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RESUMO  
 
Metodologias ativas como, são utilizadas no ensino superior como forma de motivação e 
engajamento dos estudantes. Por meio da técnica do ProKnow-C, desenvolvido pelo 
Laboratório MCDA da Universidade Federal de Santa Catarina, que se realiza a pesquisa e 
se analisa quantitativamente artigos de prestígio científico e relevantes para o tema 
Metodologias Ativas sob a ótica da avaliação de desempenho. O método utilizado trata da 
sistematização do processo de busca e seleção de artigos propostos pela ProKnow-C, 
fazendo uso de técnicas de análise bibliométrica e considerando o que o pesquisador julga 
relevante para o tema de pesquisa.  
 

 

ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DE PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE 

METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DA CONTABILIDADE POR MEIO DO 

PROKNOW-C 

 

RESUMO  

Metodologias ativas como, por exemplo, serious game são utilizadas no ensino superior como 

forma de motivação e engajamento dos estudantes. Essas ferramentas tecnológicas de ensino 

consistem em jogos educacionais que apresentam, além da característica de entretenimento dos 

jogos habituais, conteúdos didáticos a serem aprendidos pelos estudantes. Autores relatam que 

a aplicação dessas metodologias evidencia que os alunos desenvolvem habilidades técnicas, 

normalmente ensinadas com a utilização de aulas expositivas, e algumas habilidades sociais. 

Por meio da técnica do ProKnow-C, desenvolvido pelo Laboratório MCDA da Universidade 

Federal de Santa Catarina, que se realiza a pesquisa e se analisa quantitativamente artigos de 

prestígio científico e relevantes para o tema Metodologias Ativas sob a ótica da avaliação de 

desempenho. O método utilizado trata da sistematização do processo de busca e seleção de 

artigos propostos pela ProKnow-C, fazendo uso de técnicas de análise bibliométrica e 

considerando o que o pesquisador julga relevante para o tema de pesquisa. Como principal 

resultado, tem-se a validação do método utilizado para construção do conhecimento sobre 

assunto pesquisado. Não menos importante, a aplicação do método permitiu obter um portfólio 

bibliográfico relevante e de prestígio e rigor científico. 

 

Palavras-chave: Metodologias Ativas. Ensino da Contabilidade. ProKnow-C. Serious Game. 

Avaliação de Desempenho. 

 

ABSTRACT 

Active methodologies such as, for example, serious games are used in higher education as a 

way of motivating and engaging students. These technological teaching tools consist of 

educational games that present, in addition to the entertainment characteristic of the usual 
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games, didactic content to be learned by the student. Authors report that the application of these 

methodologies evidences that students develop technical skills, normally taught using lectures, 

and some social skills. Through the ProKnow-C technique, developed by the MCDA 

Laboratory of the Federal University of Santa Catarina, which conducts research and 

quantitatively analyzes prestigious scientific articles relevant to the topic Active Methodologies 

from the perspective of performance evaluation. The method used is the systematization of the 

search process and selection of articles proposed by ProKnow-C, making use of bibliometric 

analysis techniques and considering what the researcher deems relevant to the research topic. 

The main result is the validation of the method used to build knowledge on the researched 

subject. Not least, the application of the method allowed obtaining a relevant bibliographic 

portfolio of prestige and scientific rigor. 

 

Keywords: Active Methodologies. Accounting Teaching. ProKnow-C. Serious Game. 

Performance evaluation. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Os educadores contábeis precisam estar em linha com as demandas mercadológicas 

(Aris et al., 2013). Contudo, a literatura demonstra que esse alinhamento não ocorre. As 

empresas estão em busca de profissionais com as denominadas soft skills, como habilidades 

complementares às já exigidas hard skills.  

As hard skills podem ser compreendidas como um conjunto de aptidões técnicas que 

um indivíduo possui para desenvolver uma certa tarefa (PRATT, 2019) e competências que são 

consideradas técnicas, específicas, que enfatizam o “saber-fazer” e estão associadas com a 

atividade profissional desenvolvida (RAMOS; BENTO, 2010). Já as soft skills “são traços de 

caráter, atitudes e comportamentos - em vez de aptidões ou conhecimentos técnicos. [...] São 

as valências intangíveis, não técnicas e específicas da personalidade que determinam os pontos 

fortes de um líder” (ROBLES, 2012, p. 457). 

Entrevistas realizadas com empresas americanas demonstraram que os recrutadores 

almejam profissionais com as seguintes habilidades: atitudes positivas, respeito aos outros, 

confiança, iniciativa, responsabilidade, trabalho em equipe e comunicação (JONES et al., 

2016). Tal pesquisa complementa o estudo realizado por Anthony e Garner (2016) que aponta 

que as faculdades objetivam transmitir habilidades para preencher as demandas técnicas da 

força de trabalho do mercado, as chamadas de hard skills, porém as soft skills não são 

trabalhadas.  

Carenys e Moya (2016) salientam que mudanças no ensino contábil estão em 

andamento, como a aplicação mais habitual de jogos no ambiente educacional. Esse tipo de 
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abordagem integra as metodologias ativas que são aplicadas no ensino superior como forma de 

motivação e engajamento dos estudantes (PLASS; HOMER; KINZER, 2016; ROONEY, 

2012). Metodologias ativas, dentre elas o serious game, é uma ferramenta tecnológica de ensino 

que consiste em jogo educacional que apresenta, além da característica de entretenimento dos 

jogos habituais, conteúdo didático a ser aprendido pelo estudante (BROM; ŠISLER; SLAVIK, 

2009).  

Pesquisas com a aplicação de metodologias ativas demonstram que os alunos 

desenvolvem habilidades técnicas, normalmente ensinadas com a utilização de aulas 

expositivas, e algumas habilidades sociais (CALABOR; MORA; MOYA, 2019; MOUSA, 

2019; OLIVEIRA, 2018; SEOW; WONG, 2016). Essa comprovação é feita por meio da 

realização de desafios proporcionados pelos jogos, observações dos aplicadores e testes 

aplicados após os jogos. Contudo, esses processos apresentam falhas, o que resulta em 

informações que não correspondem à realidade. 

Assim, com o aumento de aplicação de metodologias ativas, no ensino contábil, 

resultado da demanda do desenvolvimento de soft skills em conjunto com as hard skills, há a 

necessidade da aplicação de um sistema avaliativo confiável, que demonstre com a menor 

quantidade de erros possíveis as habilidades técnicas e sociais dos avaliados ao avaliador. É 

nesse contexto que esta pesquisa se insere ao propor desenvolver um framework que possibilite 

a avaliação das hybrid skills ao se aplicar metodologias ativas por meio de serious game no 

ensino contábil e os impactos na avaliação de desempenho apresentadas pelos alunos. 

Avaliação de desempenho (AD) é o processo de quantificação da eficiência e efetividade 

da ação, para isso, faz uso de meditas e métricas de desempenho. O sistema de avaliação de 

desempenho (SAD), por sua vez, pode ser examinado em três níveis: medidas individuais; 

conjunto de medidas; e medidas referentes às demandas internas e externas à organização 

(NEELY; GREGORY; PLATTS, 1995). Segundo Lebas (1995, p. 35):um SAD será ‘poderoso’ 

se for construído com medidas de desempenho que deem autonomia aos indivíduos dentro de 

sua esfera de controle; evidenciem os relacionamentos de causa e efeito entre as medidas; 

tenham a capacidade de envolver os indivíduos; criem uma base para discussão; e sejam capazes 

de apoiar a melhoria contínua e a tomada de decisão. 

Inicialmente, realiza-se uma revisão na literatura sobre a aplicação de metodologias 

ativas na área contábil. Posteriormente, aplica-se a metodologia de pesquisa ProKnow-C. Tal 

metodologia é utilizada para o desenvolvimento do framework objeto desta pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Avaliação de desempenho 

 

O objetivo da avaliação de desempenho é o de monitorar, acompanhar, comparar e 

facilitar que os objetivos educacionais sejam alcançados, além de permitir que a implementação 

das estratégias possa ocorrer a partir de mecanismos formais e informais (FERREIRA; OTLEY, 

2009; GROEN; WOUTERS; WILDEROM, 2017; MALMI; BROWN, 2008). Segundo alguns 

autores, a avaliação de desempenho pode ser definida em dois sentidos que são: objetiva e 

subjetiva. 

Para Woods (2012, p. 403), “a medida objetiva existe como uma quantidade em e por si 

mesma; em contraste, as medições subjetivas são baseadas em atitudes, crenças e percepções”. 

Sendo assim, a avaliação objetiva de desempenho é aquela que independe da pessoa que a está 

realizando; já a segunda vertente, subjetiva, envolve certo nível de discricionariedade e 

julgamento no processo de avaliação (BEUREN; VON EGGERT; SANTOS, 2020; MOERS, 

2005). 

A avaliação objetiva de desempenho também é conhecida como uma avaliação formal, 

podendo focalizar a mensuração e o acompanhamento do desempenho dos indivíduos, das 

equipes ou da organização como um todo (ITTNER; LARCKER; MEYER, 2003; MOERS, 

2005). Destaca-se que essa avaliação está atrelada às metas orçamentárias e/ou aos indicadores 

de desempenho estabelecidos na organização, podendo ou não estar relacionada ao sistema de 

recompensa (GROEN et al., 2017). Na visão de Hartmann e Slapničar (2012), a avaliação 

objetiva de desempenho está associada às métricas financeiras, baseando-se nos dados 

apresentados ao final de determinado período em uma organização. 

Assim sendo, o uso de medidas objetivas para avaliação do desempenho permite alta 

formalização do processo e certa ‘objetividade’ ao tirar o efeito de quem realiza a avaliação, 

por outro lado essa prática também é vista como rígida e limitada (LAU; MOSER, 2008), 

indicando incompletude (BOL, 2008; BOL; SMITH, 2011). A literatura tem fornecido indícios 

de que a avaliação de desempenho baseada apenas nesses indicadores pode ser insuficiente por 

não contemplar, por exemplo, as características e as competências das pessoas (BOL; SMITH, 

2011; KUNZ; 2015). As limitações da avaliação objetiva de desempenho podem, inclusive, 

impactar o resultado da organização por causa da insatisfação dos colaboradores quanto à 

efetividade do sistema de avaliação (GROEN et al., 2017; JORDAN; MESSNER, 2012). 
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Com o objetivo de entender os efeitos relacionados ao comportamento e à psicologia 

que integra o processo de avaliação e até mesmo o de recompensa nas organizações, a literatura 

da área tem avançado a discussão mobilizando também a perspectiva da avaliação subjetiva de 

desempenho (BOL; SMITH, 2011; KUNZ, 2015; MOERS, 2005). Como já visto, esta 

perspectiva envolve o julgamento pessoal dos gestores quanto aos subordinados, observando 

medidas de desempenho qualitativas (MOERS, 2005).  

Em específico, Gibbs et al. (2004) destacam que a avaliação subjetiva de desempenho 

pode envolver: (i) o uso de medidas subjetivas de desempenho; (ii) a flexibilidade na atribuição 

de peso (ex post) na avaliação objetiva de desempenho; e/ou (iii) a permissão para ajustes 

discricionários ex post com base em fatores diferentes da medida de desempenho especificada 

ex ante. O desempenho dos colaboradores de uma organização, muitas vezes, é influenciado 

pelos incentivos financeiros.  

Desse modo, a combinação de medidas objetivas e subjetivas de desempenho tende a 

facilitar o controle da avaliação de desempenho, pois o foco apenas nas medidas objetivas de 

desempenho pode não ser a melhor solução para a recompensa. Entretanto, o uso das medidas 

subjetivas também pode levar os avaliadores ao viés da avaliação, sobretudo quando essas 

avaliações estão associadas às promoções na organização.  

Uma alternativa para obter resultados melhores e manter o equilíbrio na organização 

quanto à avaliação de desempenho é utilizar medidas objetivas e subjetivas de desempenho, 

observando os resultados dos funcionários e suas habilidades e competências (BOL; SMITH, 

2011; JORDAN; MESSNER, 2012). 

 

2.2 Metodologias ativas  

 

Desde o século 20 é comprovado que os jogos proporcionam o desenvolvimento de 

habilidades diversas aos alunos (WILKINSON, 2016). As soft skills estão entre as habilidades 

sempre desenvolvidas pelos jogos (SOUSA; ROCHA, 2019). A principal diferença entre os 

serious games e os jogos habituais é que o foco educacional é maior que o do entretenimento 

no caso dos serious games, sendo por isso chamados também de jogos educacionais (BROM; 

ŠISLER; SLAVIK, 2009).  

O termo serious game começou a ser utilizado em 1970 por Clark Abt para os jogos 

educacionais (WILKINSON, 2016). Os jogos educacionais objetivam a imersão do aluno na 

realidade apresentada. Essa realidade auxilia o aluno a verificar a aplicabilidade do 

conhecimento adquirido, entendendo os fatos, princípios e conceitos ensinados na prática do 
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jogo, saindo da realidade abstrata da sala de aula (EMIHOVICH; SHUTE, 2018). Contudo, o 

entretenimento é utilizado como fator motivacional no serious game (ECKARDT; 

GROGORICK; ROBRA-BISSANTZ, 2018). Assim, apesar da característica de seriedade do 

jogo educacional, ele também deve ter características que façam o aluno ter prazer em jogá-lo.  

Outra característica existente em um serious game, que o difere das demais 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, é a competição. A competição pode ser entre o 

jogador e o jogo em si ou entre os jogadores de forma individual ou em grupos. Cada tipo de 

serious game desenvolve hybrid skills de uma maneira diferenciada (REIGELUTH; MYERS, 

2013). Dessa forma, dependendo da estrutura do jogo, diferentes hybrid skills são trabalhadas. 

Vale ressaltar a distinção do serious game com o processo de gamification. O serious 

game é a ferramenta tecnológica em si (SOUSA; ROCHA, 2019), já a expressão gamification 

consiste em transformar um processo que não é um jogo em um jogo, adicionando elementos 

de incentivo como pontuação, prêmios e medalhas (AL-AZAWI; AL-FALITI; AL-BLUSHI, 

2016). O processo de gamification não é abordado nesta pesquisa pois o framework é trabalhado 

especificamente para metodologias ativas/serious game, isto é, jogos utilizados no processo de 

aprendizagem. 

Existem vários tipos de metodologias ativas. Elas podem ser divididas em relação aos 

recursos utilizados em jogos digitais e jogos físicos (RADZI et al., 2017). Os jogos digitais 

utilizam aplicativos em ferramentas tecnológicas como jogos de computadores, videogames 

e/ou celulares. Esses tipos de jogos tiveram seu desenvolvimento impulsionado no final do 

século 20, devido à criação de consoles de videogames e arcades (WILKINSON, 2016). Os 

jogos digitais mais comum na área contábil são tais como o DEBORAH Game (OLIVEIRA, 

2018), o Accounting Challenge e aplicativos como o Kahoot (GÓMEZ; MONROY, 2018).  

Para que os jogos digitais possam ser executados há a necessidade de se disponibilizar 

recursos tecnológicos para todos os jogadores. Portanto, os limites tecnológicos de um serious 

game podem impedir sua aplicação (REIGELUTH; MYERS, 2013). Nesse sentido, as 

metodologias ativas como os serious games físicos podem ser uma solução para essa limitação 

de recursos. 

Os jogos físicos utilizam materiais como tabuleiros, livros ou somente a imaginação 

para sua execução. Um exemplo de jogo físico disponibilizado na área contábil é uma adaptação 

do jogo de tabuleiro Monopoly (MOUSA, 2019). Um único tabuleiro original é capaz de atender 

a uma sala de aula com a adaptação de sua jogabilidade, montando grupos entre os alunos. 

Assim, há uma necessidade menor de utilização de recursos em comparação aos jogos digitais. 

O que demonstra que em locais limitados, devido aos recursos tecnológicos, os jogos físicos 
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podem ser aplicados. Logo, as metodologias ativas podem ser vistas como uma ferramenta de 

ensino democrática aplicável em locais com ou sem recursos teológicos. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste artigo, foi utilizado a princípio um enquadramento metodológico 

referente ao tema, que evidenciou as características, atributos e limitações do trabalho. Na 

segunda parte, foi apresentada a metodologia utilizada com o intuito de se chegar aos objetivos 

definidos.  

 

3.1 Enquadramento metodológico 

 

O presente artigo se caracteriza como descritivo, pois, de acordo com Vergara (2006), 

esse tipo de pesquisa apresenta características de determinada população ou fenômeno, ou seja, 

descreve os principais aspectos das publicações científicas internacionais sobre metodologias 

ativas de ensino e o desenvolvimento de soft skills e hard skills. No que se refere à abordagem, 

utilizou-se as classificações propostas por Richardson (1999) de pesquisa qualitativa e 

quantitativa. A abordagem qualitativa foi adotada para subsidiar a coleta de dados necessários 

à construção de um portfólio bibliográfico, enquanto a abordagem quantitativa se justifica 

devido à realização da bibliometria do trabalho.   

Para que os objetivos propostos para este artigo fossem alcançados, empregou-se a 

técnica de revisão sistemática de literatura, utilizando o instrumento de intervenção Knowlegde 

Development Process - Construtivist (ProcKnow-C), proposto por Ensslin et al. (2010), para 

orientar o processo de busca e seleção dos artigos.  

O ProcKwnow-C é um instrumento de apoio à construção de conhecimento sobre um 

tema, que se utiliza de um processo sistemático. Conjunto restrito de publicações científico, 

com Título, Resumo e científico, com Título, Resumo e com um determinado tema segundo a 

percepção e delimitações de um pesquisador (ENSSELIN et al., 2015). De acordo com 

Carvalho et al. (2020), o método ProKnow- C, é divido em quatro blocos estruturais, como 

ilustrado na Figura 1: seleção de portfólio; bibliometria; análise sistemática; e pergunta da 

pesquisa. 

 

Figura 1 - Etapas do ProKnow-C 
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Fonte: Lacerda (2012, p 32). 

 

 

O primeiro bloco é o que se define nesta pesquisa como a primeira etapa bibliométrica, 

ou seja, diretrizes para selecionar um portfólio de publicações relevantes. O Segundo bloco do 

método ProKwon-C compreende análise bibliométrica como número de artigos por ano, 

periódico ou autor, referências mais citadas, entre outros. O terceiro bloco compreende uma 

revisão sistemática tradicional das publicações do portfólio, enquanto o quarto bloco 

compreende a definição de novas questões de pesquisa com base nos blocos estruturais 

anteriores, ou seja, é um resultado dos blocos anteriores. 

No que ser refere ao enquadramento metodológico deste artigo, esse será apresentado 

em uma sequência de sete etapas: natureza do objetivo; natureza da pesquisa; coleta de dados; 

abordagem do problema; resultados; população e amostra; e instrumento de intervenção. 

Quanto à natureza do objetivo, a metodologia adotada se caracteriza como exploratória, pois se 

constitui em um primeiro levantamento sobre o tema, sem finalidade de confirmar alguma 

hipótese; e descritiva, pois apresenta, de forma descritiva, os procedimentos seguidos e 

resultados obtidos. 

O Quadro 1 apresenta um resumo do enquadramento da pesquisa, segundo Carvalho et 

al. (2020).  

 

Quadro 1 - Enquadramento da Pesquisa 

Sequência  ProKnow-C 
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Preliminares 

Investigação  

1) Definição das palavras-chave  

2) Definição das bases de dados  

3) Busca de artigos nas bases de dados com as palavras-chave  

4) Aplicação do teste de aderência das palavras-chave Resultado Intermediário - Gross 

Repository  

5) Eliminação de artigos repetidos  

6) Alinhamento pela leitura do título  

7) Alinhamento como o reconhecimento científico, por exemplo, número de citações e artigos 

recentes. (classificação por contagem de citações - implícita na fase 7) 

8) Alinhamento pela leitura do resumo (implícita na fase 9) 

9) Alinhamento pela leitura na íntegra dos artigos Análises bibliométricas e sistemáticas 

descritivas. 

Fonte: Compilado de Carvalho et al. (2020). 

 

Com o objetivo de realizar uma pesquisa bibliográfica estruturada que conseguisse 

abarcar estudos relevantes que abordassem o tema de metodologias ativas em ensino aplicada 

a contabilidade, realizou-se uma revisão da literatura por meio do método de coleta de dados 

ProKnow-C.  

Esse método tem a finalidade de propor ao pesquisador uma alternativa para realizar um 

levantamento de portfólio bibliográfico a partir da sua área de interesse, analisando as 

delimitações e restrições intrínsecas. De modo que os artigos que comporão o portfólio sejam 

dotados de reconhecimento científico e alinhamento ao tema da pesquisa. O ProKnow-C é um 

método difundido no meio científico e é composto por três etapas principais: seleção do 

portfólio de artigos; análise bibliométrica; e análise sistêmica (LINHARES et al., 2019). 

A primeira etapa se caracterizou pela busca de artigos em base de dados relativos à 

temática do trabalho, na qual ocorreu a escolha de artigos afins com o tema da pesquisa, 

analisando as especificidades da amostra dos trabalhos relativos ao tema, na qual é delimitada 

por metodologias ativas no ensino da contabilidade. A segunda parte foi composta pela 

bibliometria, que identificou entre os artigos selecionados a sua importância, levando em 

consideração o número de citações, os periódicos e respectivos autores que publicaram artigos 

afins a temática deste trabalho e análise das palavras-chave utilizadas. Já na terceira etapa, 

realizou-se uma análise mais aprofundada dos conteúdos dos artigos para a construção da 

revisão da literatura. 

O ProKnow-C é informado pela base filosófica do construtivismo. Dessa maneira, 

objetiva a construção de conhecimento, inicialmente, nos pesquisadores e, posteriormente, por 

meio da transmissão dos conhecimentos adquiridos e relatados nas análises, críticas e 

contribuições da pesquisa para o conhecimento científico apontadas nesta pesquisa (DUTRA et 

al., 2015). 
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3.2 Procedimento para coleta de dados 

 

A coleta e seleção dos dados bibliográficos por meio do ProKnow-C, definida pelo 

LabMCDA, consiste em uma série de procedimentos sequenciais que se iniciam desde a 

definição do mecanismo de busca de artigos científicos a ser utilizado, seguindo por uma série 

de procedimentos pré-estabelecidos até atingir a fase de filtragem e seleção do portfólio 

bibliográfico relevante sobre o tema (AFONSO et al., 2011). O procedimento é apresentado de 

forma resumida na Figura 1. Definidos os eixos de pesquisa, isto é, o tema que determinará a 

pesquisa que será realizada, faz-se necessário estipular quais serão as palavras-chave utilizadas 

nos mecanismos de busca afim de se obter os artigos científicos no tema desejado.  

Essa pode não ser uma tarefa simples, uma vez que estabelece quais artigos serão 

selecionados para entrada no processo e quais serão excluídos do processo. Nas fases 

posteriores do processo, o pesquisador poderá verificar se as palavras selecionadas estão, de 

fato, conseguindo discriminar os artigos científicos referentes à área de pesquisa. Caso não 

encontre sucesso, deve-se retroceder no processo e selecionar novas palavras-chave. 

As bases de dados foram retiradas do Portal da Capes, Web of Science, SciELO e Scopus 

na área de conhecimento de Contabilidade, subárea Contabilidade Pública. Para a pesquisa, 

utilizou-se como filtro os artigos publicados de 2010 a 2021. As bases de dados foram retiradas 

do Portal da Capes, Web of Science, SciELO e Scopus na área de conhecimento de 

Contabilidade, subárea Contabilidade Pública. Para a pesquisa, utilizou-se como filtro os 

artigos publicados de 2010 a 2021. Essas bases foram selecionadas por apresentarem 

diversidade de artigos sobre o assunto e se mostraram relevantes. O total de artigos a serem 

revisados foram 113 artigos, conforme Tabela 1, dos quais 47 foram excluídos por serem 

repetidos restando apenas 66 arquivos 

 

Tabela 1 - Plataforma de pesquisa 

Plataforma Quantidade  

Portal da Capes 43 

Web of Science 20 

SciELO 28 

Scopus 22 

Total 113 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao concluir o levantamento dos artigos, dois foram escolhidos de forma aleatória para 

verificação da aderência dos resultados e foram exportados para o gerenciador de referências 
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Mendeley para início da (ii) filtragem. Ao utilizar esse software, os artigos listados mais de uma 

vez são retirados e novamente ocorreu a leitura dos títulos desses artigos, restando apenas 21 

alinhados com o tema. As etapas de (ii) reconhecimento científico como processo de filtragem 

e o (iii) teste de representatividade não foram realizados pois a quantidade de artigos foi 

considerada pequena, o que fez com que a última análise fosse a leitura dos resumos. Como 

forma complementar e visando a obtenção de artigos relevantes sobre o tema, outros artigos até 

então não contemplados foram analisados para a inserção dos 21 no portfólio. Para avaliar o 

grau de representatividade do portfólio bibliográfico, foram identificadas a quantidade de 

citações aos artigos selecionados por meio de consulta no Google Acadêmico. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os trabalhos que compõem o portfólio de artigos selecionados foram lidos com o 

objetivo de entender quais são as metodologias ativas usadas em sala de aula e que respondem 

as indagações apresentas anteriormente. A seguir são apresentados os resultados obtidos. 

 

4.1 Artigos selecionados  

 

Nesta seção são apresentados, na Tabela 2, os artigos que compuseram o portfólio 

bibliográfico da pesquisa, que foi construído com base no método ProKnow-C, apresentado na 

seção anterior. A tabela evidencia os autores, o título dos artigos, a quantidade de vezes que ele 

foi citado em outras pesquisas e o ano de publicação 

 

Tabela 2 - Artigos que compõem o Portfólio Bibliográfico 

Autores Título do Artigo 
N° de 

Citações 

An

o 

Krüger, Letícia M.; Ensslin, 

Sandra R. 

Traditional Method and Constructivist Teaching Method 

in the Learning Process: an investigation with academics 

of the accounting III discipline of the Accounting 

Sciences course at the Federal University of Santa 

Catarina 

62 
201

3 

SILVA, Uilcleides Braga et al. 

Pedagogical Conceptions and Changes in Accounting 

Practices: a study on the Educational Model adopted in a 

public university and the critical-reflexive formation of 

the accountant 

21 
20

14 

CITTADIN, Andréia et al. 
O uso de metodologias ativas no ensino da contabilidade 

de custos 
6 

20

15 

GUIMARÃES, Milla Lúcia 

Ferreira et al. 

Reflexos do uso de metodologias ativas no ensino da 

contabilidade de custos 
15 

20

16 



13 

SANTOS, Luis A. F. dos; 

GASPARI, Sylvia S. L. C.; 

MARQUES, Marcus de S. 

Pesquisa Bibliométrica sobre os Métodos de Ensino em 

Contabilidade 

20 
20

16 

SANTOS, Luis Augusto dos et 

al. 

Bibliometric Research on Teaching Methods in 

Accounting 
12 

20

16 

MEDEIROS, Vanessa Câmara de 

et al. 

Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem: A 

Experiência da Aplicação dos Jogos de Empresas em 

uma Turma de Mestrado em Contabilidade 

7 
20

17 

SILVA, Uilcleides Braga da; 

BRUNI, Adriano Leal 

What teaches me to teach? A study on explanatory 

factors of pedagogical practices in accounting teaching 
24 

20

17 

NAGIB, Leonardo de Rezende 

Costa et al. 

Relação entre metodologias ativas, ciclo de vida docente 

e qualificação docente no ensino de graduação em 

contabilidade 

4 
20

18 

SOUZA, Antônio Nadson 

Mascarenhas 

EPC307-utilização de metodologias ativas e elementos 

de gamificação no processo de ensino-aprendizagem da 

contabilidade: experiência com alunos da graduação 

15 
20

18 

NAGIB, Leonardo de Rezende 

Costa; SILVA, Denise Mendes da 

Adoção de metodologias ativas e sua relação com o ciclo 

de vida e a qualificação docente no ensino de graduação 

em ciências contábeis 

11 
20

19 

PAIXÃO MOREIRA, Ana Carla 

da et al. 

As metodologias ativas em contabilidade e administração 

a luz da produção científica brasileira 
2 

20

19 

SOARES, José Mauro Madeiros 

Velôso et al. 

Metodologias ativas de ensino: evidências da aplicação 

do método de caso nos cursos de ciências contábeis e 

administração 

15 
20

19 

Vargas, Sandra B. de; 

Scherer, Adriana P. Z.; 

Garcia, Letícia S. 
As metodologias ativas no ensino da contabilidade: 

relato de experiências na sala de aula 

7 
20

20 

SOUZA, Antonio Nadson 

Mascarenhas et al. 

Utilização de metodologias ativas e elementos de 

gamificação no processo de ensino-aprendizagem da 

contabilidade: experiência com alunos da graduação 

4 
20

20 

OLIVATTI, Layla Gabrielly 

Jardim et al.  

Metodologias ativas, por que sim ou por que não? Fatores 

que favorecem ou inibem o uso de metodologias ativas 

no ensino da contabilidade 

 

8 
20

20 

LEANDRO DE LIMA, Samuel 

Lyncon et al. 

Metodologias ativas em ciências contábeis: uma análise 

sobre o estado da arte 
12 

20

20 

ALVES, Polliany Maisa et al.  

Associações entre estilos de aprendizagem, preferências 

por metodologias ativas e gerações dos discentes de 

graduação em Contabilidade 

12 
20

21 

SIQUEIRA, Liliane Maria 

Ramalho de Castro 

Tecnologias digitais e o desenvolvimento da tomada de 

decisão na contabilidade: a importância das 

metodologias ativas na aprendizagem da Administração 

Financeira 

23 
20

21 

ARRUDA, Juliana S.; 

SIQUEIRA, Liliane M. R. 

de C. 
Active Methodologies, Hybrid Teaching and Digital 

Artifacts: classroom in times of pandemic 

10 
20

21 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

4.2 Análise bibliométrica  

 

A análise bibliométrica foi realizada com o objetivo de quantificar as informações 

existentes e identificar as principais características das publicações constantes no portfólio 

bibliográfico (ENSSLLIN; ENSSLIN; PINTO, 2013). Para esta análise foram verificados os 
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seguintes indicadores: 1) periódicos; 2) ano de publicação; 3) artigos mais citados; 4) autores; 

e 5) palavras-chave mais citadas. 

 

Gráfico 1 - Quantidade de publicações dos artigos por ano 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

No que se refere a quantidade de publicações relativas ao tema, é possível verificar que 

o ápice de publicações foi entre 2019 e 2020, o que representa 33,33% dos trabalhos 

encontrados. Observa-se que em 2016 a quantidade de publicações também foi representativa, 

com 14,28% do total, e que o ano de 2017 concentrou apenas 9%. Nos demais anos identificou-

se apenas uma publicação sobre o tema, refletindo em 4,76% em cada ano.  

Destaca-se que o objetivo era coletar artigos publicados de 2010 a 2021, entretanto 

encontrou-se artigos apenas a partir de 2013 e por isso não há nenhuma publicação em 2010, 

2011 e 2012, conforme pode ser observado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 2 - Artigos mais citados 
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Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

No que se refere a maior quantidade de citações, os trabalhos elaborados por Krüger et 

al., em 2013, Silva e Bruni, em 2017, e Siqueira, em 2021, foram os mais citados com, 

respectivamente, 62, 24 e 23 menções em outras pesquisas. Destaca-se que esses trabalhos 

representam quase 20% da amostra total utilizada neste artigo. Os artigos com menos de 10 

citações representam 33,33% da amostra total. Por sua vez, os trabalhos com 10 citações ou 

mais representam 38,10% do total. Os autores principais são Luís Augusto dos Santos e 

NAGIB, Leonardo de Rezende Costa possui dois trabalhos publicados com outros autores, um 

em 2016 e o outro em 2017, sendo considerado o autor com maior representatividade de 

publicações. A verificação referente a quantidade de citações foi realizada no Google 

Acadêmico.  

Ao todo, os artigos publicados contaram com mais de 41 autores diferentes. No que se 

refere ao arranjo de autoria dos trabalhos por portfólio, ressalta-se que apenas dois trabalhos 

foram publicados individualmente o que representa 4,76% e que os demais foram publicados 

por três ou mais autores, representando o percentual de 95,24%. Assim sendo, foi possível 

verificar que os pesquisadores interessados na temática metodologias ativas e serious game 

realizam trabalhos em grupos e que existe diversos pesquisadores com interesses significativos 

no tema. 

Os objetivos dos artigos podem ser considerados distintos, entretanto o foco é na 

constatação do impacto das metodologias ativas no ensino da contabilidade. Como, por 

exemplo, metodologias aplicadas às disciplinas de contabilidade, ao setor público, à liderança, 

à satisfação e motivação no ambiente de trabalho, ao envolvimento e comprometimento, ao 
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gerenciamento de resultados, à intenção de rotatividade, e aos desafios gerenciais e de 

desempenho. Essas temáticas não são aprofundas neste trabalho. 

 

4.3 Resultados da análise sistêmica 

 

Nesta etapa serão apresentados os principais achados das pesquisas presentes no 

portfólio bibliográfico, assim como uma análise e discussão desses resultados. A princípio, 

ressalta-se os artigos publicados por Luís Augusto dos Santos que, como apresentado 

anteriormente, é o autor com mais publicações sobre o tema. Seus trabalhos se assemelham 

muito com este artigo, visto que eles pesquisam bibliometricamente sobre os métodos de ensino 

em contabilidade, sendo que a diferença está nos períodos analisados. As pesquisas de Santos 

et al. (2016a) e Santos, Gaspari e Marques (2016b) abrangem de 2001 a 2011 e este trabalho, 

de 2010 a 2021.  

Os autores relatam que não encontraram nenhum artigo publicado sobre a temática de 

metodologias ativas, a citar: 

 

Este estudo demonstra os resultados de uma pesquisa que objetivou identificar a 

produção científica sobre a Metodologia do Ensino em Contabilidade utilizando a 

abordagem bibliométrica. Não foi identificado nenhum estudo com essa vertente. Para 

o desenvolvimento deste artigo utilizou-se como fonte de pesquisa a análise do 

período de 2001 a 2011 nos Congressos de Contabilidade, Periódicos de Educação e 

Periódicos de Contabilidade, buscando o levantamento estatístico de toda a produção 

científica referente ao tema abordado. Foi utilizada a Lei de Bradford, mediante a 

medição da produtividade das revistas, como forma de coletar e organizar a 

sistemática dos achados. Este estudo permite afirmar que, a produção científica na 

área de educação contábil ainda é incipiente e está em crescente desenvolvimento ante 

a evolução do ensino superior em outras áreas (SANTOS; GASPARI; MARQUES, 

2016b, p.12). 

 

Os artigos de Krüger e Ensslin (2013) e o de Vargas, Scherer e Garcia (2020), eles 

analisaram os estudantes que ingressam na universidade em busca de uma carreira profissional. 

Destacando que os professores e a universidade precisam planejar o currículo e as metodologias 

que serão utilizadas em aula com o objetivo de preparar os alunos para o mercado de trabalho 

e desenvolver habilidades para que busquem constantemente ampliar seu conhecimento. O 

estudo foi desenvolvido para identificar a contribuição do método tradicional e do método 

construtivista de ensino no processo de aprendizado do aluno. 

Os artigos de Siqueira (2021), de Arruda e Siqueira (2021) e Alves et al. (2021) se 

assemelham pelo fato de analisarem práticas docentes do ensino superior e considerarem que 

elas devem ser centralizadas na utilização de atividades que proporcionem reflexões acerca da 
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efetividade da aprendizagem dos conteúdos discutidos. Observaram que 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.  

Siqueira (2021, p. 20) evidencia que: 

 

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.  

 

Os demais artigos relatam o fato de que os professores de contabilidade buscam estudar 

a contabilidade em termos de seu desenvolvimento progressivo de técnicas e práticas 

instrumentais (metodologias ativas), isso sendo contraposto à contabilidade crítica que vê o 

mundo como socialmente construído (hard skills e soft skills) e intrinsecamente ligado às 

relações entre organizações, pessoas e contextos políticos. Isso é exemplificado pela noção de 

‘pessoa governável’ e como o custeio padrão e o orçamento fazem parte das complexas práticas 

de gestão social e organizacional que foram desenvolvidas para regular a ação individual em 

nome da economia eficaz, por exemplo. 

Além disso, foi observado que algumas críticas foram fornecidas a uma análise das 

formas específicas em que o poder pode operar por meio da educação contábil ou das formas 

que uma educação pode levar na reprodução de estruturas sociais e na manutenção das formas 

de subordinação. Ao responder a essas preocupações, a criação e aprendizado com o objetivo 

de desenvolver habilidade hibridas (hybrid skills) podem oferecer algumas implicações para a 

prática profissional.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Apesar das vantagens citadas neste artigo sobre o uso de metodologias ativas e serious 

games, alguns autores criticam essa posição dos jogos educacionais, informando que eles são 

chatos, não apresentam uma estrutura agradável, são simplistas e repetitivos (BROM; ŠISLER; 

SLAVIK, 2009) e podem resultar em efeitos negativos no comportamento, cognição e emoção 

do aluno (YUSOFF et al., 2018). Isso os tornariam uma ferramenta de ensino inferior às demais 

metodologias ativas (FAUST; PAULSON, 1998) e desmotivariam alguns alunos a continuar os 

estudos (BROM; ŠISLER; SLAVIK, 2009). Portanto, levanta-se a possibilidade de que as 

metodologias ativas ligadas a serious games possam prejudicar o desenvolvimento de certas 
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habilidades nos alunos ao invés de auxiliar. De modo a se evitar essa possibilidade, faz-se 

necessário um cuidado metodológico, além da própria metodologia ativa ou serious game 

escolhido. 

De modo geral, esta pesquisa possibilitou a percepção de como está o tratamento da 

avaliação de desempenho e as metodologias ativas – serious game. Além disso, constatou-se 

que o campo teórico da avaliação de desempenho está bem desenvolvido, possibilitando o 

aporte ao tema tratado nesta pesquisa. Observou-se também que as hard skills e as soft skills 

consistem em uma preocupação pertinente tanto por parte dos pesquisadores, como dos 

educadores de ciências contábeis. Visto que as organizações buscam cada vez mais por 

profissionais com essas habilidades, isto é, com atitudes positivas, respeito aos outros, 

confiança, iniciativa, responsabilidade, trabalho em equipe e comunicação. 

Porém ainda é incipiente a aplicação de metodologias ativas, por mais que se julgue 

como relevante, a análise do portfólio bibliográfico evidência que os estudos da área estão 

voltados ao levantamento das atuais situações, mas com pouca repercussão no que se refere a 

formação acadêmica dos alunos. As limitações deste estudo foram consideradas somente a 

quantidade de artigos publicados que abordam a temática desta pesquisa. 

Como sugestões para futuras pesquisas, apontam-se: utilizar outras bases de dados, 

outros idiomas, outras características; desenvolver trabalhos que investiguem as oportunidades 

apontadas de como alunos ingressam no mercado de trabalho; ampliar esta pesquisa para os 

demais tripés da sustentabilidade (carreira e retorno financeiro), podendo ter uma visão mais 

abrangente de como está o tratamento das informações de metodologias ativas e na 

aplicabilidade de avaliação de desempenho.  
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