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RESUMO 
Nos cursos de contabilidade, tem-se recorrido ao uso de metodologias ativas de ensino-

aprendizagem, como é o caso dos jogos de empresas, que simulam a realidade empresarial a 

partir de sucessivas tomadas de decisões, contribuindo assim com o desenvolvimento de 

habilidades e competências, além de promover a motivação e a interdisciplinaridade. Nesse 

contexto, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência da aplicação do jogo de empresa 

denominado “A Escolha Certa” em uma turma de mestrado em contabilidade, enfatizando, 

nesse processo, a percepção dos discentes. O jogo foi aplicado para treze participantes, 

divididos em três equipes, que deveriam executar três etapas pautadas em conhecimentos 

interdisciplinares. Para relatar a experiência do jogo e compreender a percepção dos discentes, 

foram elaboradas notas de ensino e aplicados questionários semiestruturados aos discentes. A 

partir da coleta dos dados, elaborou-se, em relação às questões fechadas, uma planilha em 

Excel para melhor identificar as respostas dos participantes. Tratando-se das questões abertas, 

realizou-se uma análise de conteúdo com o intuito de extrair a percepção dos discentes sobre a 

metodologia de jogos de empresas. Em que pese algumas dificuldades encontradas, a 

aplicação do jogo mostrou-se eficiente para o aprendizado, bem como contribuiu para uma 

maior consolidação do conhecimento, interdisciplinaridade, desenvolvimento profissional e 

de habilidades, trocas de conhecimentos e experiências, além da motivação para a 

aprendizagem ativa. Conclui-se, portanto, que as metodologias ativas apresentam importantes 

recursos para o processo de ensino-aprendizagem.  
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Contabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 
No contexto da educação, especialmente a de nível superior, adquire-se cada vez mais 

importância a busca pela inovação em metodologias de ensino. Nesse sentido, as 

metodologias devem ser ajustadas aos objetivos pretendidos, levando em consideração um 

ambiente de mercado que vem exigindo uma maior capacidade crítica, reflexiva, dinâmica e 

de aplicação prática dos conhecimentos teóricos por parte dos profissionais. 

Uma dessas inovações diz respeito à utilização de metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem, que estão fundamentadas na inclusão dos discentes na construção do 

conhecimento. Nesse processo, os docentes são responsáveis por estimular a busca por 

repostas de diversos problemas, possibilitando que seja colocada em prática a capacidade dos 

discentes de análise, reflexão, bem como proporcionar meios que os levem a elaboração de 

novas pesquisas (Mitre et al., 2008).  

É importante destacar que essas metodologias ativas concentram-se, em última 

instância, no desenvolvimento de simulações da realidade ou situações reais, pelas quais os 

alunos são capazes de solucionar desafios advindos do meio social, em diversos contextos, a 

partir de determinados problemas apresentados a eles (Berbel, 2011). Dentre as metodologias 

ativas, e que estão pautadas na simulação da realidade, destacam-se os jogos de empresas, 

considerados por Rosas e Sauaia (2006) como uma simplificação da realidade empresarial 

envolvendo tomadas de decisão. Segundo os autores, tratando-se da educação, a utilização dos 

jogos de empresas objetiva desenvolver habilidades e fixar atitudes.  

Especificamente no ensino da contabilidade, que exige uma maior integração da teoria 

com a prática, entende-se que a adoção dessas metodologias, como os jogos de empresas, 

contribui de forma positiva para a consolidação do conhecimento. Partindo-se desse 

pressuposto, este trabalho tem como objetivo relatar a experiência da aplicação do jogo de 

empresa “A Escolha Certa” na disciplina de Metodologia do Ensino Superior do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPGCC/UFRN), enfatizando, nesse processo, a percepção dos discentes.  

Nesse sentido, enxerga-se que a realização deste trabalho contribui com a discussão do 

uso de metodologias ativas na educação. Além disso, oferece, aos potenciais docentes, 

subsídios para reflexões no processo de formação acadêmica no que diz respeito a utilização 

de diferentes metodologias, como os jogos de empresas. Por fim, permite uma maior 

avaliação da eficiência da metodologia em questão para a consolidação do conhecimento.  

É nesse contexto que se insere este artigo, que, além da introdução e das considerações 

finais, possui mais três itens. No primeiro, trata-se, inicialmente, de alguns aspectos teóricos 

que norteiam as metodologias ativas de ensino, para, em seguida, abordar os jogos de 

empresas. No segundo, apresentam-se os procedimentos metodológicos do estudo, destinando 

uma atenção especial ao processo de implementação do jogo. Por fim, discute-se o relato de 

experiência vivenciado, bem como a percepção dos discentes. 

 

2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE AS METODOLOGIAS ATIVAS DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

Na literatura, a existência apenas de um entendimento intuitivo, e não de uma 

definição comum, para a noção de metodologias ativas de ensino-aprendizagem (active 

learning), ainda que numa perspectiva inicial, fez com que este termo fosse tratado de forma 

generalizada, remetendo-se à ideia de que qualquer absorção formal de conhecimento por 

parte dos discentes deveria ser considerada uma aprendizagem ativa (Bonwell & Eison, 

1991).  

Entretanto, conforme explicam Chickering e Gamson (1987) e Meyers e Jones (1993), 

o processo de aprendizado vai além de uma simples recepção de informações. Isto é, os 



 
 

 

discentes devem discutir e escrever sobre o que estão aprendendo, bem como estabelecer uma 

relação desse aprendizado com as experiências passadas e aplica-lo às rotinas diárias 

(Chickering & Gamson, 1987). Esses são aspectos inerentes a active learning, sendo que o 

seu estímulo é um dos sete princípios básicos das boas práticas educacionais destacados por 

Chickering e Gamson (1987). Contribuindo com esta análise, Bonwell e Eison (1991) 

definem active learning como técnicas voltadas ao engajamento dos estudantes no processo 

de aprendizagem, no qual esses atores passam a agir sobre determinado fenômeno e refletir 

sobre o que está ocorrendo. 

Nesse contexto, torna-se relevante enfatizar que a adoção de metodologias ativas está 

inserida em uma discussão mais ampla, envolvendo o contraponto às metodologias 

tradicionais, quando, na verdade, as primeiras deveriam ser apreendidas como 

complementares às segundas, algo difícil de se verificar na prática pela presença do dilema 

entre a tradição e a inovação na educação (Konopka, Adaime, & Mosele, 2015).  

De todo modo, visando diferenciar essas duas perspectivas, pode-se afirmar que o 

ensino-aprendizado é conduzido, nas metodologias tradicionais, fundamentalmente, pelos 

professores, de modo que os alunos adquirem um papel passivo no sentido de atuarem apenas 

como receptores do conhecimento (Araujo & Slomski, 2013). Tratando-se das metodologias 

tradicionais, duas outras especificidades podem ser mencionadas (Stewart-Wingfield & Black, 

2005; Michel, Cater, & Varela, 2009): (i) grande parte do tempo da aula é destinado para 

aulas expositivas, sem que ocorra um maior envolvimento dos alunos; e (ii) os professores, a 

partir do programa estabelecido, determinam as notas com base na rigidez de avaliações. 

Na percepção de Barbosa e Moura (2014), o que diferencia essas duas abordagens é a 

atitude ativa reflexiva, presente nas metodologias ativas, e a atitude passiva, que está atrelada 

aos métodos tradicionais de ensino. Nesse contexto, vale destacar que, na metodologia ativa, o 

professor exerce o papel de facilitador para que, junto com o aluno, os resultados possam ser 

alcançados. Portanto, entende-se que o professor não deixa de ser responsável pela atividade 

no método de aprendizagem ativa, apenas o aprendizado é adaptado ao nível dos alunos, 

sempre buscando atingir resultados em conjunto (Souza, Iglesias, & Pazin-Filho, 2014).  

Ao considerarem a importância da utilização de metodologias ativas, Bonwell e Eison 

(1991) enumeram alguns dos seus benefícios para os discentes: (i) envolvimento em um 

processo que vai além do “ouvir” informações; (ii) o desenvolvimento de habilidades adquire 

uma maior ênfase comparativamente a transmissão de informações; (iii) construção do 

pensamento em um nível superior, envolvendo, por exemplo, análise, síntese e avaliação; (iv) 

engajamento em atividades (discussão, leitura, escrita); e (v) ênfase nas suas atitudes e 

valores.  

Em que pese esses aspectos, os autores chamam atenção para algumas dificuldades de 

se implementar esta abordagem. Pelo lado dos docentes, deve-se destacar a histórica 

influência do método tradicional, as resistências causadas pelo processo de mudança e a falta 

de incentivo para que ocorra essa mudança. A partir de uma visão mais específica do active 

learning, as barreiras estão relacionadas a limitação de abordar todo o conteúdo proposto no 

tempo de aula, a necessidade de um maior tempo para preparar a aplicação dessas 

metodologias e as dificuldades de utilizar a aprendizagem ativa em salas com grande 

quantidade de alunos. 

Na formação dos estudantes de contabilidade, tem crescido a preocupação com o 

processo de ensino-aprendizagem, associado, principalmente, às técnicas tradicionais 

(Dimitrios, Labros, Nikolaos, Maria, & Athanasios, 2013). Esta preocupação vem sendo 

traduzida em elevadas críticas ao ensino da contabilidade (Moustafa & Aljifri, 2009). No 

Brasil, autores como Marion (1983), Iudícibus e Marion (1986), Marion, Garcia e Cordeiro 

(1999), Laffin (2001) e Rollo e Pereira (2003) levantam discussões em torno da necessidade 



 
 

 

de mudanças na concepção do ensino da contabilidade. Iudícibus e Marion (1986), por 

exemplo, apontam problemas relacionados ao currículo do curso, preparo dos docentes, à 

carência de um programa bem estabelecido para fundamentar a prática contábil e ao uso das 

metodologias de ensino. 

Com base nesses problemas, Dimitrios et al., (2013) entendem que os currículos dos 

cursos de contabilidade devem passar por uma reformulação visando atender as exigências 

teóricas e empíricas do mercado de trabalho. Ainda de acordo com os autores, esta 

reformulação também abrange as práticas de ensino da contabilidade, que devem estar 

orientadas para o desenvolvimento das competências dos indivíduos, preparando-os para o 

enfrentamento dos diversos problemas contábeis.  

É neste sentido que as metodologias ativas emergem como técnicas capazes de 

contribuírem com a reformulação do ensino-aprendizagem na contabilidade, na medida em 

que estimula a consolidação do conhecimento a partir de um maior envolvimento dos 

discentes. Dentre as metodologias ativas, destacam-se, a seguir, os principais aspectos dos 

jogos de empresas, que simulam a tomada de decisão no ambiente empresarial. 

 

2.1 Jogos de Empresas 
Em uma perspectiva histórica, Keys e Wolfe (1990) destacam que a origem dos jogos 

de empresas (business games), com foco na educação, remete-se ao período milenar, 

especialmente a partir do desenvolvimento dos jogos de guerra, como é o caso da simulação 

Wei-Hai, na China, e o jogo Chaturanga, na Índia. Já em uma análise mais contemporânea, os 

autores mencionam que os jogos de empresas adquiriram maior notoriedade no final dos anos 

1950, motivado pelo envolvimento entre o desenvolvimento dos jogos de guerra, pesquisas 

operacionais, tecnologia computacional e a teoria educacional. No Brasil, de acordo com 

Mota, Melo e Paixão (2012), a utilização dos jogos de empresas, sobretudo no que diz 

respeito ao desenvolvimento de pesquisas sobre o tema, adquire relevância nos anos 1970 

com os estudos de Tanabe (1973), Goldschmidt (1977) e Warschauer (1977). 

Vos (2015) conceitua jogos de empresas como representações de tomadas de decisão 

no real contexto do ambiente de negócios. Khrushchev, Batseva, Fix e Chesnokova (2015) 

afirmam que esta metodologia consiste em uma ferramenta de simulações de aspectos 

inerentes à realidade empresarial, na qual os jogadores devem executar tarefas que se 

assemelham àquelas condizentes com suas atividades profissionais. Pando-Garcia, Periañez-

Cañadillas e Charterina (2016) complementam que, além da ideia de tomada de decisão, a 

definição dos business games está atrelada às praticas de competências de gestão dos 

participantes.  

A partir dessas definições, podem-se destacar alguns dos objetivos dos jogos de 

empresas, resultando, em última instância, nas próprias vantagens da sua utilização. Segundo 

Tanabe (1973), os objetivos acadêmicos dos jogos de empresa são: (i) treinamento, associado 

ao relacionamento e desenvolvimento de habilidades para tomada de decisão; (ii) didático, 

pautado na transferência de conhecimentos a partir da prática; e (iii) pesquisa, voltada para o 

encontro de soluções dos problemas empresariais. Outros dois importantes aspectos 

destacados pelo autor referem-se ao ambiente competitivo gerado pelos jogos de empresas e a 

simulação de práticas empresariais, que proporcionam motivação e entusiasmo nos 

participantes, contribuindo assim com o processo de aprendizado. 

Santos (2003) entende que os jogos de empresas estimulam o desenvolvimento da 

análise de cenários de uma determinada situação, constituindo assim um elemento de suma 

importância para a tomada de decisão. Nesse sentido, Pando-Garcia et al. (2016) destacam 

que os jogos de empresas contribuem para que os participantes adquiram experiência nas 



 
 

 

tomadas de decisão do ambiente empresarial, sem que para isso incorram em riscos e custos, o 

que ocorreria mundo real.  

Veiga, Lima e Zenon (2013) pontuam que as situações-problemas trazidas pelos jogos 

de empresas, articuladas com os conteúdos e os conceitos teóricos abordados, atuam na 

melhor compreensão do conteúdo e na solução de problemas. Sendo assim, esta metodologia 

possibilita que os alunos, enquanto estão envolvidos no jogo, consolidem seu conhecimento 

(Wawer, Milosz, Muryjas, & Rzemieniak, 2010). 

Outras contribuições dos jogos de empresas são (Clarke, 2009; Wawer et al., 2010): (i) 

o desenvolvimento de habilidades e competências, como é o caso do planejamento e da 

liderança com vistas a promover uma melhor gestão estratégica; (ii) criação de motivação 

para a aprendizagem ativa; e (iii) estabelecer conexões entre as diferentes áreas do 

conhecimento relacionadas ao ambiente de negócios, promovendo assim uma 

interdisciplinaridade, elemento também referenciado por Keys e Wolfe (1990). Por fim, uma 

das vantagens dos jogos de empresas, encontrada em grande parte da literatura que trata do 

tema, diz respeito ao feedback, que consiste em atribuir análises das decisões tomadas pelos 

participantes, possibilitando que eles aprendam com os seus acertos e erros (Goldschmidt; 

1977; Wawer et al., 2010; Abdullah, Hanafiah, & Hashim, 2013; Petridis et al., 2015). 

Por outro lado, os jogos de empresas apresentam algumas desvantagens, conforme 

explicitam Wawer et al. (2010): (i) por se tratar de uma simulação da realidade do ambiente 

empresarial, o jogo é composto por algumas simplificações; (ii) as tomadas de decisão sem 

riscos e custos para os participantes, apesar de ser considerado um ponto positivo, pode 

resultar na irresponsabilidade da escolha dessas decisões; (iii) tanto o aprendizado quanto o 

desenvolvimento de habilidades podem ser limitados pelo fato de que o jogo aborda apenas 

determinados aspectos e fenômenos da realidade; (iv) alguns participantes tratam o jogo mais 

como entretenimento do que como um instrumento para o ensino-aprendizado; e (v) nem 

sempre os comportamentos nos jogos representam aqueles da vida real. 

Aproximando a discussão dos jogos de empresas com as teorias da aprendizagem, dois 

aportes adquirem relevância. O primeiro diz respeito à aprendizagem vivencial de Kolb 

(1984), que define a aprendizagem como um processo pelo qual o conhecimento é gerado por 

meio da apreensão e transformação da experiência. O autor desenvolveu um ciclo de 

aprendizagem composto por quatro estágios, são eles: (i) experiência concreta; (ii) observação 

reflexiva; (iii) conceituação abstrata; e (iv) experiência ativa. Nesse modelo, o autor trabalha 

com duas perspectivas, sendo a primeira responsável pela percepção da informação, contendo 

o sentir (experiência concreta) e o pensar (conceituação abstrata), e a segunda pelo 

processamento da informação, abrangendo o refletir (observação reflexiva) e o agir 

(experiência ativa) (Mota et al., 2012). 

O outro aporte consiste na teoria da autodeterminação, que ganhou relevância com o 

trabalho de Deci e Ryan (1985). Um elemento de suma importância para o entendimento desta 

teoria é a motivação, que adquire tanto um caráter intrínseco, quando o indivíduo é motivado 

a se envolver em atividades por aspectos inerentes ao seu “eu”, quanto extrínseco, quando a 

motivação ocorre por variáveis relacionadas ao meio externo (Ryan & Deci, 2000). No caso 

dos jogos de empresas, por exemplo, os participantes são motivados por questões intrínsecas 

(diversão, desafios, competitividade, desenvolvimento das suas habilidades) e extrínsecas 

(prêmios, reconhecimento social, pressões sociais). 

Contribuindo com a revisão da literatura que trata dos jogos de empresas, evidencia-

se, por meio da Tabela 1, alguns dos estudos empíricos realizados no âmbito nacional, bem 

como no contexto internacional. 

 



 
 

 

Tabela 1 - Estudos anteriores sobre a metodologia de ensino jogos de empresas. 

Autores/Ano Objetivo Principais Resultados 

Oliveira e 

Sauaia (2011) 

Identificar as impressões de professores 

participantes de um jogo de empresas e 

estabelecer grupos de acordo com padrões 

potencialmente distintos quanto ao uso deste 

método de aprendizagem para o 

desenvolvimento de competências gerenciais. 

A despeito da formação acadêmica dos 

docentes e da especialização decorrente das 

disciplinas por eles ministradas, o jogo de 

empresas propiciou aos participantes a 

oportunidade de integração das dimensões 

técnica e humana na tomada de decisão. 

Piana e 

Erdmann (2013) 

Avaliar o Jogo de empresa e o método de 

aplicação com base em três dimensões: (1) 

funcionamento operacional do Jogo, (2) a 

técnica de aprendizagem de Jogos de 

Empresas, e (3) a aprendizagem do aluno. 

A participação no jogo levou ao incremento 

da base teórica dos alunos. Porém, vencer 

não é fator relevante se correlacionado à 

aprendizagem. Ainda, o método 

apresentou-se motivador e estimulante, 

porém o funcionamento do jogo mostrou 

algumas fragilidades. 

Veiga, Lima, 

Ribeiro e 

Zucatto (2015) 

Investigar a sistematização dos conceitos de 

comércio exterior com o uso de jogos de 

empresas com ações de dramatização entre 

grupos de estudantes, o docente e um 

convidado externo com experiência em 

comércio exterior. 

Pode-se evidenciar que os estudantes 

conseguiram sistematizar as questões 

relacionadas à estratégia, negociação, 

definições de capacidades produtivas, 

marketing internacional, organização do 

ambiente para o evento e documentos 

necessários para a exportação dos pedidos, 

bem como a motivação dos estudantes para 

a realização da atividade e como limitações 

foram observadas a falta de conhecimento 

técnico dos produtos, da divulgação em 

uma segunda língua e da formação do 

preço em moeda estrangeira. 

Veiga et al. 

(2015) 

Investigar a sistematização dos conceitos de 

Comércio Exterior com o uso de jogos de 

empresas. 

Verificou-se que havia um entendimento 

dos conceitos teóricos centrados na área em 

questão. Nesse sentido, inicialmente houve 

dificuldade em identificar e correlacionar 

conceitos de outras áreas com os 

pressupostos teóricos da área de Comércio 

Exterior com os demais conteúdos da área 

de Administração. 

Silva, Oliveira e 

Motta (2013) 

Analisou a aplicação conjunta das técnicas 

jogos de empresas e método do caso em 

comparação à aplicação exclusiva de jogos de 

empresas. 

Os resultados preliminares da pesquisa 

mostraram que não houve diferenças 

significativas na assimilação do 

conhecimento de ambas as turmas. 

Nitkin (2011) 

Apresentar uma ferramenta estruturada em 

formato de jogo apropriada para utilização em 

uma classe de contabilidade introdutória, 

tendo como objetivo melhorar a capacidade 

dos alunos na identificação do ciclo contábil, 

considerando a crescente demanda dos alunos 

pela utilização de atividades práticas no 

processo de ensino aprendizagem. 

O jogo de empresa proposto propicia que 

os discentes consolidem o conhecimento 

acerca do ciclo de contabilidade, 

oferecendo a oportunidade de interpretar, 

registrar e verificar um grande número de 

transações em um período relativamente 

curto de tempo. 

Clemente e 

Pérez (2013) 

Analisar a eficiência da aprendizagem 

experimental e experiencial na área de 

contabilidade, aplicando-se um jogo de 

Os resultados da pesquisa mostram que, na 

prática, os jogos são úteis no 

desenvolvimento de habilidades pelos 



 
 

 

Tabela 1 - Estudos anteriores sobre a metodologia de ensino jogos de empresas. 

Autores/Ano Objetivo Principais Resultados 

simulação de empresas para dois grupos de 

alunos de Licenciatura em Administração de 

Empresas. 

estudantes em mais de 70% em um grupo e 

mais de 90% no outro, que consideram que 

a aquisição de competências gerais e 

específicas é satisfatória ou muito 

satisfatória com a utilização desta 

metodologia. 

Duarte, 

Machado, 

Matos, Bugarim 

e Matos (2012) 

Investigar a importância dos Jogos de 

Empresas para o ensino, visto que, é dada a 

possibilidade de simular um ambiente 

empresarial semelhante ao real, fazendo o 

aluno vivenciar o dia-a-dia das empresas num 

ambiente seguro. 

Constatou-se a opinião de que essa 

disciplina possibilita desenvolver 

habilidades gerenciais, compreensão do 

trabalho em equipe e a importância deste 

como instrumento de treinamento em 

tomadas de decisões gerenciais. Percebeu-

se, também, o fato de que os jogos 

representam ferramentas de apoio, cuja 

eficácia depende da maneira como será 

utilizada. 

Casagrande, 

Bornia, 

Casagrande e 

Mecheln (2015) 

Analisar o JE-Tributos como recurso 

pedagógico para a melhoria do processo de 

ensino-aprendizagem da Contabilidade 

Tributária. 

JE-Tributos mostrou ser uma alternativa 

inovadora na formação e capacitação de 

profissionais da área da Contabilidade, 

aproveitando as contribuições dos recursos 

computacionais na construção de ambientes 

mais motivadores e agradáveis, com ênfase 

no aprender contextualizado. 

Santoro e 

Bouzada (2012) 

Desenvolver e testar um jogo de empresas 

para uso na disciplina Jogos e Simulações de 

Negócios, que fará parte da grade curricular 

dos cursos de Administração, Contabilidade e 

Economia da Faculdade Moraes Junior 

Mackenzie Rio, definindo quais devem ser as 

decisões e suas alternativas e quais devem ser 

as características organizacionais que 

permitam moldar o contexto no qual as 

decisões serão tomadas. 

Pode-se observar que a assimilação dos 

conceitos para os participantes do jogo foi 

superior à dos não participantes. Porém não 

foi confirmado que os participantes com 

melhores resultados no jogo também foram 

os que tiveram melhor assimilação dos 

conceitos. Assim pode-se concluir que que 

o importante para o aprendizado é a 

participação no jogo e não o resultado em 

si. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para atingir o objetivo deste trabalho, realizou-se uma pesquisa qualitativa, mediante 

um experimento. Denzin e Lincoln (2006, p. 17) conceituam a pesquisa qualitativa como: 

 
[...] uma atividade situada que localiza o observador no mundo. Consiste em um 

conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo. [...] 

O que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, 

tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as 

pessoas a eles conferem. 

Dessa forma, recorreu-se a abordagem qualitativa por enxergar uma maior relevância 

na explicação do fenômeno analisado, abstraindo as visões e comportamentos dos 

participantes dentro de um contexto social. Nesse sentido, aplicou-se um questionário 

semiestruturado para extrair a visão dos discentes. A partir da coleta dos dados, elaborou-se, 

em relação às questões fechadas, uma planilha em Excel para melhor identificar as respostas 

dos participantes. Tratando-se das questões abertas, realizou-se uma análise de conteúdo com 



 
 

 

o intuito de compreender a percepção dos discentes sobre a metodologia de jogos de 

empresas.  

Por sua vez, as duas discentes – que criaram o jogo e aplicaram a metodologia, 

assumindo, portanto, o papel de coordenadoras – elaboraram notas de ensino para expressar 

reflexões sobre suas atitudes e observações (Flick, 2009), constituindo suas interpretações em 

relação ao desenvolvimento do jogo. A seguir, apresentam-se os procedimentos para a 

aplicação do jogo.  

 

3.1 O Jogo “A Escolha Certa” 

Com o intuito de aplicar a metodologia de ensino que aborda a temática dos jogos de 

empresas, optou-se por elaborar o jogo “A Escolha Certa”, que foi aplicado em uma turma de 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (PPGCC/UFRN), na disciplina de Metodologia do Ensino Superior, 

ofertada no período 2016.2. No dia da aplicação do jogo, estavam presentes, em sala de aula, 

os dez mestrandos que compõem a turma, dos quais dois foram os responsáveis pela 

elaboração e aplicação do jogo. Além disso, destaca-se a participação de quatro alunas da 

graduação, sendo que uma dessas alunas atuou como observadora. Por sua vez, a professora 

da disciplina participou tanto como observadora quanto avaliadora das equipes envolvidas no 

jogo. 

Inicialmente, planejou-se a criação de um jogo de empresas que visava, além de 

fomentar a tomada de decisão empresarial, estimular a prática de algumas competências e 

habilidades inerentes ao perfil do discente do curso de Ciências Contábeis da UFRN, 

conforme previsto no seu Projeto Pedagógico, são elas: (i) desenvolvimento de habilidades de 

utilizar terminologia e linguagem da profissão contábil; (ii) maior familiaridade com o 

ambiente de negócios; (iii) aplicação adequada da legislação inerente às funções contábeis; 

(iv) visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; e (v) melhor desenvolvimento da 

capacidade de integrar as habilidades necessárias ao sucesso do trabalho em equipe.  

Em seguida, elaborou-se o plano de aula, previsto para ser executado em quatro horas, 

que corresponde ao período normal da disciplina. Este plano contemplou os docentes 

responsáveis, a carga horária, os objetivos da aula – que consistiam em compreender a 

metodologia de jogos de empresas e sua aplicação na prática –, o conteúdo programático, os 

recursos didáticos a serem utilizados, a metodologia, os procedimentos de avaliação da 

aprendizagem e, por fim, as referências bibliográficas que nortearam o estudo. 

Nesse contexto, é importante destacar que, antes de iniciar o jogo, explanou-se 

brevemente sobre a metodologia de ensino que seria aplicada em sala de aula, isto é, sobre os 

jogos de empresas, com o objetivo de proporcionar aos discentes um maior conhecimento, 

dentre outros aspectos, em torno do surgimento desta metodologia, sua evolução, vantagens e 

desvantagens da sua aplicação e o seu funcionamento. Em seguida, explicou-se como se daria 

o funcionamento do jogo “A Escolha Certa”, que consistia em três etapas, sendo que ao final 

de cada etapa, os participantes deveriam apresentar o que foi elaborado com vistas a gerar 

uma avaliação e o feedback, proporcionando subsídios para que os discentes conhecessem 

seus pontos fracos e fortes, contribuindo assim com o processo de aprendizagem.  

Em um terceiro momento, foram explicitadas as seguintes regras do jogo: (i) não deve 

existir nenhum tipo de comunicação entre os grupos; (ii) cada grupo poderá utilizar 

computadores/internet para buscar ferramentas que auxiliem na elaboração da atividade; (iii) 

cada grupo terá no máximo quatro participantes, sendo um analista tributário, um analista 

societário, um analista financeiro e o gerente da equipe, esse último encarregado de coordenar 

todas as atividades; (iv) cada etapa terá sua pontuação, totalizando cem pontos nas três etapas, 

sendo sua avaliação realizada por três avaliadores e a pontuação final será a média das somas 



 
 

 

dessas pontuações; (v) o grupo que obtiver maior pontuação no final será o ganhador e 

receberá a premiação.  

Em um quarto momento, foram apresentados os critérios de avaliação pelos quais as 

equipes seriam submetidos, compreendendo: (i) domínio do conteúdo; (ii) justificativa da 

escolha das situações; (iii) execução das atividades no tempo estimado; (iv) utilização de 

conceitos de maneira correta; (v) criatividade na criação do nome/logomarca da empresa; (vi) 

diferenciais dos serviços apresentados; (vii) interação e cooperação entre os participantes do 

grupo; (viii) elaboração das demonstrações contábeis de forma correta; (ix) confiança ao 

transmitir o conteúdo; e (x) aplicação correta da legislação e conceitos contábeis/fiscais. 

Conforme destacou-se anteriormente, o jogo foi composto por três etapas, sendo cada 

uma apresentada por vez. A ideia era que os alunos resolvessem a primeira etapa sem saber 

dos problemas que teriam que resolver nas etapas posteriores, em um processo que também 

deveria considerar as decisões tomadas numa dimensão temporal (Goldshmidt, 1977), isto é, 

que as decisões de hoje teriam impactos no longo prazo. Escolheu-se a divisão por etapas para 

fazer com que o ambiente organizacional fosse simulado. Após todos os esclarecimentos, deu-

se início ao jogo. 

Na primeira etapa do jogo, criou-se uma empresa fictícia, denominada “Mestrados 

Ltda.”, que desejava contratar o serviço de consultoria e assessoria contábil interna para sua 

empresa. Com base nisso, os alunos tiveram que criar uma empresa de consultoria, o que 

envolvia diferencial de marketing e serviços, e depois deveriam apresentar a sua empresa para 

os avaliadores.  O tempo para esta etapa foi de vinte minutos para a elaboração e cinco 

minutos para a apresentação. A pontuação máxima desta etapa foi de dez pontos. Os grupos 

foram divididos em grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Esta seria a ordem das apresentações até o 

fim do jogo.  

Na segunda etapa do jogo, os grupos, já com as suas empresas criadas, tiveram que 

resolver situações-problemas apresentadas pela empresa “Mestrados Ltda.”. Objetivando uma 

maior interdisciplinaridade, essas situações-problemas abordaram aspectos relacionados às 

áreas tributária, financeira e societária. A partir disso, deveriam escolher quais seriam as 

melhores escolhas para que o contratante obtivesse um bom resultado financeiro e econômico. 

Destacou-se que cada grupo deveria definir um dos membros para expor as situações 

escolhidas e explicar o que motivou as soluções dos problemas propostos. O tempo para esta 

etapa foi de trinta minutos para a elaboração e dez minutos para a apresentação. A pontuação 

máxima desta etapa foi de quarenta pontos. 

Por fim, na terceira etapa, estabeleceu-se que os discentes deveriam, após as escolhas 

realizadas e suas devidas correções, elaborar o balanço patrimonial, demonstração do 

resultado do exercício e uma apresentação do resultado final da empresa para todos os 

avaliadores do jogo, que desempenharam o papel de gestores da empresa contratante. Esta 

etapa era a que valia o maior número de pontos (cinquenta pontos), tendo em vista que seria 

analisado o poder de cada grupo em consolidar todas as etapas do jogo, após a identificação 

de erros e acertos, além de criar diferenciais para apresentação do resultado. O tempo para 

esta etapa foi de quarenta minutos para elaboração e quinze minutos para apresentação. 

 

4 REFLEXÕES SOBRE A APLICAÇÃO DO JOGO “A ESCOLHA CERTA” 
Neste item, objetiva-se apresentar as principais reflexões a respeito da experiência do 

jogo “A Escolha Certa” em sala de aula. Essas reflexões podem ser dividas em duas 

perspectivas. Apresenta-se, a seguir, o relato de experiência vivenciado pelas responsáveis 

pela condução da aula em relação à execução da metodologia de ensino aplicada e a visão dos 

discentes no que concerne à aplicação do jogo vis-à-vis contribuição da metodologia de 



 
 

 

ensino, considerando que esses, enquanto potenciais futuros docentes, poderão adquirir 

maiores domínios para serem utilizados no processo de aprendizagem na educação superior. 

Tratando-se da experiência da aplicação do jogo, procurou-se destinar uma atenção 

especial à efetividade da utilização dos elementos teóricos dos jogos de empresas no sentido 

de propiciar um ambiente empresarial simulado, fomentando assim uma maior consolidação 

do conhecimento por parte dos discentes (Wawer et al., 2010). Nesse sentido, pode-se inferir 

que este objetivo foi alcançado, na medida em que, a partir da análise dos questionários 

aplicados aos participantes dos grupos, constata-se que os envolvidos consideraram não só 

que a metodologia dos jogos de empresas proporciona um maior nível de aprendizado quando 

comparado com a metodologia de ensino tradicional, mas também avaliaram como uma forma 

eficiente para aprendizagem.  

Com base nessa proposta, destaca-se, na primeira etapa do jogo, que os alunos, ainda 

que de forma geral, abstraíram a experiência do mundo real dos negócios, considerado um dos 

elementos básicos dos jogos de empresas (Keys & Wolfe, 1990, Vos, 2015; Khrushchev et 

al., 2015), na medida em que as equipes criaram uma empresa, idealizaram estratégias de 

marketing e planejaram atividades ligadas à consultoria que seria oferecida. A experiência 

vivenciada no jogo, a partir dessa simulação do ambiente empresarial, foi considerada pelos 

participantes como uma forma de contribuição para o desempenho profissional.  

Nesse processo de construção da empresa, é importante salientar que as equipes 

trabalharam com conhecimentos interdisciplinares (Keys & Wolfe, 1990; Clarke, 2009; 

Wawer et al., 2010), dentre os quais, controladoria empresarial, empreendedorismo, 

orçamento empresarial e marketing. Os discentes consideraram a interdisciplinaridade 

promovida pelo jogo como um dos pontos fortes.   

Em que pese a exploração de uma situação simulada do mercado empresarial, as 

equipes não incorporaram o sentimento de competitividade. Segundo Tanabe (1973), este 

atributo é de fundamental importância para fomentar o interesse e o entusiasmo por parte dos 

envolvidos, contribuindo assim com o próprio processo de aprendizado. Nesta etapa, portanto, 

não se verificou uma das vantagens da utilização dos jogos de empresa, isto é, a 

competitividade. 

A ausência de competitividade pode ter provocado a falta de interesse em alguns 

participantes no que diz respeito a realização das tarefas, situação observada no grupo 2, o que 

pode ter contribuído para o fato deste grupo ter apresentado a menor interação entre os 

participantes dos grupos. Sobre este último aspecto, vale ressaltar que o grupo 1 apresentou 

uma maior interação e cooperação entre os membros, o que também foi observado no grupo 3.  

Nesse contexto, destaca-se que os três grupos apresentaram intercâmbios de 

conhecimentos teóricos e experiências relacionadas ao ambiente empresarial. O grupo 1, por 

exemplo, a partir do conhecimento prévio de um dos membros, inovou ao trazer a ferramenta 

de planejamento Canvas, enquanto o grupo 2 diferenciou-se por estabelecer a missão, visão e 

valores da sua companhia. Esse intercâmbio proporcionado pelos jogos de empresas é uma 

das vantagens desta metodologia, o que permite aos participantes a integração de fundamentos 

teóricos e a vivência empresarial, ampliando assim o conhecimento. Esses dois elementos, 

isto é, intercâmbio e ampliação do conhecimento, foram outros pontos fortes levantados pelos 

discentes. 

Após a conclusão desta etapa, realizou-se um feedback com as equipes, considerado 

uma das vantagens da utilização dos jogos de empresas (Goldschmidt; 1977; Wawer et al., 

2010; Abdullah et al., 2013; Petridis et al., 2015). As coordenadoras do jogo concentraram 

suas atenções, em primeiro lugar, na importância dos diferenciais apresentados pelas equipes. 

Em segundo lugar, focaram na apresentação em si dos grupos, considerando que houve uma 

heterogeneidade na sua condução. Nesta fase, destacou-se o grupo 2, que recorreu ao uso de 



 
 

 

estratégias de marketing para atrair o interesse da empresa “Mestrados Ltda.” pelos seus 

serviços. 

Na visão dos discentes, existiram, nesta etapa, dificuldades no que diz respeito à 

realização das tarefas, devido ao fato da orientação, por parte das coordenadoras, ter sido 

considerada insuficiente para o seu desenvolvimento, o que foi avaliado, pelos discentes, 

como um ponto fraco do jogo. 

Na segunda etapa do jogo, com a criação das empresas pelos grupos, ocorreu um 

maior sentimento de pertencimento à equipe, possibilitando um aumento da motivação dos 

participantes (Clarke, 2009; Wawer et al., 2010), o que pode ser comprovado pela afirmação, 

de todos participantes, de que o jogo promoveu momentos de cooperação e competição, 

contribuindo para o aumento da própria motivação. A cooperação e motivação gerada a partir 

desta fase foram destacadas pelos discentes como pontos fortes para a realização das tarefas. 

Especificamente no caso da competividade, deve-se destacar o seu significativo aumento na 

terceira etapa, fazendo com que os discentes julgassem este fato como um ponto fraco do 

jogo.  

Conforme destacou-se anteriormente, na segunda etapa, os grupos teriam que 

apresentar soluções para as situações-problemas levantadas pela empresa contratante. Aqui, 

vale lembrar, segundo Tanabe (1973) e Veiga et al. (2013), que o encontro de soluções a 

partir de problemas propostos é um dos objetivos dos jogos de empresas. 

A ideia, portanto, era fomentar a tomada de decisão dos grupos, desenvolvendo assim 

habilidades de planejamento e liderança (Clarke, 2009; Wawer et al., 2010). Nesse sentido, é 

importante destacar que o próprio conceito de jogos de empresas envolve a elaboração de 

estratégias com vistas a tomar uma decisão (Vos, 2015; Pando-Garcia et al., 2016). Pretendia-

se, também, provocar neles uma maior consciência em torno das consequências das escolhas 

realizadas, afetando a performance econômica e financeira da empresa (Knabben & Ferrari, 

1996).  

Os grupos tiveram que tomar decisões referentes à escolha dos fornecedores mais 

baratos e dos potenciais clientes, impairment do imobilizado, decisões financeiras (resgate de 

aplicação ou contratação de empréstimo) e reconhecimentos contábeis. Essas tomadas de 

decisões envolviam uma análise de cenários (Santos, 2003), proporcionando assim um 

modelo dinâmico de aprendizado, destacado pelos discentes como um ponto forte do jogo. 

Ademais, reiterava-se o processo de interdisciplinaridade promovido pelo jogo, evidenciado 

pelas seguintes respostas de dois dos participantes: 

 
“A interdisciplinaridade promovida foi bem sucedida, visto que os objetivos 

propostos foram cumpridos. além disso, o desenvolvimento das diferentes 

disciplinas por meio da atividade foi correto”. (PARTICIPANTE X). 

 

“Excelente. foram demandados conhecimentos de tributos, societária, legislação, 

demonstrações contábeis”. (PARTICIPANTE Y). 

 

Após a apresentação das decisões tomadas, realizou-se um feedback com o intuito de 

discutir os problemas das equipes, buscando criar um ambiente de aprendizado com os erros. 

Uma primeira consideração diz respeito à regra de que cada grupo deveria ser composto por 

um analista tributário, um analista societário, um analista financeiro e o gerente da equipe. 

Essas funções foram determinadas exatamente para que os grupos melhor desenvolvessem a 

atividade, tendo em vista que, para resolver em tempo hábil, cada integrante deveria assumir a 

sua função e resolver o problema da sua competência.  

Neste caso, os alunos não assumiram as funções que tinham sido determinadas nas 

regras dos jogos. Na verdade, os participantes não fizeram uma análise dos casos por 



 
 

 

completo para que, a partir disso, fosse possível realizar a divisão dos trabalhos entre os 

integrantes das equipes. Este fato acarretou em uma dificuldade para o cumprimento da etapa, 

na medida em que todos os participantes buscaram tentar resolver uma só situação, 

necessitando de muito tempo para resolução. De modo geral, pode-se destacar que o 

desenvolvimento da habilidade de planejamento, destacada por Clarke (2009) e Wawer et al. 

(2010), não foram apreendidas pelos grupos. No entanto, deve-se ponderar esta constatação, 

uma vez que, por um lado, esses resultados podem refletir os próprios perfis dos estudantes, 

enquanto, por outro lado, chama-se atenção para o fato de que a maior parte dos envolvidos 

nunca tinham participado da metodologia de jogos de empresas. 

Nesse contexto, entende-se que este problema pode ter ocorrido, também, pela escolha 

dos gerentes de cada grupo, que eram os responsáveis por estimular a realização das tarefas, 

além de dividi-las e supervisionar a execução. Em outras palavras, pode-se identificar o 

comprometimento do desenvolvimento da habilidade de liderança (Clarke, 2009; Wawer et 

al., 2010). Por outro lado, compreende-se, em relação ao papel das coordenadoras 

responsáveis pela aplicação do jogo, que era necessário uma maior ênfase na explicação da 

importância de cada função exercida pelos membros.  

Uma segunda consideração consiste no fato de que nenhum dos grupos acertou por 

completo todas as situações-problemas trazidas pela empresa “Mestrados Ltda.”. Além do 

tempo, outro fator limitante refere-se às dificuldades que alguns discentes sentiram com a 

interdisciplinaridade promovida pelo jogo, de modo que os alunos necessitavam resgatar 

conhecimentos prévios, muitos dos quais vistos ainda na graduação, para poder de fato atuar 

no ambiente empresarial simulado. Como exemplo, pode-se citar as situações-problemas 

condizentes com a tributação, nas quais todos os grupos não levaram em consideração o 

reconhecimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) na situação 

de compra do imobilizado, bem como atribuíram diferencial de alíquota para material de 

revenda. Novamente, a questão do planejamento pode ser considerada, na medida em que os 

grupos, mesmo com dificuldades no resgate dos conhecimentos prévios – como aqueles da 

tributação –, poderiam consultar outros meios de informação que estavam disponíveis.  

Em que pese o feedback realizado na segunda etapa, é importante destacar que, de 

forma geral, os alunos apresentaram dificuldades em consolidar todas as atividades feitas 

anteriormente, bem como não conseguiram avaliar de forma satisfatória os seus erros na 

tomada de decisão visando uma possível correção. Mesmo assim, podem-se ressaltar algumas 

mudanças, em especial o fato de que os integrantes começaram a assumir suas funções que 

foram atribuídas no início do jogo, promovendo uma divisão das tarefas com uma maior 

ênfase no planejamento. A partir da implementação, de fato, da divisão de tarefas, os 

discentes passaram a enxergar este aspecto como um ponto forte do jogo. Deve-se destacar 

que os jogos de empresas permitem analisar os resultados, modificando-os no tempo caso seja 

necessário. Isto está relacionado à própria flexibilidade que a metodologia permite (Pando-

Garcia et al., 2016), o que talvez seja inviável em um ambiente no qual as decisões 

empresariais possuem alto impacto, nem sempre podendo ser corrigidas. 

Os alunos apresentaram dificuldades nesta etapa do jogo. Nenhum grupo conseguiu 

realizar a tarefa no tempo determinado, que era de quarenta minutos, necessitando que fosse 

dado um tempo extra para a realização. Aliás, o tempo para a realização das tarefas foi 

considerado pelos discentes como um ponto fraco do jogo. De fato, esta etapa não funcionou 

como planejado pelas coordenadoras, uma vez que os alunos não desenvolveram a capacidade 

de melhorar o processo de tomada de decisão. Por fim, a etapa de apresentação, que tinha um 

tempo de quinze minutos para cada grupo, ficou prejudicada, de modo que esses não 

conseguiram terminar suas exposições, o que inviabilizou a demonstração de algum 

diferencial em termos de análises econômico-financeiras, conforme solicitado pelo cliente.  



 
 

 

Especificamente no caso da variável tempo, ressalta-se que as coordenadoras 

realizaram testes para verificar se o tempo disponibilizado seria suficiente, sendo que os 

resultados foram satisfatórios. Entende-se, portanto, que a presença deste problema pode estar 

associada ao fato das equipes não terem executado as divisões das tarefas logo na primeira 

etapa do jogo. Para uma futura aplicação, o envio antecipado das regras do jogo, como 

também as funções que os grupos devem ter, pode contribuir com a divisão das tarefas e 

incentivar o desenvolvimento das estratégias pelos grupos.   

Após a discussão do desenvolvimento das etapas, outros aspectos relacionados à 

percepção dos discentes em relação ao jogo adquirem relevância.  De modo geral, eles 

consideraram que o jogo “A Escolha Certa” foi eficaz na aprendizagem, na medida em que 

proporcionou a consolidação do conhecimento e o desenvolvimento de uma análise crítica a 

partir da simulação de um ambiente de mercado. Em relação ao papel desempenhado pelas 

coordenadoras, os participantes destacaram como sendo de grande importância para a 

manutenção e desenvolvimento do jogo. Além disso, ressaltaram o incentivo à competição 

entre as equipes, promovendo uma maior motivação. 

Não obstante desses aspectos positivos, os discentes também contribuíram com 

sugestões visando o aperfeiçoamento do jogo, como a utilização de software para aplicação 

do jogo, maior tempo para a realização das etapas, aumento do número de grupos e a 

possibilidade de um jogador de cada grupo auditar as atividades realizadas pelo outro grupo. 

Por sua vez, a partir de uma análise geral, as coordenadoras mencionaram alguns ajustes pelos 

quais deveria passar o jogo, em especial, uma maior clareza na importância da divisão das 

funções, melhor distribuição do tempo e a definição de regras de comportamento dos grupos, 

estabelecendo punições para o seu descumprimento.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realidade complexa do ambiente econômico e a existência de um mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo suscitam a necessidade de profissionais com um maior 

nível de qualificação. No caso da contabilidade, vem-se exigindo profissionais com uma 

maior capacidade reflexiva, crítica e analítica das situações, atributos esses fundamentados em 

um processo que objetiva maximizar as tomadas de decisões. É nesse contexto que ganha 

relevância a própria formação dos estudantes de contabilidade, que deve abranger essas 

exigências do mercado, bem como proporcionar um maior alinhamento entre o conhecimento 

teórico e prático.  

Conforme destacou-se ao longo deste trabalho, a adoção de metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem, como é o caso dos jogos de empresas, pode contribuir com esse 

processo, na medida em que fomenta o desenvolvimento das habilidades requeridas nos 

discentes. Nesses termos, torna-se de suma importância discutir essas metodologias em cursos 

de Pós-Graduação, sobretudo aqueles ligados ao stricto sensu, orientados para a formação de 

potenciais docentes. Pensando nisso, objetivou-se, neste trabalho, aplicar o jogo de empresa 

“A Escolha Certa” em uma turma de mestrado em contabilidade com intuito de relatar a 

experiência do jogo e evidenciar a percepção dos discentes.  

De modo geral, os resultados demonstraram que, a partir do engajamento dos discentes 

em uma simulação da tomada de decisão no ambiente empresarial, a aplicação da 

metodologia atuou de forma eficiente para o aprendizado, bem como contribuiu para uma 

maior consolidação do conhecimento, interdisciplinaridade, desenvolvimento profissional e 

de habilidades, trocas de conhecimentos e experiências e motivação para a aprendizagem 

ativa. Mesmo assim, o jogo apresentou alguns problemas, como a dificuldade na realização 

das tarefas e o resgate de conhecimentos teóricos por alguns participantes, além do tempo 

como um fator limitante.  



 
 

 

Em síntese, apreende-se que as metodologias ativas configuram importantes 

instrumentos complementares na educação, no sentido de que, em consonância com as 

metodologias tradicionais, apresentam recursos capazes de contribuir com o processo de 

ensino-aprendizagem. Para atingir este objetivo geral, entende-se como necessária uma maior 

discussão, especialmente no Brasil, do uso de metodologias inovadoras na educação, bem 

como uma análise da estrutura curricular e dos projetos pedagógicos dos cursos, demandando 

o envolvimento de uma série de atores, como Estado, instituições de ensino, educadores e 

discentes. 

Como sugestões para o desenvolvimento de futuras pesquisas, destaca-se a aplicação 

do jogo em uma turma de graduação para avaliar o nível de aprendizado, além de uma análise 

dos resultados dos cursos de contabilidade que possuem, nos seus currículos, a disciplina de 

jogos de empresas. Por fim, adverte-se que este é o início de um trabalho, carecendo ainda de 

maiores ajustes e comprovações teóricas e empíricas.  
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