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RESUMO

A disciplina de Contabilidade (e todas derivadas) é temida pela maioria dos alunos, talvez pela maneira como é ensinada, talvez por ocorrer uma 
associação com a também temida matemática. Normalmente, nos cursos de graduação, deparamo-nos com o ensino tradicional, onde o 
professor escreve no quadro negro os conteúdos que julga importante, havendo pouca participação dos estudantes. Isso faz com que os alunos 
fiquem desestimulados a apreender a disciplina, pois o que é ensinado a eles dificilmente é direcionado à prática em seu cotidiano.  O presente 
trabalho propõe-se a analisar a importância do lúdico na aprendizagem de contabilidade para graduandos, tornando, através de jogos, os 
conceitos e práticas contábeis mais próximo mais próximo da realidade social, permitindo aos alunos a percepção das ciências Contábeis no 
mercado, na faculdade e na sociedade. Através do presente trabalho, tem-se como objetivo apresentar práticas alternativas de ensino de 
contabilidade, fomentando a criatividade do aluno, retirando o professor do lugar central e agindo como mediador de grupo, intervindo através 
de observações, tirando dúvidas sobre as aplicações práticas dos conceitos da disciplina durante o jogo. A metodologia utilizada é a pesquisa de 
campo, porque a coleta de dados ocorre a partir de observações feitas durante os jogos e avaliações posteriores dos grupos. A pesquisa também 
possui uma abordagem qualitativa, referente à análise de dados e interpretação dos resultados. Bicudo (2004) menciona que o qualitativo 
engloba a ideia do sujeito, possível de expor sensações e opiniões. O significado atribuído a essa concepção de pesquisa também engloba noções 
a respeito de percepções de diferenças e semelhanças de aspectos comparáveis de experiências. A adaptação ocorreu a partir do jogo Super 
Banco Imobiliário, tendo inserido, além das regras inerentes, análise do patrimônio ao final de cada rodada, cabendo a cada participante 
mencionar os lançamentos contábeis relativos as suas respectivas jogadas. Sendo trabalhado as definições de ativo, passivo, Patrimônio Líquido, 
receita e despesa (de acordo com as normas do Comitê de pronunciamento contábeis). Vale Ressaltar que o jogo transcorre sobe a ótica dos 
princípios contábeis, sendo o da competência o mais presente, cabendo aos jogadores identificarem outros princípios com base nas operações 
que efetuarem. A participação, através de resposta conceituais é também critério de pontuação, assim como a confecção do balanço patrimonial 
e da Demonstração de Resultado de Exercício ao fim do jogo. O vencedor é escolhido com base em 3 dados: resultado no jogo, domínio 
conceitual apresentado (respostas corretas) elaboração correta das Demonstrações contábeis. Como resultado parcial, temos o jogo já foi 
estruturado e agora vamos para fase prática, na qual será aplicado em universidades; toda parte de regras já foi concluída e está inserida dentro 
das normas contábeis.
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