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RESUMO 
Nos últimos anos verifica-se uma cobrança na formação profissional dos estudantes de Ciências Contábeis: 

capacitação e adaptação a novos ambientes, compreensão e domínio das relações e atividades humanas, 

coordenação de informações e novos conhecimentos. A forma como as escolas ensinam e como os alunos 

aprendem está em transformação. Isso em decorrência das novas tecnologias, das redes sociais, a intensificação da 

velocidade de comunicação entre os jovens e uma nova realidade virtual tem sido estabelecida. Surgem novas 

necessidades, e essas devem-se ao meio em que vivemos atualmente. As metodologias ativas, admitindo a essa 

reformulação educacional, estão preocupadas em formar um estudante crítico, com capacidade de atuar no 

mercado profissional, em constantes mudanças. Assim, diante deste contexto, objetiva-se analisar sob a percepção 

dos discentes o impacto das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem nos cursos de Ciências 

Contábeis. Para cumprir esse objetivo utilizaram-se como procedimentos metodológicos o levantamento 

bibliográfico, experimento com os alunos e aplicação de questionário sobre a aproveitamento de metodologias 

ativas. Para tabulação e análise dos resultados utilizou-se Excel®. Como principais resultados pode-se verificar 

que a aplicação da metodologia ativa melhorou o desempenho dos alunos, pois a metodologia criou uma rotina de 

estudos. Verificou-se que os alunos destacam “Organização e aprender estudar”, “Melhora na argumentação”, 

“Melhora na apresentação oral” e “Melhora na resolução de problemas” como contribuições da metodologia ativa. 

Assim, os resultados apontam que a metodologia ativa empregada contribuiu positivamente para o processo de 

ensino-aprendizagem, já que os alunos responderam favoravelmente à adoção do método, a participação nas aulas 

foi satisfatória e a efetiva interação dos alunos foi verificada.  
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ABSTRACT: 

In the last few years, there has been a demand for the professional training of Accounting students: training and 

adaptation to new environments, understanding and mastery of human relations and activities, coordination of 

information and new knowledge. The way schools teach and students learn is changing. This is due to new 

technologies, social networks, the intensification of the speed of communication between young people and a new 

virtual reality has been established. New needs arise, and these are due to the environment in which we currently 

live. The active methodologies, admitting to this educational reformulation, are concerned with training a critical 

student, with the capacity to act in the professional market, in constant changes. Thus, in view of this context, the 

objective is to analyze under the students' perception the impact of active methodologies in the teaching-learning 

process in Accounting courses. To fulfill this objective, the bibliographical survey, experiment with students and 

application of a questionnaire on the use of active methodologies were used as methodological procedures. Excel® 

was used to tabulate and analyze the results. As main results it can be verified that the application of the active 

methodology improved the students' performance, because the methodology created a study routine. It was found 

that students highlight “Organization and learning to study”, “Improvement in argumentation”, “Improvement in 

oral presentation” and “Improvement in problem solving” as contributions of the active methodology. Thus, the 

results show that the active methodology employed contributed positively to the teaching-learning process, since 

students responded favorably to the adoption of the method, participation in classes was satisfactory and the 

effective interaction of students was verified. 
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1. INTRODUÇÃO 

As atuais transformações culturais, tecnológicas, socioeconômicas e políticas impactam 

expressivamente na sociedade, nas relações estabelecidas entre as pessoas, no ambiente de 

trabalho e, por conseguinte, na qualificação profissional. 

Observa-se nos últimos anos uma cobrança na formação profissional na área contábil: a 

capacidade de adaptação à novos ambientes, compreensão e domínio das complexas relações e 



atividades humanas e, especialmente, coordenar a imensa quantidade de informações e novos 

conhecimentos, que se rebatem aos padrões de referência dominantes. 

Esta visão tem se ampliado ao longo dos anos e neste contexto Mitre et al (2008) 

enfatizavam que os meios de comunicação são acelerados, tanto pelo avanço das novas 

tecnologias, como pela percepção do mundo como uma rede de relações dinâmicas que estão 

em progressiva transformação. O autor destacava na ocasião um debate sobre a urgência de 

mudanças nas Instituições de Ensino Superior (IES) objetivando, principalmente, à 

reconstrução de seu papel social (MITRE et al, 2008). 

Isso é consequência das novas tecnologias, das redes sociais, a intensificação da 

velocidade de comunicação entre os jovens e uma nova realidade virtual que tem sido 

estabelecida. Neste viés surgem novas necessidades, e essas devem-se ao meio em que vivemos 

atualmente. Assim, a universidade deve reconstruir seu papel, a fim de proporcionar 

conhecimentos amplos e desenvolvimento social (GUERRA E TEXEIRA, 2016). 

O que se sabe é que a forma como as escolas ensinam e como os alunos aprendem está 

em transformação. As metodologias ativas, admitindo a essa reformulação educacional, estão 

preocupadas em formar um estudante crítico, com capacidade de atuar no mercado profissional, 

em constantes mudanças (GUERRA E TEXEIRA, 2016). 

Esta visão vem sendo corroborada por Moran (2015), ele explana que as IES precisam 

incentivar a aplicação das metodologias ativas, se pretendem obter sucesso acadêmico e 

gerencial, sendo que ainda afirma que “as instituições utilizarão o blended como modelo 

predominante de educação, que unirá o presencial e o EaD” (MORAN, 2015, p.30). 

Diversos autores como Dewey (1950), Novack (1999) e Freire (2009), enfatizam a 

seriedade de extrapolar a educação tradicional e focar na aprendizagem no aluno, envolvendo-

o, motivando-o e dialogando com ele (Moran, 2013). 

Assim, este estudo tem com questão central: Qual a percepção dos discentes sobre as 

metodologias ativas no ensino de Contabilidade? E como questão secundária: Qual o impacto 

das metodologias ativas no desenvolvimento e rendimento dos discentes? E para responder 

essas questões, este estudo tem como objetivo: Analisar sob a percepção dos discentes o 

impacto das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem nos cursos de Ciências 

contábeis.  

A partir desta introdução, este estudo está estruturado da seguinte forma: serão 

apresentados o referencial teórico, os procedimentos metodológicos seguidos em sua 

elaboração; na sequência, serão apresentados os resultados e discussões sobre a análise. Por 

fim, serão apresentadas as conclusões, incluindo contribuições do estudo, limitações, 

recomendações para pesquisas futuras e as referências. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. As metodologias ativas de aprendizagem 

As metodologias ativas de ensino e aprendizagem são um processo que inclui o aluno 

de forma ativa no ambiente relacionado à sua profissão, ainda no processo de formação, 

preparando o estudante a resolver diversos problemas, e isso possibilita que se coloque em 

prática a capacidade de examinar, refletir e criticar (MITRE et. al., 2008). 

Nas metodologias ativas, o processo de ensino e aprendizagem envolve experiências 

reais ou simuladas “com o objetivo de alcançar e motivar o discente, pois diante do problema, 

ele se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas” 

(BERBEL, 2011, p. 29). 

Diferentemente, os métodos tradicionais, que privilegiam a transmissão de informações 

pelos professores e ao aluno o papel de agente passivo no processo, faziam sentido quando o 



acesso à informação era difícil. Com a Internet e a divulgação aberta de muitos cursos e 

materiais, é possível aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas pessoas 

diferentes (MORAN, 2015). 

É considerável destacar que as metodologias empregadas devem acompanhar os 

objetivos pretendidos no processo de ensino aprendizagem. Se objetivar a proatividade dos 

discentes, é necessário adotar metodologias que os envolvam em atividades cada vez mais 

complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais 

relevantes. Se o objetivo é o desenvolvimento de criatividade, é preciso experimentar novas 

possibilidades de mostrar sua iniciativa. 

As metodologias ativas seguem 7 princípios principais: Aluno como centro do ensino e 

aprendizagem, Autonomia; Reflexão, Problematização da realidade, Trabalho em equipe, 

Inovação, Professor como mediador/facilitador, como apresentado na Figura 1, que sintetiza 

seus principais princípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Princípios que constituem as metodologias de ensino 

Fonte: Diesel, Baldez e Martins (2017). 

 

Cabe destacar que as metodologias ativas vão de encontro com os fundamentos teóricos 

pedagógicos consagrados que justificam a abordagem, conforme Diesel et al (2017). Dentre as 

bases que as fundamentam, destacam-se: 

i) Interacionismo, defendido por Piaget e Vygotsky: corrente oposta ao inatismo1 

e ao behaviorismo2, considera o aluno como indivíduo ativo que para construir 

seus conhecimentos, se apropria dos elementos fornecidos pelos professores, 

pelos livros didáticos, pelas atividades realizadas em sala e por seus colegas.  

Ao professor deve apenas propiciar aos alunos o ambiente e os meios necessários para 

que eles construam seus conhecimentos, facilitando sua aprendizagem.  

 

 
1 Inatismo: considerava que o humano nasce de um jeito e nunca mudará. 
2 Behaviorismo: defende que o humano aprende através de mecanismos de estímulos, respostas, reforço positivo 

(recompensas) e reforço negativo (punição). 
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ii) Pedagogia de John Dewey: o ponto de encontro dessa abordagem e as 

metodologias ativas, ocorre em não separar a vida e educação. Segundo Dewey 

os estudantes não são preparados para a vida quando estão na escola, e que estão 

de fato “vivendo” quando não estão em ambiente escolar; A educação torna-se, 

desse modo, uma ‘contínua reconstrução de experiência’. 

Para Dewey há 5 condições para uma aprendizagem: “só se aprende o que se pratica; 

mas não basta praticar, é preciso haver reconstrução consciente da experiência; aprende-se por 

associação; não se aprende nunca uma coisa só; toda aprendizagem deve ser integrada à vida”. 

 

iii) Aprendizagem significativa de Ausubel: retrata a dicotomia de aprendizagem 

significativa e mecânica. Para a aprendizagem ser significativa, o docente 

precisa levar em conta o conhecimento prévio do aluno, a potencialidade do 

material e a disposição do aprendiz em aprender; 

iv) Perspectiva Freiriana: sua abordagem ocorre dentro do enfoque construtivista, 

em que o aluno possa reconhecer e refletir sobre suas próprias ideias, e possa 

praticar o exercício de formular uma opinião sobre determinado assunto. Assim, 

o processo provoca uma atitude crítica alcançando a atuação do discente como 

sujeito ativo na sociedade. 

 

É notório que adotar metodologias ativas nas IES é uma questão urgente, tanto que 

Berbel (2011, p. 34), elucida que a adesão das metodologias ativas pode, gradualmente, 

promover “o desenvolvimento do espírito científico, do pensamento crítico, do pensamento 

reflexivo, de valores éticos, entre outras conquistas dessa natureza [...] contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia na formação do ser humano e de futuros profissionais”. 

Para Berbel (2011), as metodologias ativas mostram-se com uma possibilidade para o 

fomento de motivação, interesse, criatividade e autonomia nos alunos, uma vez que se propõem 

a consolidar no educando sua percepção de que ele mesmo é a “origem da própria ação, ao 

serem apresentadas oportunidades de problematização de situações envolvidas na programação 

escolar, de escolha de aspectos dos conteúdos de estudo, de caminhos possíveis para o 

desenvolvimento de respostas ou soluções” (Berbel, 2011, p. 28). 

Esta visão incorporada com várias possibilidades de Metodologias Ativas, com 

potencial de propiciar aos alunos a autonomia, reflexão, melhoria na comunicação e torna-lo 

um indivíduo crítico, tais como: Blended Learning, Problem Based Learning (PBL), Peer 

Instruction, Seminário, Visita Técnica, Estudo de caso, Jogos, entre outros estão em 

consonância com as pesquisas de Guerra e Teixeira, 2016. 

 

 

2.2.  Estudos sobre Metodologias Ativas no ensino de Ciências Contábeis 

No ensino de Ciências Contábeis já possuem diversos trabalhos a respeito de adoção de 

metodologias ativas. Soares et. al. (2008) destacaram vantagens com a aplicação, tais como 

aumento da responsabilidade; estímulo para resolver problemas e para leitura; habilidades para 

trabalhar-se em equipe; e comunicação. 

Já foram realizados trabalhos utilizando como métodos modelos tradicionais de 

avaliação, e outros, utilizando o Problem Based Learning (PBL), tais como Soares (2008), que 

em sua pesquisa verificou a efetividade do método PBL (Problem Basead Learning) no curso 

de Ciências Contábeis da FEA-RP/USP. Os resultados permitiram verificar que, a partir da 

adesão do estudante ao método, os mesmos ganham conhecimento na área, adquirem 

capacidade para resolução de problema, melhoram sua comunicação, desenvolvem habilidades, 

e adquirem confiança. 



Já Guerra e Teixeira (2016) comprovaram que a utilização de metodologias ativas no 

curso de Ciências Contábeis contribuiu para o desempenho dos estudantes. 

Soares, Araújo e Leal (2018) verificaram uma boa aceitação da metodologia aplicada 

(Método do Caso) entre os alunos e a melhoria no processo de aprendizagem, onde destacam-

se o ambiente livre ao debate e a conciliação entre teoria e prática, auxiliando o processo de 

consolidação do conhecimento. Entretanto, algumas possíveis dificuldades tanto do discente 

como do docente, da necessidade maior da condução metodológica pelo docente, além do 

estranhamento inicial por alguns alunos à esse tipo de metodologia em virtude da prevalência 

de metodologias tradicionais de ensino na maioria das disciplinas dos curso de contabilidade. 

Já para Soares, Souza, Azevedo e Araújo (2018) com a aplicação de metodologias ativas 

e elementos da Gamificação apontam que o uso de metodologias ativas se mostra eficazes no 

ambiente de ensino, na medida que o engajamento, motivação e comprometimento dos 

estudantes são maximizados, possibilitando a construção de um ambiente educacional 

dinâmico, desafiador e participativo e no desenvolvimento de competências exigidas no 

mercado de trabalho 

 

2.3. O Peer Instruction no contexto de sala de aula invertida. 

O Peer Instruction, “instrução em pares” ou, ainda, “instrução pelos colegas”, é uma 

metodologia ativa centrada no estudante (active student-centered pedagogy) desenvolvida no 

início da década de 90 pelo professor de Física Eric Mazur da Universidade de Harvard. 

O objetivo principal do Peer Instruction é promover a interação entre os alunos e atentá-

los aos conceitos subjacentes – aqueles que são subliminares e/ou implícitos. Este processo de 

aula “estimula os estudantes a pensar através de argumentos que estão sendo desenvolvidos e 

promove que eles e o professor acessem o quanto entenderam os conceitos” (MAZUR, 1997, 

p.10). 

O método se baseia no estudo prévio de materiais disponibilizados pelo professor e 

apresentação de questões conceituais em sala de aula, para os alunos discutirem entre si 

(MAZUR, 1997; DUMONT, CARVALHO e NEVES, 2016). 

O Peer Instruction é trabalhado em uma série de etapas, cada uma delas com um 

propósito específico. Resumidamente pode-se definir nas seguintes etapas:  

i) Definição do conceito a ser trabalhado com os alunos; 

ii) Seleção de material para estudo prévio pelos alunos (envio com uma semana de 

antecedência); 

iii) Solicitar que os alunos durante a semana estudem o material selecionado; 

iv) Encaminhar uma tarefa sobre o conteúdo (de preferência que o aluno não 

consiga fazer pela simples leitura mecânica do texto); 

v) Revisão, antes da aula, as tarefas enviadas e identificação das questões que os 

alunos apresentaram maior dificuldade; 

vi) Elaboração de questões com base nos pontos que os estudantes tiveram maior 

dúvida. 

vii) Em aula, expositiva de 10 a 15 minutos sobre o conceito estudado previamente; 

viii) Em aula, aplicação de um Quizz; 

ix) Proposta de Questões Conceituais (aplicação de teste com alternativas sobre o 

tema abordado, durante a aplicação os alunos em pares discutem suas respostas 

e tentam convencer aos colegas); e 

x) Conclusão e Feedback. 

 

Os especialistas apontam diversas vantagens com a adoção do Peer Instruction, dentre 

elas: 

i) Quebra da monotonia das aulas expositivas; 



ii) Fornecimento do feedback imediato ao sobre o entendimento dos alunos acerca 

do conteúdo; 

iii) Possibilita melhorar a compreensão dos conceitos pelos discentes; 

iv) Estimula a habilidade de resolver problemas e argumentar; e 

v) Os alunos pensam por si próprios e verbalizam seus pensamentos. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1.Classificação e fases da pesquisa 

O presente trabalho caracteriza-se como pesquisa de natureza aplicada, pois gera 

conhecimentos novos e úteis para aplicação prática dirigida para a solução de possíveis 

problemas. Utiliza-se dos tipos de pesquisa exploratória e descritiva com abordagem 

qualitativa. 

Desta maneira, com o objetivo de avaliar a percepção dos discentes sobre as 

metodologias ativas no ensino de Contabilidade nos cursos superior em gestão, a pesquisa pode 

ser caracterizada como descritiva (GIL, 2002; SILVA e MENEZES, 2005). 

Já a pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com 

objetivo de torná-lo explícito ou construir hipóteses. Para tanto, envolve pesquisa bibliográfica, 

entrevista, análise de problemas, assumindo as formas de pesquisa bibliográfica e estudos de 

caso (ALENCAR, 2004; SILVA e MENEZES, 2005). 

Para elaboração deste trabalho, a pesquisa foi realizada em diferentes fases: 

1ª fase: inicialmente a partir de debates sobre as metodologias ativas e o processo de 

ensino-aprendizagem com posterior definição do caso que seria estudado, e definição de 

procedimentos para o experimento e coleta dos dados;  

2ª fase: pesquisa bibliográfica acerca do tema; 

3ª fase: realização do experimento com os alunos: 

i) 1º ano dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Instituição de 

Ensino Superior X na disciplina de Contabilidade Básica, totalizando 91 alunos 

matriculados; e 

ii) 1º ano dos Cursos de Administração e Gestão em Recursos Humanos da 

Instituição de Ensino Superior Y na disciplina de Contabilidade Gerencial 

totalizando 74 alunos matriculados. 

 

Para coleta de dados utilizou-se um questionário. O mesmo foi disponibilizado 

eletronicamente e encaminhado por e-mail, em novembro, aos alunos na disciplina de 

Contabilidade Básica da Instituição X com o objetivo de verificar a percepção sobre o 

experimento e seus os impactos e em janeiro para os alunos da IES Federal. 

3.2. O processo do experimento 

O experimento se baseou na metodologia ativa Peer Instruction, seguindo o processo 

de aplicação com os alunos da Instituição X. 

• Antes da aula: 

• Os alunos tiveram acesso ao planejamento do 3º bimestre (assuntos a serem 

tratados); 

• Foi disponibilizado o material complementar sobre os assuntos e algumas 

referências bibliográficas para pesquisa; 

• Os alunos realizavam pesquisas e estudavam em casa o assunto do dia; 

• Os alunos realizam a tarefa encaminhada pelo Google Docs; 

• Professor avalia a realização da tarefa. 



• No dia da aula: 

• Exposição dialogada sobre o assunto da aula com 20 minutos de duração; 

• Formação de grupos de até 5 alunos; 

• Apresentação de questões (Quizz) sobre o assunto da aula; 

• Os alunos de cada grupo refletem e discutem sobre a questão e escolhe as 

respostas; 

• O professor corrige a questão (caso o nível de acerto fique abaixo de 40%, e 

revisa o conceito) 

• Após a aula: 

• Atividade prática sobre o assunto da aula (atividade para casa) com envio do 

gabarito por e-mail; 

• Aplicação lista de exercício e estudo de caso 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Os alunos da Instituição Y foram descartados da aplicação do questionário devido a 

baixa participação dos discentes no experimento, uma participação efetiva de apenas 8 alunos. 

E devido a isso, não foi considerado pelos pesquisadores. 

Contudo, verificou-se a falta de aculturamento desses alunos em metodologias ativas no 

processo de ensino-aprendizagem, deixando-os passivos e dependentes.  

Durante o processo de aplicação do experimento questionou-se o motivo pelo qual 90% 

dos alunos não seguiam as recomendações do professor. Os alunos responderam não estarem 

habituados ao processo apresentado. Um grande percentual declarou não ter tempo em casa 

para dedicar-se aos estudos, e ainda declararam não lembrar da atividade. 

4.1. O perfil dos alunos participantes da Instituição X 

Os alunos participantes do experimento totalizam 91 alunos, sendo 56,04% do sexo 

feminino e 43,96% do sexo masculino. 

Quanto a faixa etária, verifica-se que 62,63% dos alunos possuem de 17 a 31 anos. A na 

faixa etária de 22 a 26 anos com 27,47%, seguido por 19,78% na faixa de 27 a 31 anos, 

conforme Tabela 1 apresenta a participação. 
Tabela 1: Faixa etária dos respondentes 

Faixa etária frequência % relativa 

17 a 21 anos 14 15,38 

22 a 26 anos 25 27,47 

27 a 31 anos 18 19,78 

32 a 36 anos 14 15,38 

37 a 41 anos 10 10,99 

42 a 46 anos 8 8,79 

acima de 47 anos 2 2,20 

Total 91 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

A segunda questão perguntava sobre as horas dedicadas ao estudo: “De acordo com as 

orientações da professora, quantas horas semanais (em média) você dedicou aos estudos?”, os 

resultados são apresentados na Tabela 2. 
Tabela 2: Horas semanais de dedicação aos estudos 

Tempo semanal frequência % relativa 



não dediquei 6 6,59 

1 a 2 horas 4 4,40 

2 a 3 horas 18 19,78 

3 a 4 horas 29 31,87 

4 a 5 horas 30 32,97 

mais de 6 horas  4 4,40 

Total 91 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Na questão “Seu desempenho melhorou no 3º bimestre em comparação aos 1º e 2º 

bimestre?” De acordo com a Tabela 3, verifica-se que 71,42% dos alunos melhoraram seu 

desempenho, enquanto que 16,48% tiveram desempenho igual. 

 

 
Tabela 3: Melhora no desempenho no 3º bimestre 

 frequência % relativa 

Sim, melhorei meu desempenho 65 71,42 

Não, caiu meu desempenho 15 16,48 

Não, tive o mesmo desempenho 11 12,08 

Total 91 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Na questão: “Acredita que seu desempenho é relacionado com o seu tempo dedicado ao 

estudo?” A Tabela 4 apresenta que 68,13% acredita que o tempo dedicado ao estudo melhorou 

o desempenho no 3º bimestre. 
Tabela 4: O Desempenho está relacionado ao tempo dedicado ao estudo 

 Frequência % relativa 

Sim 62 68,13 

Não 15 16,48 

Em parte 14 15,38 

Total 91 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Foi questionado aos alunos se existe(em) outros fatores que interferem em seu 

desempenho acadêmico, e a totalidade, ou seja 100%, respondeu positivamente a questão. 

Assim, de acordo com a Tabela 5 verifica-se que o Uso de redes sociais é o fator mais expressivo 

que atrapalha o desempenho dos discentes, com 52,74%. 
Tabela 5: Fatores que atrapalham o desempenho acadêmico 

Fatores frequência % relativa 

Uso de redes sociais 48 52,74 

Emocional 12 13,18 

Excesso de trabalho 20 21,97 

Motivação 11 12,08 

Total 91 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Foi questionado aos alunos: “Qual nota, de 0 a 10, seu desempenho está relacionado 

com sua dedicação?” Foi possível o cálculo da média ponderada com as notas atribuídas, que 



se obteve o valor de 6,41. Considerando o valor máximo de 10, pode-se verificar que a média 

está acima da média 5,0. A Tabela 6 apresenta as notas atribuídas pelos alunos. 
Tabela 6: Notas do desempenho relacionado com a dedicação 

Nota frequência % relativa 

0 0 0,00 

1 2 2,20 

2 1 1,10 

3 5 5,49 

4 7 7,69 

5 9 9,89 

6 16 17,58 

7 18 19,78 

8 29 31,87 

9 2 2,20 

10 2 2,20 

Total 91 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Na questão: “Em comparação as aulas do 1º e 2º bimestre, em que foi adotado um 

método em que o aluno é totalmente passivo, qual nota você atribui ao método adotado no 3º 

bimestre?” A média ponderada das notas atribuídas foi de 6,86, ou seja, acima da média 5,0. 

As notas estão apresentadas na Tabela 7. 
Tabela 7: Nota atribuída a metodologia  

Nota frequência % relativa 

0 0 0,00 

1 2 2,20 

2 3 3,30 

3 5 5,49 

4 5 5,49 

5 2 2,20 

6 10 10,99 

7 20 21,98 

8 29 31,87 

9 10 10,99 

10 5 5,49 

Total 91 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Foi questionado aos alunos: “Considerando que as aulas do 3º bimestre foram baseadas 

em metodologias ativas, qual principal contribuição da metodologia você aponta?” Conforme 

a Tabela 8 apresenta as principais contribuições apontadas pelos estudantes. 
Tabela 8: Contribuições da metodologia 

 frequência % relativa 

Aprender a estudar 7 7,69 

Melhor organização 12 13,19 

Organização e aprender estudar 22 24,18 

Melhora na argumentação 19 20,88 

Melhora na apresentação oral 12 13,19 



Melhora na resolução de problemas 19 20,88 

Total 91 100 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Primeiramente destaca-se que as metodologias ativas possuem o potencial de 

proporcionar aos alunos uma aprendizagem autônoma, com um leque de oportunidades para 

aplicação na educação em diversos níveis, tais como Blended Learning, Problem Based 

Learning (PBL), Peer Instruction, Seminário, Visita Técnica, Estudo de caso, Jogos, Estudo de 

casos e outros. 

Este trabalho se propôs a responder: Qual a percepção dos discentes sobre as 

metodologias ativas no ensino de Contabilidade?  

Verificou-se que uma das instituições a metodologia não foi bem aceita pelos alunos, e, 

portanto, estes foram desconsiderados da pesquisa. Entretanto, verificou-se a necessidade de 

introduzir o assunto com corpo docente e aplicação de novas metodologias em outras 

disciplinas de forma a apresentar aos alunos um novo modo de aprender, que os tornem mais 

autônomos, críticos, hábeis e com conhecimento. 

Na Instituição X foi possível verificar a boa aceitação da metodologia ativa, com 

participação efetiva de cerca de 94% dos alunos inscritos na disciplina de Contabilidade Básica. 

E destes, 71,42% dos alunos responderam que melhoraram seu desempenho no 3º bimestre 

devido ao método adotado, pois a metodologia criou uma rotina de estudos. 

Outro ponto positivo é sobre as notas atribuídas a metodologia adotada no 3º bimestre 

que permitiu o cálculo da média ponderada em 6,86. 

Sobre a questão secundária: Qual o impacto das metodologias ativas no 

desenvolvimento e rendimento dos discentes? Verificou-se que os alunos destacam 

“Organização e aprender estudar”, “Melhora na argumentação”, “Melhora na apresentação 

oral” e “Melhora na resolução de problemas” como contribuições da metodologia ativa. 

Assim, os resultados apontam que a metodologia ativa empregada contribuiu 

positivamente para o processo de ensino-aprendizagem, já que os alunos responderam 

favoravelmente à adoção do método, a participação nas aulas foi satisfatória e a efetiva 

interação dos alunos foi verificada.  

A principal limitação é a falta de interesse e conhecimento dos alunos sobre as 

metodologias ativas, e falta de incentivo de algumas instituições. 

Recomenda-se como agenda de pesquisa para o futuro trabalhos com abordagem 

qualitativa sobre o tema e que vão além da percepção do estudante quanto a experiência e 

aprendizado. Trabalhos que possam explorar outras metodologias ativas, e possam abordar o 

tema desempenho associado as metodologias ativas. 
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