ele faz parceria para venda de canetas, livros, porta-
retrato na saída do espetáculo 
Aluna 19: Qual o diferencial, então? 
Aluno 20:  Isso é inovação, não trabalhar com animais 
Aluno19: Isso! Além disso, vai agregar valor, e deixar mais rentável 
Aluno 20: Bota marketing. Além da praça de alimentação Tu tá escrevendo aí só do 
Soleil. Custo-benefício também pro Soleil, porque trabalhar com animal é caro... 
Aluno 18: mas tem que falar também do outro 
Aluna 19: mas quando você fala de um, você vai vendo que não tem no outro 
Aluno 17: é isso mesmo. (DIÁRIO DE CAMPO DA DISCIPLINA 18/11/2019). 

 

No diálogo acima, o grupo estabelece vários momentos de interação, que ocorrem 

quando um aluno, além de se comunicar, amplia um conceito, um pensamento ou 

conhecimento. O Aluno 20 e a Aluna 19 conseguiram trazer para o grupo a questão de que o 

 
10  Maior circo da América da Latina, conhecido como apresentar luxo, helicóptero e animais no picadeiro. É um 

dos três maiores circos itinerantes do mundo, tendo como característica a tradição do circo com palhaços e 
animais. 

11  Quebra a tradição do circo, sendo conhecido como uma companhia multinacional de entretenimento, sediada 
na cidade de Montreal, Canadá. Trabalha com tecnologia, inovação, artistas de várias nacionalidades. Outra 
particularidade é o alto valor cobrado pelos seus ingressos. 
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circo Tihany tem um espetáculo com baixo valor para o cliente, mas ao mesmo tempo tem um 

custo alto por trabalhar com animais.  

Com o diálogo, percebem-se as interações do Aluno 20, que decide escrever o que 

todos estavam contribuindo, com os outros integrantes, que pedem que ele anote, permanecem 

checando e compartilhando novas ideias na percepção conjunta com a visão dos outros colegas. 

Essa situação comprova-se quando o Aluno 18 resolve consultar a internet para analisar e 

comparar o valor dos ingressos dos dois circos, provocando a discussão e a interação dos demais 

membros do grupo, corroborando as contribuições do uso dos dispositivos móveis na realização 

das atividades. Essa consulta trouxe outros temas importantes para a Administração Financeira, 

que são: custos; agregação de valores com outros produtos e o marketing, temáticas essas 

discutidas na interação dos alunos.  

A Figura 24, abaixo, retrata os alunos assistindo aos espetáculos com as pipocas 

distribuídas pela professora. Essa ação teve como objetivo trazer a aula para a realidade do 

contexto do circo. Durante a discussão dos alunos no diálogo discutido, viu-se que os alunos 

demonstraram conhecer a realidade do Cirque du Soleil, sabem sua localização, sua fundação 

e outras especificidades, o que corrobora a importância de o conteúdo ser próximo à vivência e 

ao cotidiano dos alunos. 

 

Figura 25 – Alunos assistindo aos espetáculos do circo 

Tihany e Cirque du Soleil 

 
Fonte: Arquivo pessoal.  
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As interações de alunos-alunos são seguidas pelas interações professoras-alunos, 

visto que as aulas eram dialogadas. Na prática que se desenvolve na qualidade de professora, 

as consequências da interação dos alunos se caracterizam pela busca de possibilitar que os 

alunos se expressem e sejam acolhidos e valorizados nessa representatividade para que ampliem 

esses momentos de diálogos e trocas de vivências e conhecimentos. Na próxima seção, será 

discutida a interação professoras-alunos. 

 

6.1.3.2 Interação professoras e alunos  

 

A subcategoria Interação professoras e alunos compreende a relação entre os 

autores do processo de ensino e aprendizagem. Silva (2014, p. 49) considera que “a interação 

entre professores e alunos se pauta na colaboração, no diálogo, na troca de saberes e 

experiências”. 

Sob retrato dessa realidade, o estudo envolve os processos e as relações 

desenvolvidas entre as professoras e os alunos no contexto fora e dentro da sala de aula, através 

dos ambientes virtuais, como WhatsApp e Google Classroom, além dos planejamentos, das 

reflexões sobre os casos reais e de todas as atividades discutidas.  

A interação professora da disciplina ou formadora do curso com os alunos tornou-

se essencial para a troca de conhecimentos e experiências, possibilitando, assim, uma liberdade 

maior para o corpo discente com relação a sua participação, colocações e exposição de ideias, 

pensamentos e experiências, inclusive na proposição de novas atividades. 

O diálogo abaixo retrata a continuidade do exemplo demonstrado na categoria 

Interação alunos e alunos que tem como contexto o comparativo entre os dois circos, Tihany e 

Cirque du Soleil, demonstrando momentos de interação professora-alunos: 

 
Aluno 22: Professora? Custo- benefício você quer que fale de cada circo 
separadamente ou quer que faça um comparativo? 
Professora: Cada equipe vai escolher como irá discutir a temática e compartilhar 
com os colegas, então, vocês possuem a liberdade de usar a metodologia e a 
organização que melhor acharem. 
Aluno 22: Ah, então faço o comparativo. 
Aluno 20: Posso pesquisar na internet o preço de cada circo? 
Aluna 23: Pode sim, e vamos considerar somente o mais acessível 
Aluno 22: Vou começar a criar o comparativo entre os dois, pesquisa ai os dados do 
Tihany, aluno 24 
Aluno 23: Professora, pergunta ai se ninguém foi nesses últimos meses para o 
Tihany? 
Professora: Vamos lá gente, vocês frequentaram algum circo ultimamente? 
Aluna 23: Vou ter que ir levar meus filhos. 
Aluno 22: Se fosse o du soleil vc levaria? 
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Aluna 23: eu não levaria não porque eles não iriam aproveitar, eu pago pra mim, 
porque não é voltado para criança 
Aluno 20: Ah, então, o Cirque du Soleil usa esse preço alto como uma estratégia para 
atingir um público que esteja disposto a dar valor ao espetáculo, e consequentemente 
pagar um preço mais alto.  
Aluno 22: Será que podemos entrar nos gastos? 
Professora: Não só pode como deve, vocês podem escolher a temática da discussão  
Aluno 20: Ah, então, vamos colocar o que cada um gasta. (DIÁRIO DE CAMPO DA 
DISCIPLINA 18/11/2019). 

 

No início do diálogo, percebe-se a demanda do aluno pelo esclarecimento da 

professora, iniciando interação do grupo com a docente. O questionamento do Aluno 23 acerca 

de uma dúvida sobre a atividade proposta provocou uma nova interação de dois alunos (22 e 

23), quando o Aluno 22 decidiu fazer um comparativo entre os dois circos, solicitando que o 

Aluno 24 fizesse uma pesquisa dos dados dos preços na internet. Em seguida, o Aluno 23 

interage com a professora, pedindo que ela questione à turma se alguém tinha frequentado 

algum circo recentemente. Essa intervenção ocasionada pelo diálogo entre professora e aluno 

trouxe um novo conhecimento relacionado à precificação12, sendo esse um conteúdo da 

Administração Financeira.  

Na continuidade da discussão, a Aluna 23 revelou que queria levar a sua filha e foi 

questionada se iria para o Cirque du Soleil mesmo com alto preço do ingresso, trazendo outra 

temática, que foi a estratégia de esse circo ter uma perspectiva de um público mais adulto, que 

está disposto a pagar um preço maior por espetáculo. 

Outro ponto do diálogo que destaca a interação e a importância da aprovação da 

professora para alavancar as discussões foi quando o Aluno 22 questionou se poderia abordar a 

temática dos gastos e prontamente iniciou a reflexão quando a professora possibilitou ao grupo 

direcionar de forma autônoma a sua discussão e posterior compartilhamento. 

 

 
12  É a ação voltada para definição de um valor mensurável para venda de produtos ou serviços. 
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Figura 26 – Professora interagindo com um dos grupos de discussão 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A Figura 24 apresenta uma sequência de fotos de momentos de interação da 

professora com os alunos. Na primeira, ela esclarece uma dúvida de um dos grupos; na segunda, 

observa o andamento de uma equipe; na terceira, um aluno resolve uma atividade 

conjuntamente; e na quarta, vê-se a discussão da professora em parceria com um aluno. Esses 

momentos, em que a professora circula na sala de aula, permitiram que os alunos também 

tivessem autonomia para percorrer distintos caminhos, desde um diálogo com o colega do lado, 

uma conversa com a professora, além da participação nas aulas expositivas e atividades. O 

movimento de interação da vivência como professora entre os grupos, fez com que se notasse 

o modo dos variados olhares dos alunos quanto a assuntos semelhantes, trazendo uma visão 

holística da turma, havendo nas apresentações compartilhamento de experiências e 

conhecimentos. 

A próxima seção desenvolve a categoria engajamento. 

 

6.1.4 Engajamento  

 

Esta categoria considera os três tipos de engajamento e caracteriza a relação 

estabelecida entre os alunos e as atividades propostas. Esse envolvimento discente é essencial 
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para o desenvolvimento das habilidades necessárias para a tomada de decisão e, portanto, para 

a formação do futuro contador.  

Os engajamentos comportamental, emocional e cognitivo se encontram 

relacionados e interdependentes e se caracterizam pela disposição do aluno em participar do 

desenvolvimento da atividade, desde o esforço na realização até o cumprimento do objetivo. O 

engajamento comportamental envolve a perspectiva da participação dos alunos nas atividades, 

o engajamento emocional se revela pelos fatores positivos e negativos do estudante às 

proposições e aos recursos, e o engajamento cognitivo se define pela motivação e pelo esforço 

discentes na busca pelo entendimento dos conteúdos mais complexos e no desenvolvimento de 

habilidades. 

Harris (2008) afirma que o engajamento possui relação com os resultados positivos 

nos processos de aprendizagem. Sendo assim, o senso de responsabilidade, visto a partir do 

engajamento comportamental, é um indicativo do comprometimento do aluno com suas 

aprendizagens. 

Esta investigação compreende os três engajamentos como processos interligados 

dinâmica e dialeticamente, que são, portanto, complementares entre si. 

Esta categoria envolve duas subcategorias: Participação dos alunos nas atividades 

e Motivação. 

 

6.1.4.1 Participação dos alunos nas atividades 

 

A subcategoria Participação dos alunos nas atividades compreende a relação 

desenvolvida entre os discentes e suas ações na realização das tarefas. Nessa categoria, as 

análises envolveram entregas das atividades propostas, as decisões relacionadas às respostas e 

resoluções e as participações nas aulas da disciplina e do curso.  

As apresentações das atividades e tarefas também são consideradas como 

participações discentes, além dos compartilhamentos nas plataformas virtuais, como Google 

Drive e Google Classroom, e conversas nas redes sociais, como WhatsApp. 

Os alunos apresentaram uma boa participação na realização e entrega das 

atividades, considerando cumprimento de prazos e pontualidade, demonstrando o engajamento 

comportamental discente. Na Figura 27, observa-se a cor verde que representa entrega da 

atividade no prazo ou com um número reduzido de atraso, quando há uma observação abaixo; 

somente uma das atividades está em vermelho, indicando que não foi entregue.  
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Figura 27 – Print da tela de entrega de atividade do Google Classroom 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Os alunos participaram ativamente das atividades propostas na disciplina e no 

curso, além de proporem, em alguns momentos, ações, planejamentos e metodologias para os 

processos em sala de aula e em outros ambientes, incluindo o virtual. Durante o 

desenvolvimento do curso, as equipes sugeriram, por iniciativa delas, criar um grupo de 

WhatsApp com a formadora do curso e a professora da disciplina com vistas a esclarecer as 

dúvidas e compartilhar as atividades antes mesmo das apresentações. Uma ação recorrente dos 

alunos era enviar a atividade ou o protótipo em desenvolvimento dias antes para a formadora 

do curso visualizar. Um ponto relevante da participação dos alunos foi a prática docente que 

permitiu a autonomia discente, quando a professora aceitou e incentivou as sugestões de 

recursos, como a criação do grupo de WhatsApp, que possibilitou um estreitamento da sua 

relação com os estudantes.  No decorrer das atividades, a prática da professora permeou todo o 

desenvolvimento das atividades da turma, como um jeito de motivar e engajar os alunos nas 

atividades com recursos audiovisuais e tecnológicos, e que os conteúdos contábeis 

apresentassem proximidade com a vivência dos alunos. 

A definição dos grupos da rede social WhatsApp foi realizada pelos alunos, 

utilizando o próprio nome de cada empresa. Essa iniciativa para criação do grupo demonstra o 

empenho e engajamento dos alunos em todas as etapas de desenvolvimento do recurso.  
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Figura 28 – Print da tela de conversa no WhatsApp 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na primeira tela, a formadora, incialmente, questionou se o grupo já tinha realizado 

o teste de usabilidade do protótipo, e um dos membros respondeu que estava com dúvida com 

relação ao emprego da ferramenta Figma no momento do teste, relativa à funcionalidade do 

protótipo no avançar das telas. Então, a formadora explicou detalhadamente como utilizar o 

recurso. A fala da formadora possibilitou o diálogo e a interação dos alunos e colegas, e dos 

alunos com ela, proporcionando uma clareza maior nos objetivos da atividade e facilitando a 

compreensão discente acerca do desenvolvimento da tarefa. De tal jeito, essas interações 

auxiliaram os alunos a avançar na resolução das atividades, assumindo papéis ativos e autorais 

com a elaboração de estratégias na resolução das problemáticas. 

A segunda tela demonstra que a formadora resolveu acessar a ferramenta 

juntamente com os alunos para melhor explicitar e responder à dúvida do aluno quanto ao uso 

do Figma. Essas telas representam uma participação ativa dos alunos com o apoio das 

tecnologias digitais, o que facilitou a resolução dos questionamentos iniciais, além de explicitar 

a participação do aluno aliada ao compromisso de desempenhar assertivamente as atividades.  

A participação dos alunos envolve também a motivação, que será mostrada na 

próxima seção. 
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6.1.4.2 Motivação  

 

A Motivação denota relação com o Engajamento com suporte no estudo de 

Rickabaugh (2012), que considera “o engajamento como motivação na ação”. Assim, a 

motivação apresenta sua relevância nos processos de engajamento. Então, compreende-se que 

“[o] engajamento do aluno na aprendizagem requer experiências emocionais positivas, que 

contribuam como alicerce para os relacionamentos entre professor e estudante e para as 

interações necessárias para sua motivação em aprender”. (MEYER; TURNER, 2006, p. 377).  

Nessa subcategoria, são avaliadas as relações desenvolvidas pelos alunos e o 

contexto educacional das atividades e das aulas. São processos subjetivos experienciados pelos 

discentes e externalizados por meio das suas ações. As oportunidades de os alunos se 

manifestarem e se exporem no decorrer das atividades possibilita a demonstração de seus 

valores, preferências e rejeições, refletindo o valor subjetivo e as expressões emocionais dos 

alunos. 

A figura 29 demonstra a motivação dos alunos, observada em uma das aulas da 

disciplina, em que a professora não poderia estar presente. Então, na aula anterior, a docente 

combinou com a turma que eles iriam planejar a próxima aula, cujo conteúdo a ser discutido 

seria o case da Varig, já apresentado em outra aula e que estava postado no Google Classroom. 

A professora solicitou aos alunos que registrassem através de vídeos e fotos a aula e a 

metodologia selecionada por eles. 

 

Figura 29 – Alunos conduzindo a aula na ausência da professora 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Os alunos demonstraram motivação ao se envolverem no planejamento da aula, 

enviando por e-mail para a professora como seria a metodologia, a Fishbowl13, prática que já 

era utilizada pela professora durante as aulas. Esse fato demonstra a afinidade e a motivação 

dos alunos com planejamentos que envolvem metodologias que promovam a participação de 

todos e que ensejem uma autonomia dos alunos na elaboração da rotina e da dinâmica da sala 

de aula e dos conteúdos. Com essa experiência, observou-se que, quando se trabalha com 

metodologias ativas e próximas das vivências dos alunos, mesmo na ausência da professora, os 

alunos conseguiram seguir planejamento e recursos semelhantes aos que já vivenciaram e se 

engajaram em aulas anteriores, demonstrando o senso de responsabilidade deles na estruturação 

e na condução da aula. 

Em outro momento, na apresentação de um dos checkpoints durante as aulas, uma 

das equipes mudou o layout do protótipo, dando um caráter mais interativo, após discussão com 

a turma, a professora e a formadora. Considera-se, portanto, o diálogo abaixo: 

 
Aluna 12: Professora quando terminamos o protótipo de baixa qualidade, 
conversamos e sentimos falta de uma estratégia, que poderia focar na melhoria da 
Administração Financeira da empresa. 
Aluna 14: Será se lançarmos no protótipo além da venda do cliente não poderia ter 
algumas informações gerenciais para o gestor? 
Aluno 13: Então, gente, acabei de ter uma ideia: No mesmo momento da venda 
poderiam ser geradas essas informações. 
Aluna 12: Vixe! Já sei que a gestora irá amar essa ideia! (DIÁRIO DE CAMPO DO 
CURSO 30/11/2019). 

 

O diálogo denota um avanço no desenvolvimento das estratégias iniciais dos alunos, 

haja vista que a Aluna 12 iniciou a apresentação com o anseio de trazer conteúdos mais robustos 

para o protótipo, com o objetivo de que este contribuísse mais para a empresa. Isso é percebido 

quando a Aluna 12 fala em ampliar o produto para trazer melhorias à Administração Financeira. 

Com esteio nesse questionamento, os Alunos 13 e 14 passaram a relacionar a demanda com a 

proposição de incluir informações gerenciais na próxima etapa de desenvolvimento do produto. 

Uma das alunas (Aluna 12) da equipe demonstrou sua motivação no 

desenvolvimento das etapas da atividade em sua rede social no dia dessa transformação, 

utilizando uma frase recorrente da professora durante as aulas. A Figura 30 mostra a postagem 

da aluna: 

 

 
13  Também conhecida como Metodologia do Aquário, que envolve diálogos e discussões em equipes, 

possibilitando a comunicação e a troca de vivências entre os participantes, permitindo ainda que estes fiquem 
mais livres para emitirem opinião. 
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Figura 30 – Postagem na rede social Instagram da 

Aluna 12 sobre a aula 

 
 Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A motivação compreende o interesse e o desejo dos alunos com relação a novos 

conteúdos, buscando ampliar seus conhecimentos com apoio em conceitos e aspectos mais 

robustos.  Nessa subcategoria, estruturou-se a categoria domínio de conteúdo, que será 

desenvolvida na próxima categoria, envolvendo a busca incessante por temáticas mais 

complexas e relacionadas aos conteúdos estudados durante a disciplina e o curso.  

 

6.1.5 Domínio de conteúdo 

 

A categoria Domínio de conteúdo considera a relação desenvolvida entre os alunos 

e os conteúdos trabalhados fora e dentro de sala de aula, seja de maneira expositiva, estudos de 

casos, exercícios, discussões em grupo e produção do protótipo.  

A análise dessa categoria se estrutura nas avaliações e desempenho dos alunos nas 

atividades e nas suas apresentações, além das observações dos grupos durante as discussões e 

os checkpoints, que se dividiram em fases na constituição do produto tecnológico. 
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O Domínio do conteúdo está interligado às práticas pedagógicas, somando a 

elaboração de estratégias e contribuindo para os processos de ensino e aprendizagem. Assim, 

“A prática pedagógica se relaciona com domínio de conteúdo, aquisição de habilidades e busca 

de estratégias que viabilizem a aprendizagem em cada situação de ensino. Estes são fatores 

fundamentais no processo de ensino e aprendizagem”. (ROSA; CECÍLIO, 2010, p. 4). 

Nessa contextura, compreende-se o Domínio do conteúdo sob o viés da 

compreensão e da aprendizagem dos alunos, bem como o desenvolvimento de habilidades como 

a responsabilidade. 

Esta categoria engloba as subcategorias Compartilhamento do produto e Ampliação 

do conhecimento, que serão discutidas nas próximas subseções.  

 

6.1.5.1 Revisões, avaliações e compartilhamento do produto  

 

A subcategoria Revisões, avaliações e compartilhamento do produto indica o 

desenvolvimento, a análise, reflexões, feedbacks e o compartilhamento das atividades 

realizadas pelos alunos. Será analisada com substrato na produtividade dos alunos, relacionada 

à utilização das ferramentas virtuais, como flexibilidade no tempo tanto de produção quanto de 

entrega das atividades e produtos. 

Essa subcategoria se desenvolve também com base nas reflexões acerca das aulas, 

dos estudos de casos analisados e das avaliações realizadas pelas professoras e colegas, tanto 

no contexto da disciplina quanto no curso. 

Logo após o desenvolvimento de cada atividade individual ou coletiva, os alunos 

apresentavam para a turma suas conclusões, discussões e considerações, nas quais os colegas e 

as professoras analisavam e forneciam feedbacks acerca das estratégias utilizadas para 

resolução e identificação das problemáticas, além do desenvolvimento dos protótipos. 

Outro aspecto a ser analisado é o cuidado dos alunos no desenvolvimento do 

protótipo, facilitando o acesso e a interação com os gestores, os colegas e as professoras, 

possibilitando o aperfeiçoamento dele no âmbito de sua elaboração, a partir de ferramentas de 

compartilhamento. 

Uma das ações de revisão, avaliação e compartilhamento do produto foi a presença 

dos alunos dos semestres passados durante a apresentação do protótipo. A Figura 31 representa 

a participação dos alunos que já haviam estado em outras versões do Projeto Integrar, ensejando 

que estes atuassem como avaliadores dos protótipos atuais. Os avaliadores participaram, 

juntamente com a professora e a formadora, da análise do compartilhamento do produto de cada 
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equipe, sugerindo e fornecendo feedback aos alunos, além de esclarecer dúvidas e 

essencialmente engrandecer e motivar o grupo pelo trabalho desenvolvido.  

 

Figura 31 – Avaliadores dos checkpoints (ex-alunos da disciplina) 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Na imagem também se percebe que os avaliadores estão segurando brindes da 

empresa apresentada, visto que a equipe, ao compartilhar o produto, trouxe prêmios 

personalizados com a marca para os avaliadores e a banca formada pelas professoras. Outro 

ponto relevante e que representa o compartilhamento do produto foi o fato de os membros da 

equipe virem caracterizados com o fardamento da empresa, o que demonstra o engajamento dos 

alunos com o desenvolvimento das atividades (Ver Figura 32). Esse fato também reforça a 

importância da relação entre o planejamento das aulas, a metodologia e os conteúdos, fazendo 

com que os alunos desenvolvessem ações autônomas e participassem ativamente dos processos 

de ensino e aprendizagem. 
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Figura 32 – Alunos apresentando o protótipo de alta fidelidade 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Outra vivência que descreve essa categoria ocorreu com outra equipe que 

acompanhou um restaurante. A empresa continha quatro ambientes: praça do churrasco; praça 

da pizza; sala de jogos; e um espaço de entretenimento, onde ocorriam shows e eventos. Na 

primeira apresentação do grupo, este identificou as cinco problemáticas, que estão 

representadas na Figura 33. No momento da revisão, avaliação e compartilhamento, a equipe, 

inicialmente, apresentou o contexto da empresa e as problemáticas identificadas. 

 

Figura 33 – Pontos problemáticos identificados pelo grupo 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Logo após a apresentação da problemática, surgiu o seguinte diálogo entre a equipe, 

a turma e as professoras: 

 
Aluno 5 (de outro grupo): Vocês apresentaram que a empresa tem vários ambientes, 
mas os gestores têm a análise do resultado da empresa por ambiente? 
Aluno 10: Percebemos que não, mas não pensamos nesse problema, porque focamos 
no fato de que o resultado deles é na empresa como um todo. 
Professora: Essa colocação foi importantíssima, Aluno 5! O que vocês acham que 
esse tipo de problemática pode acarretar? 
Aluno 6 (de outro grupo): Professora, estava pensando aqui: Será que eles não podem 
estar tendo prejuízo em um ambiente e em outro não? 
Aluna 8: Pois eu também estou achando que essa sugestão vai agregar muito na 
funcionalidade do nosso protótipo. 
Aluno 10: Além de atender a empresa, porque agora estou me lembrando, que eles 
tinham dificuldade do controle de tantos ambientes.... 
Professora: Gente, lembrando que estamos na disciplina de Administração 
Financeira, em que vocês irão contribuir com a gestão financeira da empresa? 
Aluno 8: Não, professora, mas quando especificarmos os ambientes e fazer o controle 
das mesas, automaticamente os gestores terão resultados. 
Aluno 6 (de outro grupo): Sim, mas não é só isso... Seria legal que o protótipo 
fornecesse uma análise das receitas por ambiente. (DIÁRIO DE CAMPO DO 
CURSO 17/10/2019). 

 

O diálogo acima revela um momento da avaliação e revisão no compartilhamento 

da atividade desenvolvida por um grupo de alunos. Percebe-se, nesse trecho da conversa, que a 

revisão e o compartilhamento possibilitaram um avanço no domínio do conteúdo, considerando 

a interação dos alunos que estavam apresentando, a turma e as professoras. Nota-se, ainda, que 

a professora incentiva a participação dos alunos, complementando e trazendo outros 

questionamentos que fizeram com que a equipe revisasse a problemática inicial e a 

transformasse. No decorrer das apresentações subsequentes, o protótipo demonstrou um avanço 

considerável, visto que os alunos conseguiram agregar os pontos sugeridos, como delimitar os 

variados ambientes.  

Na apresentação do protótipo, notou-se que os alunos acataram as contribuições dos 

avaliadores (alunos de outros grupos, professoras e ex-alunos), ampliando o desenvolvimento 

do produto. Na Figura 34, que demonstra o protótipo de alta fidelidade, nota-se, no print das 

telas, que os ambientes foram separados de acordo com a contribuição do Aluno 6, e foram 

também inseridas especificações dos eventos e das promoções. 

O diálogo também demonstra a não aceitação pelo Aluno 8 da sugestão da 

professora, quando este diz que tudo já está esclarecido com a divisão dos ambientes, mas, na 

fala do Aluno 6, ele consegue ter a visão de que o protótipo só será importante para a empresa 

se apresentar uma análise por ambiente. A experiência que se guarda como docente e 

pesquisadora nesse diálogo demonstra como é relevante para o desenvolvimento dos processos 
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de ensino e aprendizagem possibilitar momentos de fala para os alunos, fazendo com que esses 

reflitam sobre suas ações, conseguindo vislumbrar conhecimentos novos com amparo em visões 

ampliadas dos colegas, das professoras. 

 

Figura 34 – Print das telas do protótipo de alta 

fidelidade 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Importa considerar que, apesar de os membros da equipe, no momento da 

intervenção da professora e do colega de outro grupo, não terem demonstrado o entendimento 

da avaliação e da revisão, depois de outras apresentações da equipe, ficou comprovado que eles 

refletiram sobre as sugestões, haja vista que foram implementadas telas de relatórios gerenciais 

no protótipo de alta fidelidade, conforme demonstrado na Figura 33, apresentando a separação 
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da receita por ambiente. No momento da apresentação do protótipo de alta fidelidade, um dos 

alunos da equipe fez o seguinte comentário:  

 
Aluno 8: Depois daquelas sugestões dadas pela professora e pelos colegas, 
conseguimos sentar novamente e revisar o que já podíamos melhorar no protótipo, 
então decidimos incluir os relatórios gerenciais.  

 

Arrimada nas discussões e na fala do Aluno 8, compreende-se que a revisão e 

avaliação possibilitaram a participação ativa dos alunos de outros grupos, além de proporcionar 

momentos para diálogos, reflexão e transformação do conteúdo desenvolvido. Soma-se a isso 

o fato de que essas mudanças ocasionam uma Ampliação do conhecimento, subcategoria que 

será detalhada na próxima seção. 

 

6.1.5.2 Ampliação do conhecimento  

 

A subcategoria Ampliação do conhecimento se estrutura a partir dos conceitos e 

conteúdos que o aluno desenvolveu depois de uma aula ou da realização de uma atividade ou 

discussão. Dessa forma, no início de todas as aulas, a professora questionava os alunos sobre o 

conteúdo que seria trabalhado no dia, relacionando-o ao que foi discutido na aula anterior. Essa 

ação buscava compreender o conhecimento que o aluno conseguiu ampliar depois da aula e 

entender o que ele trazia antes, com base nas informações percebidas sob suas vivências 

anteriores.  

Então, os conteúdos apresentados ao final da aula pelos alunos foram confrontados 

com as respostas deles aos questionamentos iniciais. Analisa-se, com efeito, a ampliação ou 

não dos conhecimentos. 

O estudo considera a produção de um protótipo com o apoio da tecnologia como 

recurso, mas o domínio digital exigido para essa realização não se sobrepõe às práticas 

educacionais, que envolvem o planejamento, a relação com o conteúdo e, essencialmente, a 

associação do uso pedagógico dessas ferramentas. Sendo assim, considera-se que “O domínio 

do técnico e do educacional não deve acontecer de modo estanque, um separado do outro. É 

irrealista pensar em primeiro ser um expert em informática para depois tirar proveito desse 

conhecimento nas atividades pedagógicas”. (PRADO; VALENTE, 2003, p. 22). 

Essa subcategoria se desenvolve com a discussão e reflexão entre os alunos, com a 

utilização dos dispositivos móveis, como os smartphones, na realização das atividades, nas 

visitas às empresas, conversas na rede social WhatsApp e durante a participação nas aulas. 
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Na aula 4, a professora da disciplina apresentou um case da empresa Enron14, 

utilizando um videodocumentário como recurso, como forma de discutir com a turma sobre 

uma empresa real que decretou falência. Posteriormente, solicitou que os alunos se dividissem 

em grupos e discutissem, analisando os motivos que ocasionaram essa situação, além de 

apresentarem para a turma possíveis estratégias que poderiam ter sido tomadas pelos 

administradores da empresa para evitar essa problemática. Em seguida, a discussão foi aberta 

ao grupo, quando cada equipe apresentou sua solução. Logo abaixo segue o diálogo 

desenvolvido na apresentação de um dos grupos: 

 
Professora: Quando leram e discutiram o texto quais conceitos importantes que vocês 
conseguiram encontrar? 
Aluna 1: Professora, não consigo ver nada além de alguns conflitos de interesses 
entre os gestores. 
Aluna 2: Isso mesmo! Eles tinham base no preço pelo que eles iriam ganhar na venda 
das ações, mas muitas vezes, não conseguiam ter esse lucro. 
Professora: Como vimos no Regime de competência diz pra gente. O que ele diz? 
Aluna 1: Regime de competência tem que tá de acordo com seu fato gerador, é a 
receita que ainda nem foi recebida. 
Alunos muito atentos a discussão. 
Professora: A empresa de auditoria era uma das cinco melhores, e não colocou no 
relatório a inadimplência dos clientes para não prejudicar a empresa já que ganhava 
1 milhão por semana 
Aluno 3: Professora e ainda tinha um fato, essa empresa fazia auditoria e consultoria 
duas funções ao mesmo tempo... 
Aluna 1: Ah, agora eu consegui entender a falta de controle da inadimplência, e um 
conceito que eu não tinha entendido inicialmente, que era relacionar o regime 
competência com a análise da inadimplência. (DIÁRIO DE CAMPO DA 
DISCIPLINA, 04/09/2019). 

 

No diálogo acima, percebe-se que foi relacionado o conteúdo de Regime de 

Competência15 ao case estudado, fazendo com o que aluno refletisse sobre os conceitos já 

estudados nas aulas anteriores e o que estava sendo discutido na aula atual. Esse conteúdo está 

relacionado às tomadas de decisão do administrador financeiro, visto que o conceito de regime 

de competência está também associado a outros da Administração Financeira. Percebe-se que 

a Aluna 1, inicialmente, não conseguiu realizar a relação entre os conceitos e a realidade 

enfrentada pela empresa; somente depois que a professora questionou, os Alunos 2 e 3 

começaram a refletir sobre outros conteúdos. O diálogo indica também que a Aluna 1 ampliou 

seu conhecimento, interligando a importância de relacionar os dois conceitos (regime de 

competência e análise de inadimplência). 

 
14  Empresa considerada como uma das maiores potências no ramo de energia, que forjou os relatórios de 

administrativas e financeiras antes de entrar no processo de falência. 
15  São as receitas e despesas reconhecidas no momento do fato gerador, independentemente do seu pagamento ou 

do seu recebimento. 
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Figura 35 – Alunos pesquisando sobre o case Enron 

 
Fonte: Arquivo pessoal.  

 

Com esse diálogo dos alunos, nota-se que as discussões e a interação deles 

possibilitaram uma ampliação de um conteúdo inicial, somando-se com as intervenções das 

professoras. Nesse espaço de comunicação e diálogo, percebe-se que na leitura do texto 

proposto, os alunos ainda tinham dúvidas e não haviam compreendido alguns conceitos que 

permeavam o mesmo, e que foi a partir do contexto de interação com os colegas e a professora 

que estes conseguiram ampliar os conhecimentos e entender os conceitos contábeis do case. 

Essa ampliação ocorreu também nos conhecimentos práticos como professora, visto que se 

logrou compreender as contribuições dos alunos com suporte no ambiente do diálogo, 

demonstrando que os discentes possuem outras perspectivas dos conteúdos além do que foi 

planejado para aula.  

A próxima seção discute a categoria Desenvolvimento das habilidades discentes, 

bem como suas subcategorias. 

 

6.1.6 Desenvolvimento das habilidades discentes  

 

A categoria Desenvolvimento das habilidades discentes se caracteriza pelos 

conhecimentos e conteúdos de que o aluno precisa para exercer uma atribuição específica e de 

variadas complexidades. Está relacionada às atitudes subjetivas de cada discente. Para que as 
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habilidades sejam desenvolvidas, torna-se necessário que os alunos entrem em contato com 

atividades práticas. 

Perrenoud (1999) conceitua habilidade como a mobilização de conhecimentos na 

resolução de problemáticas advindas, sem necessidade de planejamento, ou seja, caracteriza-se 

por um conjunto de processos mentais acionados pelos sujeitos na resolução de situações reais, 

envolvendo tomada de decisão.  

Esta categoria envolve três subcategorias: Senso de responsabilidade, autonomia e 

autoria; Criticidade; e Inovação e criatividade, que serão discutidas nas próximas seções.  

 

6.1.6.1 Senso de responsabilidade, autonomia e autoria  

 

Esta subcategoria indica a forma que o discente encontra para gerir sua 

aprendizagem desde a sua autoria em atividades, tarefas e produções de maneira autônoma. 

Considerando a tomada de decisão como um processo cognitivo com relação emocional, a 

autonomia é um processo decisivo no envolvimento dos alunos durante a sua participação em 

sala de aula. 

Envolve ainda o senso de responsabilidade, que se caracteriza pelas ações dos 

alunos relacionadas à apresentação nas empresas, à preparação para as entrevistas com os 

gestores e ao comprometimento no acompanhamento das empresas e na preparação do produto 

final. Além das entregas das atividades, consideram-se a pontualidade e a assiduidade nas aulas, 

nas visitas e na entrega das tarefas. 

Outro ponto relevante para essa subcategoria é a participação ativa nas 

apresentações dos trabalhos em equipe e nas discussões em sala de aula durante as aulas do 

curso e da disciplina.   

Os conceitos de autonomia e autoria neste estudo são considerados complementares 

e mantêm uma inter-relação, visto que, à medida que os alunos produzem suas atividades e 

planejam suas ações, estes estão exercendo uma autoria no sentido de elaboração das ações e 

autonomia por participarem ativamente da organização das estratégias utilizadas para resolução 

de problemáticas reais. Dessa forma, “Um indivíduo é considerado autônomo quando tem 

capacidade de administrar e gerenciar seus compromissos e atividades; quando alunos 

estabelecem ação interativa com materiais didáticos e metodologias de ensino, estimulados por 

ações pedagógicas”. (GOTTARDI, 2015, p. 111). 

A administração e o gerenciamento das atividades pelos alunos, neste estudo, a 

partir de problematizações reais, possibilitam aos alunos o desenvolvimento da autonomia e da 
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autoria, visto que cada discente envolve sua individualidade e subjetividade na resolução dos 

problemas. 

Na presente pesquisa, os alunos conseguiram compartilhar informações e atividades 

suas e dos colegas por meio dos recursos digitais, desenvolvendo autonomia em acompanhar 

as atividades da turma, apresentando coautoria e contribuindo com a sua visão sobre o que está 

exposto. 

Essa categoria foi analisada com base nas estratégias e nos planejamentos 

desenvolvidos pelos discentes na realização e produção das atividades, além de considerar 

efetivamente as ações dos alunos nos processos de aprendizagem, desde o desenvolvimento do 

curso e da disciplina.  

Os alunos demonstraram, nessa subcategoria, o quanto conseguiram atuar 

ativamente na proposição das atividades, conseguindo realizar ações a mais do que foi proposto. 

Na apresentação do protótipo de alta fidelidade, um dos grupos, além de apresentá-lo, resolveu 

fazer um depoimento em vídeo como forma de agradecer à professora e à formadora pelo 

projeto. Essa ação demonstra senso de responsabilidade, autonomia e autoria dos alunos em 

criar algo, ampliando o que foi solicitado inicialmente. Em um dos depoimentos, o aluno 

descreve a importância de terem atuado como consultores, exercendo a teoria na prática, além 

de se sentirem autores de um protótipo, que beneficiou uma empresa. Logo abaixo segue o 

trecho do vídeo de um dos alunos: 

 
Primeiramente, queria agradecer a professora e a monitora, porque essa cadeira foi 
um diferencial, sendo diferente das outras  disciplinas que já cursei, porque ela teve 
um caráter muito prático, a gente pode ajudar uma empresa.  A gente vai poder 
aplicar na prática, o Projeto Integrar veio mesmo integrar para aprendermos mesmo 
na prática... A professora não desistiu da gente, agradecer a ela! A gente ajudou uma 
empresa, trabalhando como consultores, podendo construir um protótipo para 
auxiliar na sua Administração Financeira, integrando na nossa vida acadêmica... Só 
tenho a agradecer mesmo! (Trecho do videodepoimento de um aluno elaborado por 
um dos grupos).   

 

Na apresentação do protótipo de alta fidelidade, os grupos demonstravam 

sentimento de autoria e de alegria por terem contribuído com as empresas. Os alunos buscavam 

a empresa, mesmo depois das apresentações para fornecer o feedback sobre a consultoria, 

demonstrando responsabilidade e compromisso.   
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Figura 36 – Alunos de duas equipes demonstrando o produto final 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Conforme visto na Figura 36, percebe-se a alegria dos alunos de mostrarem as suas 

produções e o gestos de pertencimento de expor os seus produtos, dos quais eles foram autores. 

A presença dos alunos demonstra o senso de responsabilidade, visto que os 

discentes eram do turno diurno e a realização do curso era no contraturno, à noite, período esse 

em que os discentes retornavam à FEAAC para assistirem às aulas. Percebeu-se que 100% dos 

alunos participaram do curso, mesmo sendo explicitado, desde o início, que este não era 

obrigatório para todos os membros das equipes. Esse fato revela o senso de responsabilidade 

dos alunos e o compromisso com as atividades desenvolvidas, bem como a satisfação deles, 

demonstrada nos depoimentos, em participar de projetos nos quais exerçam a autonomia e a 

autoria. No final do curso, os alunos apresentavam mais de 75% de presença, o que é 

demonstrado na Figura 37. 
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Figura 37 – Alunos recebendo os certificados pelo curso 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O desenvolvimento das habilidades envolveu também a escuta das críticas pelos 

alunos, além da possibilidade de sugerir ideias para os colegas e exercer a autocrítica. A 

próxima seção discute a Criticidade. 

 

6.1.6.2 Criticidade  

 

Esta subcategoria se define pelo posicionamento dos alunos com relação aos 

conteúdos, às aulas, ao desenvolvimento das atividades, às produções e às estratégias. Durante 

as aulas da disciplina e do curso, sempre eram abertos espaços para discussões e expressões dos 

discentes, associados aos conteúdos discutidos ou atividades desenvolvidas. 

O desenvolvimento da criticidade dos alunos de Ciências Contábeis se reflete na 

relação entre os conteúdos ou conceitos e as transformações com base nas ações e discussões 

na sala de aula: 

 
O aluno deve ser estimulado a participar ativamente, expressando sua compreensão 
do conceito ou tema em estudo. Espera-se que cada um dê sua contribuição ao trabalho 
coletivo, respeitando as ideias dos colegas e se fazendo respeitar nas suas por meio 
de: manifestação oral clara e concisa […] manifestação escrita legível, […] exposição 
franca de seus pontos de vista sobre o tema em estudo, entendendo que o espaço da 
aula se caracteriza pela oportunidade de construção conjunta, em que todos ensinam 
e aprendem. (SCARPATO, 2004, p. 37). 
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A Criticidade será analisada com apoio nos diálogos estabelecidos entre alunos e 

alunos e alunos e professoras, caracterizando-se também pelas críticas recebidas dos colegas. 

Assim, tanto as críticas e reflexões dadas quanto as recebidas são consideradas nessa categoria. 

Na apresentação de um dos checkpoints, durante o curso, em que foi demonstrada 

a problemática identificada pelos alunos, um dos grupos percebeu que não tinha atendido à 

proposição da atividade por completo, quando assistiu à exposição das equipes anteriores. 

Sentindo-se incomodada, uma das alunas se comprometeu a apresentar a atividade completa no 

próximo checkpoint juntamente com a subsequente. Logo abaixo, segue o diálogo:   

 
Aluna 9: Professora agora fiquei preocupada, porque não fizemos a problemática na 
nossa apresentação. E agora? 
Aluno 6: Vendo a apresentação dos colegas, estamos percebendo que a nossa não 
atende a proposta da atividade. 
Aluna 5: Não estamos com coragem de apresentar hoje... 
Aluno 6: Vimos que as outras equipes aprofundaram mais nas entrevistas, passamos 
pouco tempo na empresa 
Professora: Fiquem tranquilos...  Oriento vocês fazerem uma imersão maior na 
empresa para que possam ampliar a problemática de vocês.... Mas apresentem hoje 
o que já trouxeram... 
Aluna 5: Podemos apresentar, e vamos explicar a turma que iremos juntar tudo na 
próxima apresentação. 
Aluno 6: Na próxima aula, poderemos trazer de forma completa. (DIÁRIO DE 
CAMPO DA DISCIPLINA, 04/09/2019). 

 

O diálogo demonstra autocriticidade dos alunos ao perceberem que a atividade 

realizada por eles não tinha sido desempenhada de forma a atender à proposta inicial. Sem 

nenhuma intervenção docente, o grupo se manifestou querendo aprofundar a consultoria junto 

à empresa que estava acompanhando. O Aluno 6 afirma, ainda, que o grupo passou pouco tempo 

na empresa, reconhecendo que a causa do não cumprimento da atividade talvez seja a falta de 

conhecimento do contexto investigativo. 

Em outro momento, a apresentação do grupo que acompanhou uma pequena 

empresa que vendia espetinho demonstrou a criticidade dos alunos na própria apresentação, 

como é visto no diálogo abaixo: 

 
Aluno 3: Diferente das meninas da equipe anterior, o nosso aplicativo, foi voltado 
para o dono da empresa 
Aluno 4: Não fui que usou o figma, foram as meninas, mas participei da produção e 
das discussões, como fizemos juntos vou dar opinião com relação ao aplicativo 
apresentar o valor de cada mesa 
Aluno 10 (aluno de outra equipe): Mas quando a mesa cancela o pedido, vocês não 
pensaram? 
Aluna 5: Eu que fiz... esqueci de colocar o botão de cancelar e voltar a tela, também 
esqueci, mas sabemos inserir, e no próximo checkpoint será incluso. 
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Aluno 4: Também esqueci que a formadora explicou sobre a bolinha e do 
quadradinho 
Formadora do curso: Gente o quadrado é mais de um item a ser escolhido e a bolinha 
é só uma alternativa, tudo bem? 
Aluno 4: Tudo bem, formadora, agora lembramos.... 
Professora: O aplicativo pode ir mais além, partir do faturamento e também do lucro. 
Aluno 3: Achamos que era muita informação... E o que gestor ia fazer com tanta 
informação? 
Professora: Mas é importante apresentar os resultados por produto e atender a 
necessidade da empresa. (DIÁRIO DE CAMPO DO CURSO – 30/11/2021). 

 

O diálogo demonstra logo no início uma autocrítica do Aluno 6, quando este 

comenta que o aplicativo deles estava diferente do da equipe anterior, porque eles não 

consideraram a empresa como um todo. O Aluno 4 reconhece criticamente que não tinha 

participado do uso da ferramenta na produção do protótipo, mas cita na sua fala que discutiu e 

refletiu junto à equipe. Esse fato demonstra a interação possibilitada a partir de um 

planejamento envolvendo o uso das tecnologias, mesmo o aluno não tendo o domínio da 

utilização do instrumento. O recurso proporcionou, dessa forma, o compartilhamento de ideias 

entre os alunos que tinham o conhecimento técnico da utilização e os discentes que não 

apresentavam o domínio, mas participaram com os conhecimentos do conteúdo.   

Outro aspecto relacionado ao desenvolvimento da criticidade dos alunos 

demonstrada no diálogo é por meio das falas da Aluna 5 e do Aluno 4, que assumem o 

esquecimento da inserção de algumas telas e funções. O Aluno 4 revela uma dúvida sobre o 

formato dos botões, e a formadora do curso intervém, indicando as funções diferentes, 

revelando a aceitação dos alunos quanto às dúvidas, críticas e sugestões. 

Esse diálogo demonstra quatro tipos de críticas e a compreensão do que é certo e 

do que é errado. Primeiramente, uma relacionada a uma autocrítica no reconhecimento dos 

erros; a segunda associada à escuta de um aluno de outra equipe, que se demonstrou preparado 

para opinar criticamente sobre o trabalho dos colegas, além do viés de autocrítica do grupo, que 

assumiu o seu esquecimento. A terceira, quando a formadora comenta que os alunos estão 

utilizando de forma distorcida a funcionalidade dos botões, demonstrando uma aceitação da 

limitação. A última demonstra uma resistência dos alunos à crítica, quando a professora sugere 

uma ampliação do protótipo com relação aos conteúdos contábeis, e os alunos não aceitam a 

crítica. 

A habilidade de criticidade está relacionada à atuação profissional dos alunos, que 

irão trabalhar com outros profissionais e que devem desenvolver o senso crítico para sugerir, 

mas também para compreender as críticas como uma melhoria necessária para seu exercício da 

profissão. Desde o momento em que os alunos se expressam e também apresentam sua visão 
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crítica acerca de uma situação de uma atividade, estes se engajam com o conteúdo, com a 

professora e com as tarefas, facilitando o exercício da subjetividade mediante todas as 

informações vivenciadas no ambiente de sala de aula, que podem ser transpostas para o 

desenvolvimento da tomada de decisão. 

A próxima seção destaca outras habilidades necessárias para a atuação do contador, 

que são a inovação e a criatividade. 

 

6.1.6.3 Inovação e criatividade 

 

Esta subcategoria se desenvolve com base nos pensamentos inovadores e na 

criatividade discente. Kounios e Beeman (2015) consideram a criatividade como a 

reinterpretação de um conceito ou conteúdo, possibilitando novos elementos e transformações, 

que ocasionam a inovação. A inovação e criatividade são habilidades que se relacionam com a 

tomada de decisão na Contabilidade, pois esta última é uma ciência social aplicada, que resulta 

em transformações no ambiente onde centralizam-se suas ações. Considera-se ainda que essa 

área trabalha com modificações no meio dinâmico como sala de aula, no caso da formação dos 

futuros contadores ou nas empresas, que é o local de atuação da profissão, sendo necessário que 

ambos os casos acompanhem o avanço das tecnologias, além das mudanças culturais e sociais. 

Mohr (2003) considera inovação como um novo alcance em uma determinada 

vivência. Camargo e Daros (2018, p. 7) afirmam que: 

 
[…] para que se garanta o processo de inovação, deve-se contar com novos recursos 
tecnológicos, nova estrutura que possibilite a interação, um novo modelo de formação 
docente e, principalmente, a incorporação de novos saberes, sem desconsiderar o 
conhecimento científico clássico. 

 

No presente estudo, compreendem-se as modificações advindas da proposta de 

Design Thinking mediante a utilização das tecnologias. Foram propostas a construção do 

protótipo e releituras dos cases e das situações experienciadas, considerando a cronologia e o 

tempo cultural nos quais os alunos estão inseridos. 

A inovação e a criatividade serão analisadas com assento as produções dos alunos, 

nas ideias inovadoras, no desenvolvimento dos protótipos, novos caminhos e estratégias 

seguidos para identificar e solucionar as problemáticas. 

No início da disciplina, na proposição dos cases e dos problemas e na apresentação 

de atividades, os alunos buscavam utilizar planilhas do Excel, tabelas e demonstrações 
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financeiras técnicas. Com a implementação da proposta do Projeto, os alunos começaram a 

pensar em outras estratégias, que envolviam soluções mais interativas e relacionadas à prática 

cotidiana, além de demonstrarem as situações reais a partir de um aprofundamento do uso 

pedagógico da tecnologia em toda sua potencialidade.  

Com as vivências no curso, nota-se que os alunos conseguiram relacionar o 

conteúdo visto com as atividades propostas, ampliando as opções de desenvolvimento dos 

recursos, transformando, criando e inovando com base na especificidade da atividade ou da 

situação proposta.  

No checkpoint de uma das equipes que acompanhava uma microempresa de doces, 

o grupo apresentou somente uma planilha como forma de contribuir com a problemática da 

empresa, que incluía dificuldade em agendamento de pedidos, problemas de estoques e controle 

de custos. No diálogo abaixo, percebe-se a dificuldade inicial dos alunos: 

 
Professora: Senti falta de algo mais interativo, porque vocês só sugeriam a planilha. 
O que você acha que poderia ser transformado para ampliar o protótipo? 
Aluno 9 (de outro grupo): Hoje em dia toda empresa tem um aplicativo, por menor 
que seja... os clientes precisam dessa facilidade... 
Aluna 11: Como fazemos pra criar o aplicativo? Quanto custa? Minha amiga disse 
que não tinha como... 
Formadora: Aqui no curso, vocês vão fazer todo um planejamento para construção 
de um protótipo sem custo...  
Aluno 3 (de outro grupo): Achamos que o aplicativo poderia se apresentar de forma 
mais interativa. 
Aluna 13: Ah, entendi, então vamos desenvolver um protótipo, que pode ser um 
aplicativo, que apresente mais interatividade com o cliente. 
Formadora: Isso! Depois a empresária pode se utilizar esse protótipo para 
transformar em um aplicativo, mas o protótipo já vai conter todas as funcionalidades 
necessárias para o bom funcionamento e controle da empresa. 
Aluna 11: Ah, agora entendi todas as funções do protótipo devem pensadas de acordo 
com o problema da empresa. (DIÁRIO DE CAMPO DO CURSO – 23/11/2019). 

 

O diálogo apresenta os questionamentos e os esclarecimentos iniciais do grupo da 

confeitaria sobre a elaboração do protótipo. Os alunos visualizam como estratégia apenas a 

feitura de uma planilha. Essa ação está relacionada às discussões sobre o PPC do curso e ao 

caráter técnico das disciplinas do curso de Contabilidade. Percebe-se que o Aluno 9, do outro 

grupo, sugere que o aplicativo seja mais interativo, e a Aluna 11 vê como uma realidade muito 

distante, algo muito caro, demonstrando que desconhecia a maneira de estruturá-lo. Depois que 

a formadora explica, ela compreende e todo o grupo decide que irá modificar o aplicativo. Esse 

fato foi demonstrado na fala da Aluna 11, quando afirma que irá desenvolver as funções do 

aplicativo com estratégias para resolver a problemática da empresa. A Figura 38 revela o 

primeiro esboço do protótipo do grupo: 
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Figura 38 – Planilha inicial proposta da empresa de doces 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A subcategoria Inovação e criatividade se mostra na última apresentação da equipe, 

em que esta conseguiu desenvolver um protótipo interativo com duas funcionalidades: uma 

interface para o cliente e outra direcionada para o gestor. Na Figura 38, é possível perceber que 

o aplicativo demonstra um layout voltado para as cores da empresa, e as telas parecem conversar 

com o usuário, com frases como: “Quero esse!”, contendo fotos reais dos produtos para facilitar 

a escolha do cliente. Além disso, o protótipo apresenta uma especifidade de cada item, 

possibilitando tanto ao cliente quanto ao administrador uma prévia detalhada do pedido e do 

resultado da empresa. 

Ressalta-se que a construção do protótipo fez com que os alunos fossem livres para 

criar e inovar todo o conteúdo visto durante a disciplina Administração Financeira em cada 

fase do produção do protótipo, oferecendo a oportunidade de relacionar a teoria com a prática, 

além de desenvolver as habilidades de inovação e criatividade.  

 

Figura 39 – Protótipo de alta fidelidade da empresa de doces 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Outro momento que revela a criação e inovação dos alunos ocorreu quando se 

propôs uma atividade de avaliação da disciplina. Solicitou-se que os alunos realizassem a 

avaliação em grupo ou individual e em qualquer formato. Com a análise das autoavaliações dos 

alunos, foram encontrados vídeo, postagem no Google Classroom e depoimentos pelo 

WhatsApp. Essas ações discentes demonstram a criação e a inovação desenvolvidas desde a 

atividade que se sugeriu, na qual os alunos conseguiram ir além dessa proposição. A figura 

abaixo mostra a autoavaliação desenvolvida pelos alunos de um dos grupos em forma de 

música: 

 

Figura 40 – Depoimento 

através da música 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Em um dos trechos da música-depoimento, identifica-se a criatividade dos alunos: 

“O Projeto Integrar fez a gente criar e nos deu a oportunidade de integrar nossos 

conhecimentos… é é é o Projeto Integrar veio para motivar e para inovar…”. 

Outra situação que demonstrou a criatividade e a inovação dos alunos foi a 

produção de um cordel, desenvolvido por um dos grupos para homenagear a disciplina e o 

Projeto Integrar. Essa experiência revela a habilidade dos alunos de transformar a proposição 

inicial da professora em produções autorais, criativas e inovadoras.  
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Quadro 5 – Cordel elaborado por um grupo de alunos 

Resumo da Disciplina Administração Financeira 

O ano de 2019 
Está nos trazendo surpresas 
Que a saída é a tecnologia. 

Empresas tiveram que se reinventar 
Pra manter o negócio vivo 

 
Na disciplina de Administração Financeira 

Desde o início tivemos aulas 
De uma forma dinâmica e real 

A cadeira pra mim foi uma surpresa 
Onde buscávamos aprendizados 

Até em rede social. 
 

No final saiu como planejado 
E no geral, a gente aproveitou 

E mesmo a metodologia tendo mudado 
Nada que precisávamos faltou. 

 
O projeto integrar 

Nos marcou de duas formas importantes 
Despertar a curiosidade em gestão de empresas 

Foi a primeira coisa constante, 
A comunicação com meus colegas de equipe 

Foi a segunda representante 
Nos comunicamos como equipe 

De uma forma mais que empolgante 
Foi muito interessante a relação estabelecida 

 
Entre Contabilidade e tecnologia 

Expandindo nossos conhecimentos 
Para fora do nosso dia-a-dia 

Uma disciplina muito produtiva 
              E feita com muito ousadia, 

Com uma metodologia dinâmica e envolvente. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Durante este capítulo, foram apresentadas as análises e discussões dos resultados, 

demonstrando o contexto de sala de aula do planejamento com a implementação das 

metodologias ativas com o apoio das tecnologias digitais. A partir desse processo, foi possível 

compreender os processos de ensino e aprendizagem no âmbito das Ciências Contábeis.  

Os resultados se estruturam com amparo em categorias que se relacionam, 

considerando o engajamento entre os alunos, a professora, o planejamento, as metodologias e 
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as tecnologias, possibilitando a compreensão da maneira como as habilidades se desenvolvem, 

essencialmente, a tomada de decisão. 

Sendo assim, os resultados atingidos são compreendidos como assertivos, 

considerando que o propósito de implementar metodologias ativas com apoio das tecnologias 

digitais em uma sala de aula do curso de Contabilidade proveu o engajamento dos alunos e o 

desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão. 

Em seguida, são demonstradas as considerações finais deste estudo, de forma a 

relacionar estudos teóricos às práticas cotidianas de sala de aula. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos simultaneamente os 
paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e alunos. 
Caso contrário, conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem mexer no 
essencial. (MORAN, 2000, p. 63). 

 

O início desta pesquisa teve como ponto de partida a inquietação na condição de 

professora do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Ceará no que tange a 

alcançar o desenvolvimento de habilidades que ocasionem a tomada de decisão pelos futuros 

contadores. A própria Contabilidade tem como principal função a geração de informações para 

tomada de decisão. Nesse contexto, então, importante para o futuro profissional é que este, além 

de considerá-las, tenha a compreensão e saiba como lidar com elas, no sentido de tomar decisões 

transformadoras no seu meio de atuação, considerando as Ciências Contábeis como 

conhecimentos científicos sociais aplicados.  

No decorrer da prática docente e do desenvolvimento dessa investigação 

desenvolvendo-se a atividade de pesquisadora, compreendeu-se que é necessário ter um 

contexto acadêmico dinâmico permeado essencialmente pelas mudanças na relação entre 

professores e alunos. Ressalta-se que o discente, aprendendo os conteúdos teóricos na prática, 

compreende que a sua atuação profissional não será pragmática no sentido exclusivo de geração 

de informações. Por outro lado, o aluno deve ser sensibilizado, considerando suas vivências na 

formação acadêmica, para a noção de que a sua função irá demandar habilidades como 

criatividade, senso de responsabilidade, criatividade, inovação, essenciais para a tomada de 

decisão. 

A trajetória desenvolvida neste estudo teve como origem os processos de ensino e 

aprendizagem no contexto do Projeto Integrar, com suporte na análise do planejamento docente 

nas atividades da disciplina Administração Financeira. Assim como Moran (2000) pontua, a 

importância do ensino apoiado pelas tecnologias como meio de transformação da realidade 

educacional, os resultados da investigação que se termina de relatar corroboram o entendimento 

de que estas não são definitivas, mas são essenciais às relações desenvolvidas entre professores 

e alunos, alunos e alunos. 

Com amparo no planejamento docente para implementação das metodologias ativas 

com o apoio das tecnologias digitais, procurou-se relacionar essa práxis com base em aspectos 

teóricos, objetivando responder à pergunta inicial do estudo: Como as metodologias ativas, 

apoiadas em tecnologias digitais, contribuem para o desenvolvimento da habilidade para 
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tomada de decisão dos alunos de Ciências Contábeis da disciplina de Administração 

Financeira na Universidade Federal do Ceará (UFC)? 

A presente investigação nasceu também da inquietação desta pesquisadora, que 

também é professora da disciplina, com relação à importância de os alunos vivenciarem as 

práticas contábeis desde os primeiros semestres do curso e de trabalharem com atividades e 

recursos que possibilitem a emergência da habilidade para tomada de decisão. 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar o desenvolvimento da habilidade para 

tomada de decisão dos discentes da disciplina Administração Financeira, do curso de 

Contabilidade na Universidade Federal do Ceará (UFC), desde a implementação das 

metodologias ativas apoiadas em tecnologias digitais.  

As análises dos dados revelaram que o planejamento considerado como ação 

docente permitiu a criação de atividades relacionadas às práticas contábeis. Na categoria 

proposição das atividades com caráter da prática contábil, percebeu-se que os alunos se 

engajaram com maneiras de desenvolvê-las, demonstrando o atendimento ao objetivo geral 

deste estudo. Nessas atividades, foram considerados conteúdos relacionados às vivências dos 

alunos com apoio dos recursos digitais. 

O estudo foi permeado pelo desafio constante na tentativa de se inserir recursos 

digitais de maneira pedagógica, sempre buscando atingir o objetivo de cada atividade. A ação 

da professora em instigar os alunos para a utilização das tecnologias para troca de informações 

e ampliação de conhecimento se relaciona com a categoria Interação da docente com os alunos, 

e destes com seus colegas. Percebe-se, com efeito, que os recursos digitais contribuíram na 

promoção das interações e na consequente aprendizagem dos alunos. 

A busca para o alcance do primeiro objetivo específico, que foi analisar quais 

atividades possibilitam o desenvolvimento das habilidades para tomada de decisão durante os 

processos de ensino e aprendizagem com a utilização de metodologias ativas e a tecnologia 

como recurso, foi feita com esteio no planejamento docente, com a implementação de 

atividades que envolveram atuação e participação dos alunos mediante sugestões de aulas, 

textos a serem lidos e case para discussão. Dessa maneira, os discentes vivenciaram um 

contexto prático da Contabilidade, que promoveu o engajamento assente nas interações com 

esta professora, com os colegas, a formadora e com os conteúdos trabalhados dentro e fora da 

sala de aula. 

A identificação da problemática pelos alunos também ocasionou experiências 

práticas, que desencadearam o desenvolvimento de habilidades para tomada de decisão, visto 
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que eles tinham que opinar, discutir entre o grupo e os gestores das empresas, assumindo uma 

função de consultores da Administração Financeira. 

O segundo objetivo específico se caracterizou pela verificação de como o 

engajamento discente se relaciona com o desenvolvimento de habilidade para tomada de 

decisão desde a implementação das metodologias ativas com apoio das tecnologias digitais. O 

engajamento permeou todo o desenvolvimento do estudo, desde o planejamento, com a 

participação dos alunos, até a realização de todas as atividades, visto que foi por meio dele que 

os alunos se envolveram cognitiva e emocionalmente com o que era proposto na disciplina e no 

curso. O engajamento foi considerado com base em três dimensões - comportamental, 

emocional e cognitiva - verificáveis por meio dos diálogos, apresentações e compartilhamentos 

de atividades na perspectiva da disposição do aluno em participar das atividades, desde o 

esforço na realização até o cumprimento do objetivo. 

As tecnologias digitais foram recursos importantes para o engajamento dos alunos, 

haja vista que eles mesmos sugeriram vídeos e outros aplicativos para o desenvolvimento do 

protótipo, estruturaram grupos em redes sociais para avançar na realização das atividades, 

esclarecendo dúvidas e também contribuindo para transformações, tanto no planejamento 

quanto na execução das tarefas. De tal modo, o estudo realizado considera as tecnologias 

digitais como ferramentas pedagógicas insertas no âmbito de ensino e da aprendizagem. Sua 

utilização, entretanto, deve atentar para o interesse do professor e dos alunos, além da 

associação com os conteúdos teóricos e práticos. Esses recursos, essencialmente, os dispositivos 

móveis estiveram dentro e fora do ambiente da Universidade, em decorrência da facilidade do 

acesso e da disponibilidade na vida dos alunos.  

O terceiro objetivo envolveu a implantação das metodologias ativas e o 

desenvolvimento da tomada de decisão na aprendizagem da Administração Financeira, 

caracterizando seus indicadores. Como observado nessa implementação, considera-se como 

primeiro indicador a participação dos alunos no planejamento, execução e apresentação das 

atividades. A motivação também é considerada como um indicador, haja vista que, por seu 

intermédio, os alunos demonstraram a sua vontade e interesse em realizar as tarefas. As 

revisões, avaliações e compartilhamento dos produtos indicaram a produtividade discente, 

relacionando o uso das ferramentas à flexibilidade no tempo, tanto na produção quanto de 

entrega das atividades e produtos. 

A ampliação do conhecimento também é havida como um indicador, quando a 

metodologia implementada permitiu que os alunos tivessem maior autonomia e participação 

nos processos, buscando opções e o desenvolvimento de estratégias na busca da resolução das 
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atividades propostas. Outros indicadores se revelaram com assento no senso de 

responsabilidade, porquanto autonomia e autoria foram percebidas como complementares, 

considerando que os alunos produziram as atividades com base no planejamento de suas ações, 

exercendo, assim, uma autoria quando conseguiram elaborar estratégias e autonomia na 

participação ativa da organização de soluções para as problemáticas reais. 

A criticidade foi um indicador que colaborou para a emergência de críticas e 

sugestões dos alunos sobre as suas atividades e as dos colegas, demonstrando um olhar 

diferenciado para selecionar criticamente as melhores estratégias na resolução de um problema 

e o saber escutar tendo por substrato diversas visões, sejam estas da professora, da formadora, 

dos colegas de turma ou dos gestores das empresas acompanhadas.  

Os dois últimos indicadores encontrados foram a inovação e a criatividade, 

evidenciados com o avanço dos alunos ao que foi proposto inicialmente, ou seja, os estudantes 

conseguiram ir além do que foi proposto, criando e inovando por meio da produção de 

protótipos específicos para resolução de um problema. A cada item desenvolvido, era avaliado 

o reflexo que iria contribuir para a Administração Financeira da empresa em estudo. Esses 

indicadores estiveram em todas as atividades, nas discussões dos cases e na preparação das 

apresentações. 

As transformações advindas deste estudo permearam os processos de ensino e 

aprendizagem, envolvendo alunos e a docente, essencialmente com relação ao dinamismo e à 

flexibilidade no planejamento, pensando no melhor alcance da atuação dos alunos. Reconhecer 

e ouvir as contribuições desses discentes acerca das atividades propostas, além da importância 

da proximidade com a sua realidade, é necessário para a promoção de interações dos alunos 

com a professora. A relação professor e aluno deve ser contextualizada com metodologias e 

recursos que proporcionem uma proximidade com as vivências e experiências pessoais, 

acadêmicas e profissionais dos discentes e da docente. Para tanto, a proposição e o 

desenvolvimento das tarefas devem trazer elementos de engajamento mediante o emprego de 

metodologias ativas com o apoio das tecnologias, proporcionando o interesse e a motivação dos 

alunos, considerando que as ferramentas digitais são recursos próximos da realidade discente. 

As limitações deste estudo voltam-se pelo fato de ter pesquisado o desenvolvimento 

da tomada de decisão de alunos da disciplina Administração Financeira. Considera-se, 

portanto, que esta pesquisa é passível de ser incorporada a outras disciplinas do curso, em outros 

semestres, contando ou não com a presença de pesquisador. Para tanto, torna-se necessário que 

no Ensino Superior haja maior preparação na formação docente, para que consigam aliar suas 

práticas às metodologias que possibilitem uma participação maior dos alunos.   
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O PPC do curso é outra fragilidade encontrada no estudo, considerando que este 

não traz propostas ativas para as práticas em sala de aula. Soma-se a isso o fato de que ele está 

defasado quanto ao uso das tecnologias, além da ausência de metodologias que aliem a teoria à 

prática. 

Este estudo deve ser ampliado em outras investigações que envolvam inovações e 

contribuam para o planejamento docente em todos os níveis de ensino, seja Educação Básica 

ou Ensino Superior, considerando, assim, toda a formação do aluno e buscando estruturar meios 

de aprendizagem arrimado no engajamento e na motivação discente com todo o processo de 

ensino e aprendizagem. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE DESCRIÇÃO DOS ENCONTROS 

 
DIÁRIO DE CAMPO DA DISCIPLINA/ CURSO 
Data: ___/___/______ 
Participantes: ____________________________________________________ 
Objetivo do encontro: _____________________________________________ 
Descrição detalhada: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

 
 

Você̂ está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa realizada pela doutoranda 
Liliane Maria Ramalho de Castro Siqueira, aluna regular do Programa de Pós-Graduação em 
Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará (UFC), sendo orientada pelo Prof. Dr. 
José Aires de Castro Filho. Estamos realizando, juntamente com os alunos da disciplina de 
Administração Financeira do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Ceará- 
UFC, o Projeto Integrar, que envolven a formação de alunos em Design Thinking para a 
produção de aplicativos, com a devida autorização da direção da Universidade. Você não deve 
participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta 
que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

O estudo tem como objetivo geral analisar as contribuições das metodologias ativas 
apoiadas em tecnologias digitais no desenvolvimento da habilidade para tomada de decisão dos 
discentes. E como objetivos específicos: 1) Implementar a realização das metodologias ativas 
apoiadas em tecnologia digitais; 2) Planejar a viabilização das metodologias ativas através da 
inserção de casos reais de empresas em documentos compartilhados e em ambiente virtual com 
a parceria do professor e aluno; 3) Investigar quais atividade possibilitam o desenvolvimento das 
habilidades dos discentes quanto às habilidades para tomada de decisão durante o processo de 
aprendizagem com a utilização de metodologias ativas e a tecnologia como recurso. 

A pesquisa trará contribuições para o processo de aprendizagem nas universidades, 
porquanto mostrará novas maneiras e metodologias usando computadores, não havendo qualquer 
risco para quem dela participar. Este termo é entregue em duas vias, para sua assinatura, caso 
venha a concordar em participar da pesquisa, sendo uma via destinada a você e a outra à 
pesquisadora. Poderão ser realizadas observações e filmagens da sua prática, caso seja de seu 
consentimento. 

Não será cobrado nenhum valor para sua participação, assim como não haverá 
pagamento para quem contribuir com o estudo. Sua participação na pesquisa será de fundamental 
importância, para que possam ser atingidos os objetivos do estudo, colaborando com a análise 
dos dados e sua publicação posterior. 

A qualquer momento, o participante poderá recusar-se a continuar participando da 
pesquisa e, também, poderá retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. 
Garantimos que as informações conseguidas através da sua participação não permitirão a sua 
identificação pessoal, e que as mencionadas informações só serão divulgadas entre estudiosos do 
assunto. 

Endereços dos responsáveis pela pesquisa:  
- Liliane Maria Ramalho de Castro Siqueira, Universidade Federal do Ceará, residente à Rua 
Carlos Vasconcelos, 1259, Ap 1001, telefone 98707.21.29; 
- José Aires de Castro Filho, Universidade Federal do Ceará, telefone 3366.94.57. 

 
ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre sua participação na pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel Nunes de Melo, 
1000 – Rodolfo Teófilo, telefone 3366.83.44. Fortaleza, ____/____/______ 
 
_________________________________________ 
Liliane Maria Ramalho de Castro Siqueira 
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                                        Data ____________ 
Data que aplicou o TCLE ______________________ 
Assinatura __________________________________ 
Assinatura ____________________________ 

Assinatura _____________________________ 
 
O abaixo assinado _________________________, ___ anos, titular do RG nº 
___________________, declara que é de livre e espontânea vontade que participará da pesquisa 
acima mencionada. 
Declara, também que leu cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e 
que, após sua leitura, teve a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também 
sobre a pesquisa, e que recebeu explicações que dirimiram por completo suas dúvidas.  

Declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 
 

Fortaleza, ____/____/_______ 
 
______________________________________ 
ASSINATURA DO APRENDENTE PARTICIPANTE 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE DESCRIÇÃO DOS VÍDEOS 

 
Encontro: _____ 
Data: ___/___/______ 
Participantes:____________________________________________________ 
Objetivo do encontro:_____________________________________________ 
Descrição detalhada: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – CASE DA VARIG 

 
 
Varig, da excelência à falência: o que deu errado? 
  
 “Varig, Varig, Varig”. Um dos jingles mais conhecidos e tradicionais do país gravou em 
milhares de brasileiros o nome de uma companhia aérea que muito fez, mas que hoje não 
passa de uma massa falida e de uma excelente história para contar. Afinal, o que 
aconteceu com a Pioneira, do ápice ao fundo do poço? 
A Varig, fundada no Rio Grande do Sul da década de 20 (sob o nome de Viação Aérea Rio 
Grandense), cresceu e se destacou como uma sólida empresa nas mãos de Rubem Berta (hoje 
no ramo de clínicas e avenidas). Os pilares desse crescimento foram o respeito (e a fartura) para 
com o cliente e, com os funcionários, o intenso treinamento técnico e humano, fornecendo todos 
os subsídios necessário para trabalhar. A estrutura era invejável, acolhendo todos. 
A comissária de bordo Claudia Vasconcellos escreveu o livro “Estrela Brasileira“. Boa parte 
das informações aqui contidas de lá foram tiradas. 
Primeiramente há que se falar do serviço de bordo estupendo. Algumas coisas que captei 
durante a leitura do livro fizeram meus olhos saltarem, a boca salivar e o estômago perguntar 
por que eu estava deitado e não viajando Varig. Veja só que loucura: 
“Servíamos canapés frios — torradinhas cobertas com pasta de roquefort, ovas de salmão com 
maionese, foie gras e pequenas bolinhas de caviar com uma minifatia de limão — e quentes, 
palitos de churrasquinho e casquinhas de siri. 
(…) Passávamos um carrinho de bebidas, com garrafas de Johnnie Walker — Black e Red 
Label —, Chivas, Ballantine’s, Jack Daniel’s, Crown Royal, Glenfiddich, Campari, gim 
Tanqueray, vodka Stolichnaya, Vermouth Seco, Vermouth Doce, Dubonnet, Carpano, Cachaça 
Nega Fulô, rum cubano e um balde de gelo com champanhe — o gargalo envolto em 
guardanapo de linho. (…) cervejas de várias nacionalidades, suco de tomate, Ginger Ale, Seven 
Up, club soda, água tônica, Coca-Cola, guaraná, água com gás e jarras de suco 
(…) angostura, orange bitter, vidrinhos com cereja em calda e azeitonas e um copo com 
espetinhos (…), um copo grande com agitadores, copos para short e long drinks e flutes. Na 
parte inferior, copos para água, vinho tinto e branco”. 
E você pensa que é só? Ainda tinha o carro de caviar. “Trazia, na parte superior, uma lagosta 
com galantine, uma concha cheia de gelo moído encimado por uma lata grande de caviar Beluga 
Malossol e limões cortados ao seu redor, vodka Stolichnaya envolta em gelo enluvando a 
garrafa (…), tigelinhas com manteiga clarificada, sour cream, limões em fatias, cebola cortada 
em cubinhos reduzidos ao seu tamanho mínimo, gema e clara de ovo picadas, uma forma 
coberta por um guardanapo com blinis aquecidos e melba toasts (…) melões com presunto de 
Parma. 
Não, não acabou! Faltaram as sopas, as saladas, torradas e o churrasco. Churrasco? Acredite se 
quiser. Ah… Eu citei as nozes, os queijos, tortas, café, chás e licores digestivos? Que bom, 
porque faltou o café da manhã, com pães, bolos e ovos fritos na hora, pelo cozinheiro na galley. 
Tantas outras coisas, gastronômicas e materiais, também eram servidas a bordo. Valeria um 
texto só para elas. A leitura do livro é imprescindivel. E eu, como Bacharelando em 
Administração, ficava me perguntando como manter essa estrutura em todos os vôos. A Varig 
rodava o Brasil e o mundo e tinha esse serviço de bordo impecável. 
Por que faliu? 
A falência, claro, tem várias explicações e uma delas é a mudança no paradigma dos serviços 
de bordo. Hoje nos surpreendemos com “amendoim e bolacha” a vontade. E só. O espaço entre 
as poltronas foi diminuído. O avião deixou de ser uma ocasião especial, um luxo, e passou a ser 
rotina para muita gente. Isso é ruim? De forma alguma. É apenas outro modelo de negócio, no 
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qual tudo é mais pratico e rápido. Antes, o ápice era a viagem. Hoje, é partir e chegar. De 
preferência sem atrasos. 
Outro motivo foi a perda de alguns privilégios nos vôos internacionais. O padrão da Varig era 
uma excelente propaganda para os militares (assim como a seleção de 70). Ainda: as lojas da 
Varig no exterior eram “embaixadas”, nas quais turistas e exilados liam jornais e revistas 
tupiniquins. No governo Collor isso foi por água abaixo. Concorrência faz o preço baixar e a 
demanda diluir. E por falar em governo, é bom lembrar a terrível década de 80, com trocentos 
planos econômicos e inflação a 60 mil pés. Quem se arriscaria a viajar assim? 
As dividas e balanços negativos começaram a se acumular na década de 90 (muito em função, 
como dito, dos custos crescentes e do preço congelado de passagens) e, com isso, a decadência 
se tornou mais obvia: os atrasos de salário (ou pagamento em parcelas) minavam o maior 
patrimônio da Varig: os funcionários. Como se não bastasse, tinham que usar mais do que 
criatividade para suprir a carência de objetos a bordo. Até pó de café alguém traziam. 
Insustentável. 
A Pioneira foi loteada, vendeu o que podia. Agonizou. Demitiu por telegrama. Morreu. 
Hoje a Varig é uma (saudosa) lembrança na memória daqueles que acordaram pelas manhãs 
ouvindo o cantar dos pássaros, que aprenderam sobre a cultura do país para qual viajavam, que 
deram valor a sofisticação. Tudo isso nos vôos da Varig. 
 
REFLEXÃO NA PRÁTICA 

1. Responda às perguntas de acordo com os textos anteriores 

2. A qualidade dos serviços de bordo realmente influenciou a procura dos 

clientes? 

3. Os leilões realizados para melhorar a solvência da Varig foram uma boa 

opção? Justifique. 

4. A hiperinflação no governo Collor fez com que as viagens se tornassem um 

serviço de luxo. Como a Varig poderia minimizar esse problema.? 

5. Relate qual a função e a influência da economia e do cenário político no 

caso Varig. 

6. Na condição de administrador financeiro quais as decisões de investimento 

e financiamento você tomaria para evitar a falência da Varig? 
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APÊNDICE E – CRONOGRAMA 
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APÊNDICE F – EMENTA DA DISCIPLINA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado 

Executivo 
Departamento de Contabilidade 

Curso de Graduação em Ciências Contábeis 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
 
Disciplina: Administração Financeira    Código: EH-329 
Carga horária: 64 horas      Créditos: 04 
Professor: Liliane Ma Ramalho de Castro e Silva       Semestre: 2019.2 
 
1. Ementa 
 
Fundamentos de Finanças, Valor da Firma, Risco/Retorno, Gestão de Capital de Giro, 
Precificação de Ativos, Financiamento, Custo de Capital, Investimento, Orçamento de Capital. 
 
2. Objetivos  
 

Fornecer ao estudante os conceitos básicos de finanças empresariais juntamente com suas 
implicações para a gestão executiva das empresas. 

Familiarizar o treinando com os métodos de gestão financeira empresarial. 
Facilitar a compreensão e o entendimento distinto dos conceitos de taxas de retorno; risco de 

ativos, custo de capital e valor. 
 
 
3. Conteúdo Programático 
 
I – Administração Financeira Corporativa 
 
 

• Evolução da Administração Financeira 
• Decisões Financeiras 
• Função financeira Corporativa 
• Funções e objetivos do Administrador Financeira 
• Teoria da Agência 
• Decisões Financeiras no Brasil 
• Avaliação dos riscos no Investimento 

 
II – Papel da Gestão Financeira 

• Áreas de decisão 
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• Gestão financeira e economia 
• Festão Financeira e Contabilidade 
• Fases da Gestão  
• Maximização de Lucros 

III – Mercados Financeiros e Planejamento Financeiro 
 
 

• Tipos  de mercado 
• Inflação 
• Ambiente Empresarial 
• Plano de Ação 
• Etapas do Planejamento Financeiro 

 
IV – Análises Financeiras das Demonstrações Financeira 
 
 

• Balanço Patrimonial 
• Demonstração de Resultado do exercício 
• Fluxo de Caixa Financeiro e Contábil 

 
V –Decisões Financeiras 
   

• Relação entre o ponto de equilíbrio e a gestão financeira 
• Margem de Contribuição 
• Cálculo e análise de das alavancagens e decisões financeiras. 
• Ciclo financeiro e operacional 

 
VI –  Análise de Investimentos e Custo de Capital 

• Taxa Interna de retorno 
• Payback 
• ROI- Retorno sobre o Investimento 
• Capital de terceiros e capital próprio 
• Custo de capital 

 
 
4. Estratégias de Ensino e Avaliação de Aprendizado 
 
 
Aulas Expositivas; Apresentação de Casos; Aplicação de Exercícios individuais e em grupo. 
Formação de Seminário com  cenários reais de planejamento financeiro de uma empresa e 
apresentação de  um produto tecnológico apropriado à empresa. 
 
 
Métodos de Mensuração  
Avaliações – 50% 
Seminário-50% 
 
Critérios de Aprovação 
. Serão realizadas avaliações e atividades a serem recebidas para composição da média parcial e ainda 
a nota do seminário. O aluno que obtiver média parcial inferior a 7,0 (sete) fará uma avaliação final, 



198 

com finalidade de obter média final não inferior a 5,0 (cinco), devendo ainda obter, na referida 
avaliação, nota não inferior a 4,0 (quatro).  
- Não será permitido o uso do aparelho celular como calculadora na realização das avaliações. 
- INDEPENDENTE DA NOTA, UM NÚMERO DE FALTAS EXCEDENTE A 25% EQUIVALE À REPROVAÇÃO NA 
DISCIPLINA. 
 
 
Normas de Recuperação e Segunda Chamada 
 
Em vigor segundo as normas da Universidade  
 
5. Bibliografia 
 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Fundamentos de Administração 
Financeira. Segunda Edição. Editora Atlas, 2014.  

ASSAF NETO, Alexandre; SILVA, César Augusto Tibúrcio. Administração do Capital de 
Giro. Quarta Edição. Editora Atlas, 2012. 
 
6. Indicação Bibliográfica Complementar 
 

ABREU, Paulo F.S.P. de; STEPHAN, Christian. Análise de Investimentos. Editora Campus, Rio 
de Janeiro. 1982. 

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. Terceira Edição. Editora Atlas, 2015.  
BRAGA, Roberto. Fundamentos e Técnicas de Administração Financeira, 1ª Edição. Editora 

Atlas, São Paulo. 1999. 
BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart C.; ALLEN, Franklin. Princípios de Finanças 

Corporativas. Oitava Edição. Editora McGraw Hill, São Paulo. 2008. 
BRIGHAM, Eugene F.; GAPENSKI, Louis C.; EHRHARDT, Michael C. Administração Financeira: 

Teoria e Prática. Editora Atlas, São Paulo. 2001.  
CAPELO, Emílio Recamonde. Racionamento de Capital. Edições BNB, Fortaleza. 1977. 
FLEURIET, Michel; KEHDY, Ricardo; BLANE, George. O Modelo Fleuriet – A dinâmica financeira 

das empresas brasileiras. Editora Campus, Rio de Janeiro. 2010. 
FREZATTI, Fábio. Gestão do Fluxo de Caixa Diário. Editora Atlas, São Paulo. 1997. 
GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira – Essencial. Segunda Edição. 

Bookman Companhia Editora, 2001.   
GITMAN, Lawrence J.; MADURA, Jeff. Administração Financeira: Uma Abordagem Gerencial. 

Editora Pearson, São Paulo. 2003. 
GROPELLI, A. A.; NIKBAKHT, Ehsan. Administração Financeira. Segunda Edição. Editora 

Saraiva, São Paulo. 2002.  
HOJI, Masakazu – Administração Financeira – Uma abordagem prática. Editora Atlas, São 

Paulo, 2001.  
LEMES Jr., Antonio Barbosa; RIGO, Cláudio M.; CHEROBIM, A.P.M.S. Administração 

Financeira: Princípios, Fundamentos e Práticas Brasileiras Aplicações e casos nacionais. 
Editora Campus, Rio de Janeiro. 2002. 

LOPES, Alexsandro Broedel. A Informação Contábil e o Mercado de Capitais. Editora Thomson 
Learning, São Paulo. 2002. 

MACHADO, J. Roberto. Administração de Finanças Empresariais. Editora Qualitymark. Rio de 
Janeiro, 2002. 

MARTINS, Eliseu; ASSAF NETO, Alexandre. Administração Financeira: as finanças das 
empresas sob condições inflacionárias. Editora Atlas, São Paulo. 
1996.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                    
                                                                                               

MATARAZZO, Dante C. Análise de Balanços, V. 2. Editora Atlas. São Paulo, 1985.   
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ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, R. W.; JORDAN, B. D. Princípios de Administração 
Financeira. Editora Atlas. São Paulo, 2000. 

ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, R.W.; JAFFE, J. F. Administração Financeira – Corporate 
Finance. Editora Atlas. São Paulo, 1995. 

SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira - Aplicação à Análise de Investimentos. 
Terceira Edição. Editora Pearson, São Paulo. 2002. 

SANVICENTE, Antonio Z. Administração Financeira. Terceira Edição. Editora Atlas, São Paulo. 
1998. 

SANTI Filho, Armando de; OLINQUEVITCH, J. Leônidas. Análise de Balanços para Controle 
Gerencial, Terceira Edição. Editora Atlas, São Paulo. 1993. 

SOLOMON, Ezra; PRINGLE, J. J. Introdução à Administração Financeira. Editora Atlas, São 
Paulo. 1981. 

SOUSA, Alceu; CLEMENTE, Ademir. Decisões Financeiras e Análise de Investimentos. Editora 
Atlas, São Paulo. 1985. 

WESTON, J. Fred e BRIGHAM, Eugene F. Fundamentos da Administração Financeira. 10ª 
edição, Makron Books, São Paulo. 2000. 
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APÊNDICE G – SLIDE DA APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA DE 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
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APÊNDICE H – CASE CIRCO DE SOLEIL / CIRCO TIHANY 

 
 
 
 
 
 

MÓDULO 1.3 
CASE CIRQUE DU SOLEIL  

  
1. Tendo em vista o que estudamos sobre o “Cirque du Soleil”, de que forma você vê o 

modelo de negócio adotado pela companhia? 
2.     Quais seriam a seu ver os pontos fortes e fracos, e  quais as principais ameaças 
(aspectos externos)apresentados pelo vídeo sobre o Cirque du soleil?  
 
3. Os colaboradores conhecem as estratégias, objetivos estratégicos e as suas atividades 
estão alinhadas com elas? 
 
4. Avaliar os custos/benefícios da estratégia adotada pelo Cirque du soleil e os impactos 
na Administração Financeira 
 
 5. Faça um estudo comparativo entre o Circo Tihany e o Cirque du Soleil. 
 
6.  Qual a curva de valor do Cirque du Soleil com relação ao Tihany? 
 
7.  Quais estratégias diferenciam os dois circos? 
 
8. Qual a sua opinião enquanto administrador financeiro sobre os reflexos das estratégias 
no resultado das empresas em estudo. 
 
9. Enquanto contadores temos essa formação para trabalhar com estratégia? 
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APÊNDICE I – DESCRIÇÃO E AÇÕES DO PROJETO INTEGRAR 

 
O projeto busca desenvolver metodologias e suas aplicações de acordo com a realidade de 

mercado, relacionando aos diferentes setores que envolvem a tomada de decisão dos discentes 

durante o desenvolvimento da Disciplina de Administração Financeira do Curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Federal do Ceará. A partir das necessidades das pequenas empresas 

e da sociedade, e tendo como foco principal a característica de auxiliar o desenvolvimento das 

empresas, dos funcionários e da comunidade em geral. Os alunos incialmente fazem uma 

inserção nas empresas, objetivando identificar as necessidades de melhoria de gestão e 

equilíbrio financeiro na vida da empresa, dos clientes e dos colaboradores, a partir dessa etapa 

os discentes passam a pensar de maneira autônoma e com auxílio de um curso a desenvolver 

um protótipo que irá trazer os benefícios. A relevância do projeto se encontra nas contribuições 

a nível de comunidade e de colaboradores no âmbito de micro e pequenas empresas, visto que 

as ações e os produtos desenvolvidos pelos discentes serão estruturados a partir das realidades 

dessas empresas, considerando que estas não possuem recursos para contratar esses serviços de 

fora. Dessa forma, irão contribuir para o equilíbrio e melhoria socioeconômicos das empresas, 

gerando benefícios para os colaboradores e também para comunidade do entorno. 

Complementando que os produtos terão como objetivo melhorar as relações entre as pessoas, 

facilitando a comunicação, dando suporte tecnológico para beneficiar os serviços para os 

gestores, funcionários e comunidade. Outra benéfica do projeto se encontra na oportunidade 

dos alunos continuarem emergindo em situações que envolvem a prática e o desenvolvimento 

de tomada de decisões. Acrescenta‐se, ainda, como benefício dessa iniciativa a utilização de 

recursos digitais e metodologias diferenciadas que proporcionam a facilitação da aprendizagem 

dos alunos nas diferentes áreas da Universidade, seja na graduação, pós‐graduação ou extensão. 

Considera-se que uma boa gestão empresarial contribui para o crescimento financeiro 

empresarial das micro e pequenas, a satisfação dos clientes, geração de empregos, aumento da 

produtividade, contribuição   maior da parcela de impostos, o projeto tem muito a contribuir 

com a comunidade. 
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APÊNDICE J – OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO INTEGRAR 

 
ETAPAS DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO: 
Os procedimentos metodológicos serão propostos a partir das seguintes etapas: 
1‐ Recepcionar os alunos, ajudando na integração dos mesmos com as metodologias ativas, 
possibilitando discussão de casos reais e pautados na realidade das organizações; 
2- Alunos vão ao campo para verificar e identificar possíveis problemas e necessidades das 
micro e pequenas empresas; 
3- Discentes farão entrevistas com os gestores e colaboradores, clientes e comunidade em 
geral para identificar a problemática e demanda de todos. 
4- Participar de um curso com o aluno dos sistemas de mídias digitais que auxiliem no 
desenvolvimento das metodologias ativas;  
5‐ Reunir semanalmente com os alunos para acompanhamento do projeto; 
6‐ Estruturar ações de avaliações e autoavaliações dos alunos;  
7- A comunidade irá participar da análise e avaliação do protótipo e suas contribuições e 
melhorias de sua vida; 
8- Os gestores e colaboradores das micro e pequenas empresas irão participar da avaliação dos 
protótipos, fornecendo suas contribuições para possíveis melhorias. 
9‐ Participar e acompanhar os alunos na estruturação do produto final com o uso das tecnologias 

como recurso e revendo a relação do mesmo com os benefícios para comunidade. 

 
 
 
 
 
 


