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um estudo no curso de Ciências Contábeis nas Regiões Metropolitanas de Salvador e de Feira de 
Santana. 139 f. il. 2017. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Contábeis, Universidade 
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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa teve como objetivo identificar as principais causas percebidas como explicativas do 
desempenho esperado quando resulta em reprovação discente no Curso de Ciências Contábeis na 
Bahia. Para tanto, foi criado um modelo que pudesse captar a percepção de desempenho acadêmico do 
aluno sob a forma de resultados que ocasionaram em reprovação. Esse modelo conceitual teve como 
arcabouço teórico a Atribuição de Causalidade de Weiner, permitindo predizer o fenômeno sob a ótica 
dos elementos pertencentes a essa Teoria. Foram construídas dezesseis hipóteses que viabilizassem 
responder ao problema de pesquisa. Para isso, foram usadas a variável dependente percepção de 
reprovação, identificada como as proxies Reprovação Anterior declarada espontaneamente pelos 
respondentes (ReprovX) e Horas Diárias declaradas pelos respondentes (HsDia) e as variáveis 
independentes: o Conhecimento Prévio dos alunos, a Reincidência em Reprovações, o Tempo Extra 
dedicado ao estudo e as Formas de Avaliações predominantes. A amostra desta pesquisa foi composta 
por 476 discentes do Curso de Ciências Contábeis de oito Instituições de Ensino Superior das Regiões 
Metropolitanas de Salvador e de Feira de Santana. Para validar o instrumento de pesquisa utilizado 
fez-se uso de testes estatísticos quanto aos pressupostos de a) dimensionalidade, através da análise 
fatorial, índice KMO e do Teste de esfericidade de Bartlett; b) a confiabilidade, por meio do Alfa de 
Cronbach; e c) a convergência, utilizando o Coeficiente de Pearson.Foram realizadas análises 
descritivas, estatísticas do teste de Mann-Whitney e testes de Correlação de Spearman como subsídios 
às análises de dados. Os resultados encontrados apontaram como achados do estudo que: a) o tempo 
de estudo extra e o nível de conhecimento prévio não conseguiram explicar a percepção de 
reprovação; b) os respondentes atribuíram que existe relação positiva entre reprovação relatada 
espontaneamente e formas de avaliação; c) os respondentes atribuíram que dentre as formas de 
avaliação, aquelas em que há predominância de questões abertas provocam uma tendência de que a 
reprovação possa acontecer; d) que dentre as formas de avaliação, aquelas em que o tipo usado é com 
trabalhos escritos provocam uma tendência de que a reprovação seja evitada e e) a proxy Horas Diárias 
declarada pelos respondentes (HsDia) não conseguiu refletir a percepção de reprovação.Essa pesquisa 
constatou ainda que os discentes mais jovens percebem maior influência das Formas de Avaliação 
sobre o impacto na reprovação de disciplinas do que os discentes mais velhos e os discentes do sexo 
feminino percebem maior influência das Formas de Avaliação sobre o impacto na reprovação de 
disciplinas do que os discentes do sexo masculino. Conclui-se entre as hipóteses propostas e aceitas 
que pode-se afirmar a existência de relação entre o número de reprovações que os alunos declararam 
terem sofrido no curso (ReprovX) com a sua reincidência em reprovação e com as formas de 
avaliações aplicadas para mensurar o seu desempenho. Informações adicionais encontradas nesta 
pesquisa evidenciam que a interação entre reprovações indicadas (ReprovX) e questões abertas insinua 
reflexões sobre que tipo de julgamento de atribuição foi usado, de maneira que quando se usa 
avaliações com questões abertas o aluno se vê a si e ao outro como mais propenso a não atingir a nota 
de aprovação. Por outro lado, como a variável secundária Trabalhos Escritos também teve sua hipótese 
aceita, permite acarretar alegações sobre como foi julgado a atribuição dos alunos, visto que eles se 
viram e viram os outros, mais predispostos a serem aprovados quando o tipo de avaliação é por 
trabalhos escritos. 
 
 
Palavras-chave: Reprovação em disciplinas. Teoria da Atribuição. Educação contábil. Desempenho 

discente. Motivação discente. 
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ABSTRACT 
 
 
This research aimed to identify the main causes perceived as explanatory of the expected performance 
when it results in student disapproval in the Accounting Course in Bahia. For this, a model was 
created that could capture students' perception of their academic performance in the form of results 
that resulted in reprobation. This conceptual model had as theoretical framework the Weiner 
Attribution of Causality, allowing to predict the phenomenon from the point of view of the elements 
belonging to this Theory. Sixteen hypotheses were constructed that could answer the research 
problem. For this, we used the dependent variable of reprobation, identified as the proxies Previously 
declared spontaneously by the respondents (ReprovX) and Daily Hours declared by the respondents 
(HsDia) and the independent variables: Student's Prior Knowledge, Recidivism in Reprobations, The 
Extra Time dedicated to the study and the predominant Evaluations Forms. The sample of this 
research was composed by 476 students from the Accounting Course of eight Higher Education 
Institutions of the Metropolitan Regions of Salvador and Feira de Santana. To validate the research 
instrument used, statistical tests were used for a) dimensionality assumptions through factor analysis, 
KMO index and Bartlett sphericity test; B) reliability, through Cronbach's Alpha; and c) convergence, 
using the Pearson Coefficient. Descriptive analyzes, Mann-Whitney test statistics and Spearman 
correlation tests were performed as data analysis subsidies. The results found that: a) the extra study 
time and the level of previous knowledge could not explain the perception of reprobation; b) 
respondents attributed that there is a positive relationship between spontaneously reported reprobation 
and forms of evaluation; c) respondents attributed that among the forms of evaluation, those in which 
there is a predominance of open questions cause a tendency for reprobation to happen; d) that among 
the forms of evaluation, those in which the type used is with written works cause a tendency for the 
reprobation to be avoided and e) the proxy Daily Hours declared by the respondents (HsDia) failed to 
reflect the perception of disapproval. This research also found that younger students perceive a greater 
influence of the Assessment Forms on the impact on the disapproval of disciplines than the older 
students and female students perceive a greater influence of the Assessment Forms on the impact on 
the disapproval of disciplines than the male students. It is concluded among the hypotheses proposed 
and accepted that one can affirm the existence of a relation between the number of reprobations that 
the students declared to have undergone in the course (ReprovX) with their recurrence in reprobation 
and with the forms of evaluations applied to measure the performance. Additional information found 
in this research evidences that the interaction between indicated reprobations (ReprovX) and open 
questions hints at reflections on what type of attribution judgment was used, so that when evaluations 
are used with open questions the student sees himself and the other as more likely not to reach the 
passing grade. On the other hand, as the secondary variable Written Works also had its accepted 
hypothesis, allows to carry out claims on how the attribution of the students was judged, since they 
saw and saw the others, more predisposed to be approved when the type of evaluation is by written 
works. 
 
 
Key-words: Discipline reproof. Attribution theory. Accounting education. Student performance. 

Student motivation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Esse trabalho investiga se a reprovação em disciplinas no curso de Ciências Contábeis 

nas Regiões Metropolitanas de Salvador e de Feira de Santana pode ser explicada por 

variáveis elencadas pela Teoria da Atribuição, de Weiner. 

É natural a busca pela causa dos acontecimentos na vida cotidiana. Isso funciona como 

uma maneira de os indivíduos tentarem demonstrar alguma forma de controle sobre novos 

fatos. A Teoria de Atribuição Causal, também chamada de Teoria de Weiner, veio estruturar 

essa percepção de maneira científica e ordenada, estudando as vertentes e implicações dessa 

atribuição em campos das emoções humanas, sobretudo seu impacto na motivação e na 

autoestima. Ela surgiu em 1958 com os trabalhos de Fritz Heider.  

Heider iniciou essa discussão com suas ideias pioneiras e defendia a distinção entre 

causalidade pessoal e impessoal. E isso é especialmente importante no setor das relações 

interpessoais, porque é por meio da identificação de certas invariâncias no ambiente que o 

mundo se torna para as pessoas mais ou menos estável, predizível e controlável. 

No entanto, foi o professor da Universidade da Califórnia (UCLA) e psicólogo social 

americano, Bernard Weiner, quem refinou essa teoria em 1985, incluindo as implicações 

emocionais e motivacionais do sucesso e fracasso acadêmicos. O modelo desenvolvido por 

Weiner e colaboradores a partir das décadas de 1970 e 1980 impulsionou o uso da Teoria da 

Atribuição por sua grande importância teórica e prática dentro da Psicologia Social. Eles 

centralizaram trabalhos com foco no desempenho, resultando em sucesso ou fracasso, e 

organizaram isso preferencial e dominantemente em quatro elementos causais: a habilidade, 

aptidão ou capacidade da pessoa; o seu esforço; a dificuldade ou facilidade da tarefa; e o 

acaso (sorte ou azar). Destes quatro elementos, os autores dividiram em estáveis (habilidade e 

dificuldade da tarefa), instáveis (esforço e acaso), internos (habilidade e esforço), externos 

(dificuldade da tarefa e acaso), controláveis (esforço e dificuldade da tarefa) e incontroláveis 

(habilidade e acaso). 
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Na Psicologia Social, atribuição é o processo pelo qual os indivíduos explicam as 

causas do comportamento e eventos. Essa atribuição parece mais intensa quando o evento não 

é de sucesso (WEINER, 1985). No contexto acadêmico uma situação que converge para isso é 

a reprovação em disciplina, cerne desse estudo.  

A concepção semântica do termo reprovação está aliada à rejeição, condenação, 

incapacidade, em uma abordagem complexa e muito delicada, que nega um ideal de sucesso, 

angustiando todos os envolvidos no processo. A motivação é necessária não apenas para que a 

aprendizagem ocorra, mas também para que sejam colocados em ação os comportamentos e 

habilidades aprendidos (BECK; RAUSCH, 2015).  

O aluno é o foco deste trabalho e carrega motivações e decepções que alimentam sua 

vontade de aprender. O docente é o sujeito que na maioria das vezes é considerado o 

responsável pela aprendizagem, já que usualmente as formas de ensino são centradas no 

professor. As metodologias se dividem em passivas, onde o professor é o centro do ensino, e 

ativas, onde o aluno é o agente do aprendizado, participando ativamente na construção de seu 

próprio conhecimento (LEAL; CORNACHIONE JR., 2006). Também é subconjunto das 

metodologias a forma de avaliação, por meio de algum tipo de exame que lhe confira uma 

nota ou conceito quantitativo. A estrutura é a o conjunto de ativos permanentes, técnicos, 

administrativos e materiais de consumo disponibilizados para que a aula aconteça. O 

investimento é a mola mestra que move a engrenagem do ensino. Quando o investimento é 

alto supõe-se que todos os outros fatores possam fluir e produzir resultados revertidos em 

qualidade. 

Quando o aluno é reprovado, algum elemento da formação do conhecimento falhou e 

diversas variáveis podem explicar, sob alguma ótica, tal fenômeno. Na prática, ele é 

reprovado quando não atinge uma nota mínima que é pré-estabelecida como referencial de 

requisito necessário para aceite pelo órgão normalizador da educação no país. No Brasil, o 

Ministério da Educação (MEC) e as universidades federais determinam qual é essa nota ou 

qual é a média mínima para que o aluno possa ser considerado aprovado (MEC, 2005; 

SGUISSARDI, 2008).  

O MEC e as Instituições de Ensino Superior (IES) possuem regras e sistemas em que 

somente um parâmetro quantitativo – a nota de uma avaliação, serve para “medir a 

quantidade” de conhecimento que o aluno obteve durante uma disciplina. Isso coloca o 

professor numa situação desconfortável, como num “paredão de fuzilamento”: ele é obrigado 

a sempre criar e seguir metodologias que retornem um valor de nota, seja para prestar contas 
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exigidas por estas regras ou para motivar o aluno a atingir essas notas. Por outro lado, o aluno 

se vê preso num dilema, no qual aprender de fato é menos importante que superar a média 

mínima (BRAGA, 2012). Sua motivação se banaliza nesse impasse. 

Admitir que um sistema de ensino superior pudesse ser concebido sem que nele fossem 

exigidos exames avaliativos dos alunos com uma nota quantitativa, seria também exigir que 

as metodologias aplicadas, a estrutura usada e o investimento feito fossem alterados da 

mesma forma. Além disso, seria condição para sucesso também uma mudança cultural nos 

dois outros elementos restantes: no aluno e no docente. De forma que a avaliação, que é 

exprimida somente num escore quantitativo, pudesse ser admitida, criada e aceita sob a nova 

forma qualitativa, onde a busca por atingir metas de competências pudessem ser exequíveis 

(LEAL; MIRANDA; CARMO, 2013; VALENTE, 2014). Só que esse novo arranjo 

pedagógico não existe no Brasil. O que prevalece é a estrutura “tradicional” e 

“americanizada” (FREIRE, 1987; LEAL; CORNACHIONE JR, 2006; MAZZIONI, 2013; 

MORAN, 2014; CASAGRANDE et al., 2015). 

Então a prova, que é o exame mais frequentemente aplicado, serve para o professor dar 

uma resposta quantitativa ao sistema criado pelos normalizadores do ensino e também para 

responder a requisitos da estrutura que financia o ensino (o financiamento precisa gerar 

retornos em números de aprovados). É uma fórmula que funciona, ou seja, tem efetividade, 

tem utilidade e é prática. Assim, os reprovados precisam ser outliers (pontos fora da linha ou 

discrepantes) neste sistema de ensino e simultaneamente é a demonstração quantitativa de que 

esse sistema possui deficiências (THOMSON; BEBBINGTON, 2004). 

Tratar do fenômeno da reprovação no ensino superior, no curso de Ciências Contábeis, 

demanda um modelo científico que atenda ao rigor requerido na pesquisa, de maneira que 

possa relacionar as variáveis independentes e a variável dependente de forma clara e 

demonstrar como as relações entre elas podem contribuir na explicação desse fenômeno. A 

variável dependente em questão é a percepção de desempenho acadêmico do aluno sob a 

forma de resultados que ocasionaram em reprovação, ou seja, a falta de eficiência evidenciada 

pela reprovação em disciplinas do curso. As variáveis independentes são divididas em 

variáveis de controle e variáveis principais. As variáveis principais são falta de algum 

conhecimento prévio, reincidência em reprovação, horas extra de estudo e formas de 

avaliação. 
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1.2 PROBLEMA 

 

A presente pesquisa buscou identificar razões para a reprovação por meio da percepção 

de desempenho esperado dos estudantes. Assim, procurou responder a seguinte questão de 

pesquisa: Quais são as causas explicativas do desempenho percebido como reprovação 

discente no Curso de Ciências Contábeis nas Regiões Metropolitanas de Salvador e de 

Feira de Santana? 

Essas causas foram estudadas sob a ótica discente dentro de um modelo de pesquisa que 

pudesse alinhar variáveis explicativas com o fenômeno, associando-as aos elementos 

atributivos da Teoria de Weiner. 

 

1.3 MODELO CONCEITUAL APLICÁVEL AO CONTEXTO DA 

REPROVAÇÃO DISCENTE NA GRADUAÇÃO 

 

A construção dos objetivos se originou do modelo conceitual de pesquisa. A Teoria das 

Atribuições resgata o processo de desenvolvimento da motivação a partir das significações 

construídas pelo indivíduo. Isto é, como ele avalia a sua trajetória e os acontecimentos de que 

é sujeito e não mero espectador, compreendendo aspectos ocultos nas práticas educacionais e 

que têm relevância no que diz respeito ao processo de motivação dos educandos para a 

aprendizagem. 

Para este trabalho foi estipulado como “fracasso” a reprovação do aluno em disciplina. 

Essa delimitação foi necessária porque o evento “fracasso” leva a relações mais fortes de 

atribuições dos agentes envolvidos do que eventos de sucesso. Esta demarcação orientou a 

criação do modelo conceitual usado no trabalho, conforme descrito na Figura 1. Weiner já 

sustentava que as atribuições eram mais facilmente percebidas quando acontecia um evento 

de fracasso do que num evento de sucesso.  

 

 

 

Figura 1 – Modelo conceitual da pesquisa 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

 
Assim, após a lógica desenvolvida para a revisão bibliográfica, conforme descrito a 

seguir, chegou-se ao modelo conceitual da pesquisa. A partir dele se propõe identificar se 

existe relação entre o número de reprovação anterior e dedicação diária de horas de estudo 

extra com as causas atribuídas derivadas da literatura. Assim, ao proceder com uma atribuição 

de causalidade sobre os aspectos condicionantes identificados a partir da literatura, a sua 

suposta relação com as duas condicionantes acima permitiria comprovar que existe associação 

entre essas causas e o desempenho sob a forma de reprovação. Se a ocorrência de reprovação 

anterior proporcionar relações mais fortes do que dedicação de horas de estudo extra com as 

causas apresentadas, poder-se-ia presumir que quem declara dedicar horas extras de estudo 

não admite que isso seja resultado dos aspectos frutos das atribuições. 

A partir do modelo conceitual, a Teoria da Atribuição fornecerá os elementos 

conceituais que conduzirão aos julgamentos, de maneira a viabilizar a percepção de causas 

atribuídas derivadas da literatura. As causas atribuídas obedecem ao mecanismo de resgate 

contido no acervo de experiências e emoções dos respondentes, conforme definido na Teoria, 

conduzindo à consequência psicológica e por fim à ação comportamental. Então se buscou-se 

verificar como se relacionam a incidência de reprovação anterior e a dedicação de horas de 

estudo extra reveladas por parte de relatos dos respondentes com essas causas que a literatura 

aponta como influentes. É partir daí que se almeja explicar o desempenho percebido dos 

discentes como reprovação e que se definiram os objetivos a serem atingidos com o trabalho. 
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1.4 OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS 

 

O objetivo principal ou geral do trabalho é identificar as causas percebidas como 

explicativas do desempenho esperado quando este resulta em reprovação discente no Curso de 

Ciências Contábeis nas Regiões Metropolitanas de Salvador e Feira de Santana.  

Os seguintes objetivos específicos são necessários: 

a) Diagnosticar numa análise qualitativa as causas percebidas espontâneas reveladas no 

estudo e confrontá-las com as relacionadas pela literatura; 

b) Verificar se as causas percebidas relacionadas pela literatura e contidas no instrumento 

podem ser explicadas a partir do número de reprovações; 

c) Verificar se o tempo extra de estudo possui relação com causas percebidas 

relacionadas pela literatura; 

d) Se existe relação entre as variáveis de controle e as causas percebidas apresentadas. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

A identificação de fatores que contribuam para elucidar porque os alunos dos cursos de 

Ciências Contábeis perdem em disciplinas é a principal justificativa do trabalho. Isso permite 

iniciar um debate mais profundo sobre problemas com a crescente evasão nos cursos do 

ensino superior, bem como o enfrentamento de decisões e direcionamentos para o 

planejamento pedagógico nos cursos. 

A literatura pesquisada possibilitou expansões para além do modelo que foi desenhado, 

seja através da inserção de uma variável a mais ou através de aspectos conceituais que 

divergiam da delimitação do tema. As condições descritas apontavam para situações de 

estudos também específicas e que fugiram do que foi proposto aqui, a exemplo da 

comparação entre regiões do país (CORNACHIONE JR. et al., 2010; SILVA et al., 2010), da 

comparação entre diferentes universidades, (BIAZUS, 2004; CUNHA; NASCIMENTO; 

DURSO, 2014; SILVA et al., 2014) fora da lacuna de estudo verificada pelo presente estudo, 

a teoria usada não era a de Weiner (DURSO et al., 2016), não foi usada nenhuma teoria 

(CARMO; MIRANDA; LEAL, 2012; MARCELINO; ARAUJO; MIRANDA, 2015), ou a 

metodologia de tratamento dos dados foi completamente diversa (CARMO; MIRANDA; 
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LEAL, 2012). Enfim, o modelo que foi proposto na presente pesquisa permitiu um 

delineamento metodológico capaz de isolar a problemática apresentada sem se esvair das 

fronteiras do tema e poder concentrar esforços em trazer luz às hipóteses construídas. 

Outra razão que impulsiona esta análise é contribuir para o desenvolvimento da 

aprendizagem dentro da área contábil, sobre olhares da Psicologia Social e da Educação, 

principalmente considerando o crescimento dos cursos de Ciências Contábeis no Brasil na 

última década. Além disso, ordenar esse aparato, baseado em atribuições de causas dos 

alunos, pode ser muito promissor para revelar o comportamento e a motivação envolvidos 

quando os alunos se deparam com reprovações. 

Adicionalmente, destaca-se o potencial de contribuição do trabalho, uma vez que, até 

janeiro de 2017, somente dois trabalhos a nível nacional figuram com esta temática na área de 

ensino de Contabilidade, quais sejam: o de Nascimento (2016) e o de Cornachione Jr et al. 

(2010). Esses trabalhos possuem como objeto de pesquisa a mesma Teoria e o foco está 

centralizado nos discentes. 

Além disso, impende realçar a utilidade e relevância da informação do estudo para os 

públicos alvos que possuem potencial interesse sobre o tema. A reprovação é um tema que 

desperta atenção elevada para muitos públicos que estão envolvidos na educação, quando não 

todos eles. No curso de Ciências Contábeis, os alunos, os Coordenadores de curso, os 

Professores, os orientadores pedagógicos fariam parte desse grupo. Além disso, existem 

outros que se enquadram nesse conjunto e que pertencem a cursos com afinidade 

metodológica e estrutural com o curso de Ciências Contábeis, tais como, o curso de 

Administração, o curso de Direito, o curso de Economia e o curso de Sociologia, etc.  

Por fim, apesar de não dispor de uma amostra probabilística, o propósito inicial do 

trabalho era realizar a pesquisa em toda a extensão do Estado da Bahia. No entanto, devido à 

dificuldade de realizá-la nas IES do interior do Estado, decidiu-se por atingir as duas maiores 

concentrações de cursos de Ciências Contábeis da Bahia: IES com curso de Ciências 

Contábeis presentes nas Regiões Metropolitanas de Salvador e de Feira de Santana. Isso 

permitiu captar uma visão multifacetada do problema, já que foram coletadas respostas em 

cursos que estavam dentro do universo tanto público quanto privado, tanto da capital quanto 

de cidades menores, tanto antigos quanto recentes. Ainda que não fosse possível a obtenção 

de um estudo inferencial, isso cooperou para o enriquecimento da análise com informações 

mais robustas favorecendo a realização de comparações com os achados entre os cursos 

envolvidos. Supõe-se que informações de outros cursos em comparação com aquelas 
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reveladas no curso da UFBA propiciariam algum ganho para responder às hipóteses do 

trabalho.  

 

1.6 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Visando capturar as influências das variáveis nas razões da reprovação, o trabalho 

associado à construção da presente dissertação seguiu a estrutura sequencial disposta na 

Figura 1, que exibe a problemática envolvida sobre o fracasso ou sucesso em avaliações, sua 

inserção nos quatro elementos de atribuição defendidos por Weiner e a classificação de cada 

elemento nas três dimensões causais da Teoria (controlabilidade, estabilidade e lócus de 

causalidade). 

Para alcançar este esquema sequencial foi montado um modelo conceitual. O modelo 

conceitual proposto segue um desenho de pesquisa baseado em relações de causas e efeitos, 

com uso de variáveis explicativas para o fenômeno. Tal modelo será melhor detalhado na 

seção seguinte. Gonzalez (2016) explicita que o desenho da pesquisa indica a sequência 

lógica seguida, desde seu início até o seu final, indicando o passo-a-passo a ser seguido. 

 

Figura 2 – Esquema sequencial da pesquisa 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

No primeiro momento da pesquisa buscou-se colher variáveis explicativas de todos os 

trabalhos acadêmicos que tratassem sobre reprovação e desempenho discente em diversos 

cursos. No entanto, variáveis como número de faltas, grade das disciplinas no curso, uso de 

metodologias de ensino, custo médio do aluno, preparo do professor e características das 

disciplinas foram caracterizadas como completamente distante dos elementos atributivos 

elencados na teoria de Weiner, por serem qualidades extrínsecas ao observador. Para alinhar 
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esta teoria com variáveis que pudessem responder às hipóteses propostas – construídas na 

seção de Metodologia, e atingir aos objetivos gerais e específicos do trabalho, foi preciso 

coletar e reclassificar todas as variáveis num segundo momento do estudo, redistribuindo e 

reconfigurando todo o desenho de pesquisa. Por conseguinte houve o ajustamento da 

teorização de forma mais concentrada no tema motivação, que atende adequadamente à teoria 

de Weiner e permitiu esquadrinhar com acurácia as razões da reprovação no contexto da 

pesquisa. 

Esta dissertação está distribuída em cinco partes: a Introdução é o Capítulo um, em que 

é feita a apresentação dos elementos estruturantes da pesquisa, tais como: contextualização, 

descrição do problema de pesquisa, o modelo teórico disposto para o estudo, os objetivos do 

trabalho e a justificativa. O Capítulo dois é a Fundamentação Teórica, que descreve o 

protocolo de pesquisa usado para o levantamento bibliográfico, elementos da teoria e a 

caracterização das variáveis aplicáveis. No Capítulo três constam os Procedimentos 

Metodológicos e é nesta parte que a metodologia é descrita, o modelo operacional é 

apresentado e o instrumento de coleta utilizado é detalhado. Além disso, a definição da 

amostra é apresentada bem como a forma de tratamento dos dados. No Capítulo quatro são 

apresentados os resultados obtidos após a coleta e tratamento dos dados. As conclusões 

verificadas estão no Capítulo cinco e, por fim, são apresentadas as referências utilizadas.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  PROTOCOLO DE REVISÃO DA LITERATURA 

 

O protocolo associado à revisão de literatura foi inspirado naquele usado por Gonzalez 

(2016), que permitiu isolar e sistematizar a forma de pesquisa feita com esmero científico e 

rigor metodológico requerido. 

Primeiro foi realizada uma revisão exploratória na literatura nacional e internacional 

através do acesso aos principais motores ou sites de busca da internet que disponibilizam 

trabalhos acadêmicos. Assim, durante o período de 14 de agosto de 2015 – data da definição 

do tema e escopo de pesquisa, até 13 de julho de 2016, os sites visitados foram: Portal de 

Periódico da CAPES; Scielo; Science Direct; Scopus; Repositório da UFBA; papers da AAA 

journals; Google Scholar; Anais dos Congressos e encontros ANPAD; Repositório da USP; e 

Anais dos Congressos USP. Algumas poucas buscas foram realizadas ainda em dezembro de 

2016 por ocasião da revisão requerida do texto visando à banca de Qualificação, não 

resultando em mudança significativa no mainstream já coletado. 

Essa etapa inicial, de caráter exploratório, visou à identificação de lacunas no tema 

proposto. Foram utilizadas as tags de pesquisa mais próximas do tema e consultadas as bases 

de dados mais amplas e usuais, a princípio, como intenção de refinar a busca numa segunda 

etapa. 

As tags –ou palavras-chave, iniciais foram: a) reprovação em disciplina, b) discipline 

reproof c) discipline failure d) discipline reprobation.Os buscadores iniciais foram: a) Google 

Scholar e b) Periódicos Capes. 

As pesquisas feitas no mês de agosto a dezembro de 2015 retornaram um resultado de 

cerca de 32.000 artigos possivelmente relacionados ao tema. Essa primeira busca foi 

considerada de baixa qualidade por retornar trabalhos que possuíam pouca associação com o 

tema, mas serviu como uma pesquisa exploratória, permitindo colher trabalhos que foram 

férteis em multiplicar outras tags a partir dessas referências. Na segunda etapa as buscas 

foram realizadas em bases de dados mais específicas e especializadas tanto em áreas ligas à 

Contabilidade e Educação quanto às áreas de Psicologia e Administração, nas quais foi 
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possível atingir trabalhos ligados às teorias aplicáveis sobre temas como motivação, por 

exemplo. 

As tags usadas nesta segunda fase – a partir de 3 de dezembro de 2015, foram: 

 
Reprovação nas provas em Ciências Contábeis 
Discipline reproach 
Discipline disapproval 
Motivação 
Atribuição causal 
Teoria de Weiner 
Retenção em disciplinas 
Desempenho em Ciências Contábeis ou Contabilidade 

 
 
Os buscadores iniciais foram: 

 
Science Direct 
Scopus 
Scielo 
http://aaajournals.org/ 

 

A segunda etapa retornou um resultado de 858 trabalhos em que as palavras-chaves 

estavam presentes como tema central.  

Em comparação ao uso de softwares de armazenamento e organização de bibliografia, o 

protocolo de pesquisa usado para selecionar os textos seguiu um critério de triagem 

sistemática e simples, baseado na utilização de “pastas destino” por assunto dentro do tema. 

Dos 858 trabalhos coletados, foram criadas, por exemplo, cinco pastas para o assunto 

“reprovação”, que comportavam tanto trabalhos ligados ao referido assunto quanto correlatos. 

As pastas usadas para destino foram “Artigos ligados a absenteísmo”, “Artigos ligados à 

procrastinação”, “Artigos ligados à evasão”, “outros e diversos”, “todos os artigos cópias”. 

Imediatamente cada pasta dessas derivava para uma pasta “nacionais” e outra pasta 

“internacionais”. Uma amostra do resultado dessa triagem é apresentada na Figura 03.  

Para levar o artigo à pasta final, nacional ou internacional, chegava-se à fase principal 

de triagem e também a mais trabalhosa, que foi a leitura de cada resumo e conclusão para 

identificar a utilidade, pertinência e o descarte do trabalho. Nessa fase muitos trabalhos foram 

descartados, logicamente. Também nessa fase foi inserido, por sugestão do orientador, um 

padrão para renomear artigos, sistematizando e potencializando o uso dos trabalhos 

selecionados, como pode ser visualizado através da captura de tela apresentada na Figura 04. 
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Figura 3 – Impressão de tela das pastas usadas na segunda fase 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

A partir da base de dados composta pelos trabalhos coletados e triados em pastas, pôde-

se dar início à terceira etapa, que correspondeu à análise do conteúdo do material. Nessa fase 

foram descartados os “alarmes falsos”. Os trabalhos foram lidos, tiveram suas partes mais 

relevantes destacadas, e foram, por fim, copiados para pastas finais, destinadas a potenciais 

usos como referências para elaboração do texto e citações. 

 

Figura 4 – Impressão de tela mostrando o padrão utilizado para renomear os artigos 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

As etapas anteriormente descritas justificam o abandono de softwares organizadores de 

bibliografia. Foi um trabalho mais árduo do que aquele que o uso de um software permitiria, 

mas quando essa possibilidade foi cogitada as etapas descritas acima já estavam montadas e 
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em andamento e decidiu-se por não abandonar o trabalho realizado. Além disso, parte do 

material triado na segunda etapa já se encontrava salva e no serviço de armazenamento em 

nuvem “Dropbox”, visando a segurança dos materiais de referência através dessa forma de 

backup. 

Restaram 91 trabalhos correlatos e condizentes com o tema. Destes, um subconjunto 

apresentou maior similaridade, alinhamento teórico e metodológico com o presente trabalho, 

seja por aplicar testes estatísticos análogos, ou por defender o uso da Teoria da Atribuição 

com discentes, ou até mesmo por empregar concomitantemente tais características com 

variáveis aqui usadas. Destarte, os seis principais artigos dentre os 91 são relacionados no 

Quadro 01, bem como uma breve descrição dos objetivos ou hipóteses apresentados por cada 

um e um resumo dos resultados.  

 

Quadro 1 – Relação de trabalhos selecionados ao fim da segunda etapa 
Autor/título Objetivo ou Hipótese Resultados 

ARAÚJO, Elisson Alberto Tavares et al. 
Desempenho Acadêmico de Discentes 
do Curso de Ciências Contábeis: Uma 
análise dos seus fatores determinantes 
em uma IES Privada.  

Identificar se o 
desempenho acadêmico 
pode ser explicado por:  
frequência às aulas, 
idade, sexo, natureza da 
disciplina , tipo de 
disciplina, situação ao 
final da disciplina, 
período letivo e campus 
da IES.   

a) à medida que aumenta o 
número de faltas, ao 
contrário do que era 
esperado, percebeu-se uma 
melhora no desempenho 
dos discentes  
b) conforme aumenta a 
idade dos alunos, o 
desempenho tende a 
melhorar;  
c) discentes do sexo 
feminino apresentaram 
notas maiores que os do 
sexo masculino;  
d) os estudantes revelaram 
melhor desempenho nas 
disciplinas de natureza 
qualitativa e nas 
específicas;  
e) quanto maior o status 
final nas disciplinas menor 
a nota dos estudantes 

KAENZIG, Rebecca; KELLER, 
Rachel. A comprehensive effort to 
recruit and retain accounting students.  

Descrever uma série de 
ações coordenadas e 
proativas de esforços de 
retenção dentro do 
departamento de 
contabilidade de uma 
Universidade do sudeste 
dos EUA. 

Os resultados indicam que 
o tempo gasto fora da sala 
de aula é benéfico. 

ROTENSTEIN, Aliza; DAVIS, Harry 
Z.; TATUM, Lawrence. Early birds 
versus just-in-timers: the effect of 
procrastination on academic 
performance of accounting students.  

O efeito da 
procrastinação sobre o 
desempenho acadêmico. 

Mesmo depois de controlar 
a qualidade do aluno, a 
procrastinação de tarefas 
está associada a um menor 
desempenho das tarefas. 

DIOGO, Maria Fernanda et al. investigar as concepções Percebeu-se que a evasão 
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Percepções de coordenadores de curso 
superior sobre evasão, reprovações e 
estratégias preventivas.  

de coordenadores de 
cursos de uma 
universidade pública 
brasileira acerca dos 
determinantes da evasão 
e reprovação e as 
estratégias de 
intervenção desenhadas 
para ordenar esses 
fenômenos 

e a reprovação são 
aspectos claramente 
diagnosticados no 
cotidiano dos 
entrevistados. 
os determinantes da evasão 
e reprovação citados 
foram, prioritariamente, 
externos ao curso. 

ALMEIDA, Leandro da Silva; 
MIRANDA, Lúcia; GUISANDE, 
Maria Adelina. Atribuições causais 
para o sucesso e fracasso escolares.  

analisar se as atribuições 
causais dos alunos se 
diferenciam de acordo 
com o gênero e o ano 
escolar dos alunos. 

os alunos, 
independentemente do 
sexo e do ano escolar, 
associam os seus 
resultados acadêmicos 
(sucesso e fracasso) ao 
esforço, surgindo ainda 
para explicar o insucesso a 
falta de métodos 
apropriados de estudo. 

CARMO, Carlos Roberto Souza; 
MIRANDA, Gilberto José; LEAL, 
Edvalda Araújo. Motivação discente 
para a aprendizagem das disciplinas do 
curso de Ciências Contábeis.  

avaliar o nível de 
motivação dos 
estudantes de graduação 
em Ciências Contábeis 
de uma universidade 
pública brasileira em 
relação às disciplinas 
que compõem os núcleos 
profissional, básico e 
teórico-prático 

os estudantes se sentem 
mais motivados para cursar 
as disciplinas do núcleo 
profissional. Na sequência, 
vieram as disciplinas do 
núcleo básico e, por 
último, as disciplinas do 
núcleo teórico-prático. 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Ao fim da segunda etapa de triagem, a fim de reforçar o conteúdo com trabalhos mais 

recentes e com uma revisão internacional, seguiu-se o protocolo de busca com as seguintes 

palavras-chave: 

 

failure in college courses 
failure in university disciplines 
reproach in college disciplines 
disapproval in college disciplines 
reproof in university disciplines 
disapproval in college disciplines  
reproach in college disciplines 
low performance in university disciplines 
low performance in Accounting disciplines 
accounting school's failure in tests 

 

E os buscadores usados foram: 

 
Science Direct 
Scopus 
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Seguindo o mesmo processo do protocolo com o modelo utilizando “pastas destino”, os 

principais trabalhos retornados mais próximos ao tema foram: 

Quadro 2 – Relação de trabalhos em inglês selecionados ao fim da segunda etapa 
Autor/título Objetivo/Hipótese Resultados 

BYRNE, Marann; FLOOD, 
Barbara. Examining the 
relationships among background 
variables and academic 
performance of first year 
accounting students at an Irish 
University.  

Examinar as associações entre 
a realização acadêmica 
prévia, conhecimento prévio 
de contabilidade, gênero, 
motivos, expectativas e 
preparação para o ensino 
superior e desempenho 
acadêmico no primeiro ano de 
um programa de 
contabilidade 

Indicam uma associação 
significativa entre realização 
acadêmica prévia, 
conhecimento prévio de 
contabilidade e desempenho 
acadêmico dos alunos. 

BYRNE, Marann et al. 
Motivations, expectations and 
preparedness for higher 
education: A study of 
accounting students in Ireland, 
the UK, Spain and Greece.  

Comparar os motivos, 
expectativas e preparação de 
uma amostra de estudantes 
que iniciam o estudo da 
contabilidade no ensino 
superior em quatro países 
europeus. 

Enquanto que todos os 
alunos são motivados a 
avançar para o ensino 
superior por razões 
orientadas à carreira e buscar 
o crescimento intelectual, 
uma considerável variação é 
observada entre os estudantes 
das quatro nações no que diz 
respeito aos motivos, 
confiança e percepções de 
preparação para o ensino 
superior 

HUSSAIN, Irshad; SULTAN, 
Sarwat. Analysis of 
procrastination among 
university students.  

Analisar os fatores da 
procrastinação e seus efeitos 
na aprendizagem de 
estudantes universitários. 

A procrastinação afeta o 
desempenho acadêmico dos 
alunos em termos de 
aprendizagem em sala de 
aula e participação em 
atividades, apresentação de 
suas atribuições, preparação 
para os exames e realização 

RASUL, Saima; BUKHSH, 
Qadir. A study of factors 
affecting students’ performance 
in examination at university 
level.  

Projetar uma metodologia 
para medir os fatores que 
afetam o desempenho do 
aluno nos exames em nível 
universitário 

1) no nível universitário, a 
maioria dos fatores 
psicológicos, físicos, 
socioeconômicos e 
educacionais afetou seu 
desempenho no exame 
2) A mudança no padrão de 
papéis de perguntas perto do 
exame afeta o desempenho 
do aluno 
3) os meios desleais no 
exame afetam o seu 
desempenho 
4) A falta de orientações 
adequadas afeta o 
desempenho no exame 

SUGAHARA, Satoshi; 
BOLAND, Gregory. How 
Accounting Students Define 
Success, and the Factors 
Affecting their Success and 

Identificar a definição de 
sucesso entre os alunos que 
estudam nas Escolas de 
Contabilidade no Japão e 
investigar os fatores que os 

A maioria dos estudantes 
decidiu frequentar a 
universidade por causa de 
seus objetivos intrínsecos 
(por exemplo, crescimento 
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Failure, While Studying in the 
Accounting Schools of Japan.  

alunos percebem como 
necessários para o seu sucesso 
na aprendizagem 

pessoal e networking), ao 
invés de simplesmente 
procurar aprovação nos 
exames do Conselho de 
profissionais Contábeis ou 
sucesso material após a sua 
graduação 

BALLANTINE, Joan A.; 
DUFF, Angus; LARRES, 
Patricia McCourt. Accounting 
and business students’ 
approaches to learning: A 
longitudinal study.  

Considerar o impacto de uma 
intervenção educativa com 
abordagens de aprendizagem 
para estudantes de 
contabilidade e de negócios. 
Em particular, previa-se que a 
intervenção, ou seja, a 
abordagem do estudo de caso, 
melhoraria a abordagem 
profunda dos alunos para a 
aprendizagem 

A intervenção do estudo de 
caso foi bem sucedida em 
alguns aspectos. As 
mudanças nas abordagens 
dos alunos à aprendizagem 
ao longo do tempo não estão 
associadas ao gênero ou ao 
programa de graduação. 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Entre fevereiro e junho de 2016 novas tags foram acrescentadas: 

 

disapproval in Accounting disciplines  
reproach in Accounting disciplines 
Reprovação em Contabilidade 

 

Isso motivou uma coleta específica, inclusive de recentes trabalhos submetidos já em 

2016, uma vez que alguns periódicos trimestrais permitiram acesso aos seus acervos do 

referido ano, e também algumas teses e dissertações atuais que foram publicadas nos 

repositórios públicos nacionais. Além disso, pôde-se verificar que ao introduzir o vocábulo 

university como elemento de busca, houve um retorno mais regionalizado para fontes no 

continente americano, embora para algumas combinações de palavras esse comportamento 

não tenha se refletido. 

O protocolo de pesquisa usado para selecionar os textos base do presente estudo seguiu 

um critério baseado no modelo conceitual obtido, utilizando a convergência entre o arcabouço 

que a teoria da Atribuição de Weiner fornece e as características da reprovação em 

disciplinas.  

Como será detalhado mais adiante – sobre os desvios da continuidade do sucesso 

acadêmico, é preciso destacar que a reprovação em disciplinas está centralizada numa lógica 

com outros temas correlatos, conforme esquematizado de maneira simples e mostrando as 

interligações na Figura 5. 
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Para atingir o modelo conceitual proposto no presente trabalho e satisfazer aos objetivos 

estabelecidos recorreu-se à Teoria de Weiner, na tentativa de que ela pudesse fornecer 

explicações e predições aplicáveis ao fenômeno da reprovação. 

 

Figura 5 – Lógica motivadora do protocolo de pesquisa 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Optou-se por este caminho em função da interface existente entre o fenômeno da 

reprovação e três temas potencialmente promissores nos estudos de desempenho de alunos, 

quais sejam: absenteísmo; procrastinação; e evasão. Tais temas serão alvo de análise mais 

detalhada na seção seguinte. 

O relacionamento periférico entre esses temas orientou a seleção do material 

bibliográfico que foi analisado na pesquisa, considerando-se a ocorrência nos textos desses 

conteúdos interligados. Presume-se que parâmetros ou princípios contidos na Teoria de 

Weiner possam explicar e predizer a reprovação, como um ato negativo na vida acadêmica, 

fornecendo subsídios teóricos tanto de julgamento e atribuição para situações da vida 

acadêmica quanto elementos que conduzam a razões condicionantes para este fenômeno 

(RUIZ, 2007). 

Vale destacar que, por ocasião da realização de eventos nacionais na área contábil no 

ano de 2017, foi realizada pesquisa bibliográfica no período de 04 a 29 de setembro de 2017, 

com o objetivo de promover a atualização para um espaço temporal o mais próximo possível 

da publicação final da pesquisa, como forma de contribuir por meio das sugestões de melhoria 

do presente estudo. A Pesquisa seguiu o procedimento do Protocolo de pesquisa e segue 

descrita abaixo:   

ABSENTEÍSMO 
(faltar aulas e 

atividades)
REPROVAÇÃO

leva a 
PROCRASTINAÇÃO

leva a 

EVASÃO

(pode levar ao 
JUBILAMENTO)
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Buscadores utilizados: Scholar, Teses e Dissertações da USP, Periódicos da CAPES, 

Elsevier. Palavras chaves utilizadas para iniciar a busca: reprovação e evasão acadêmica 

contabilidade; reprovação em disciplinas; Weiner’s theory and accounting; Reprobation in 

Accounting; Failure in Accounting discipline. 

Também foi utilizado o cuidado de adicionar um filtro temporal ao pesquisar, de 

maneira que pudessem ser selecionados apenas aqueles trabalhos que retornaram da busca par 

o presente ano, ou seja, apenas os trabalhos disponíveis e publicados para o ano de 2017. A 

busca assim seguiu um rigor mais refinado de maneira a atender ao que foi solicitado como 

sugestão de aprimoramento dos mais recentes trabalhos disponíveis. No entanto, foram 

encontrados apenas 10 (dez) trabalhos, sendo que 3 (três) foram descartados por não 

representarem um artigo acadêmico. Deste modo, 7 (sete) trabalhos puderam ser listados 

abaixo: 

 
1. SANTANA, Caroline Mendes. Teoria da Atribuição: um estudo da atribuição da causalidade do 

desempenho acadêmico de alunos do curso de Ciências Contábeis de uma Universidade Federal do 

Estado de Minas Gerais. 2017. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências 

Contábeis) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017. 

2. ARAÚJO, Tayrone Batista de. Evasão de discentes no curso de Ciências Contábeis da UFRN/CERES 

no período de 2011-2015. 2016. 46 f. Monografia (Graduação) - Curso de Ciências Contábeis, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Caicó/RN, 2017 

3. SANTOS JUNIOR, José da Silva; MARTINS REAL, Giselle Cristina. A evasão na educação superior: 

o estado da arte das pesquisas no Brasil a partir de 1990. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação 

Superior, v. 22, n. 2, 2017. 

4. SILVA, Elvira Alvarenga Fagundes da. Política de cotas e evasão: uma análise a partir de estudantes 

cotistas negros, oriundos de escolas públicas e não cotistas na UENF. Monografia). Administração 

Pública. Centro de Ciências do Homem, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, 

2016. 

5. RIOS, Rafaela et al. Análise do plano de permanência dos estudantes nas instituições federais de ensino 

superior brasileiras. 2016. 

6. SILVA , Izaqueline Jhusmicele Alcântara da, et al. Estratégias das Coordenações dos Cursos de 

Ciências Contábeis para Combater a Evasão. In: XIV Congresso USP de Iniciação Científica em 

Contabilidade; 2017. Anais. São Paulo: FIPECAFI, 2017. 

7. RODRIGUES, Brenda Cristina de Oliveira et al. Determinantes do desempenho acadêmico dos alunos 

dos cursos de Ciências Contábeis no ensino à distância. Enfoque, v. 35, n. 2, p. 139, 2016. 
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Contudo, após a triagem requerida, leituras e classificação, apenas os trabalhos de Silva 

et al. (2017) e Rodrigues et al. (2016) foram relevantes como contributo significativo na 

análise das hipóteses apresentadas a partir dos dados dispostos na Tabela 24, principalmente 

por utilizar as mesmas variáveis em relação direta com o desempenho de discentes. A sua 

contribuição já foi incluída naquela seção.  

 

2.2 TEORIA DA ATRIBUIÇÃO DE WEINER E REPROVAÇÃO DISCENTE 

 

O desempenho acadêmico e as relações causais implicadas no seu contexto justificam a 

investigação de como um aluno de Contabilidade experimenta julgamentos de si e de seus 

pares ou como eles percebem as causas de seus próprios desempenhos e dos de seus colegas – 

a visão de si e do outro, estando o aluno na condição de vencedor, e a visão de si e do outro, 

estando ele na condição de perdedor. Isso porque o contexto do ensino e aprendizagem não 

significa que um sempre gere o outro: o ensino pode não resultar em aprendizagem (BECK; 

RAUSCH, 2015). Logo, as relações causais do desempenho usando as teorias motivacionais 

podem revelar conclusões científicas e, num cenário ideal, descobrir respostas com utilidade 

para educadores.   

Weiner destaca-se pela conceituação do processo de êxito como um processo multi-

nível, demonstrando a influência das concepções internas para realizações futuras. Para tornar 

compreensível sua teoria, juntamente com outros teóricos da atribuição, afirma que, em geral, 

as pessoas procuram dar diversas explicações, isto é, atribuir (daí o nome da teoria) suas 

realizações positivas ou negativas a alguma causa (atribuições causais). A percepção de 

desempenho do estudante é a fruto de motivações intrínsecas ao seu círculo de motivação, 

segundo os estudos de Weiner (1985):  

 

A virtually infinite number of causal ascriptions are available in memory. However, 
within the achievement domain, a relatively small number from the vast array tend 
to be salient. The most dominant of these causes are ability and effort. 
[...] 
For example, a program that induces effort rather than ability ascriptions for failure 
theoretically is altering reactions of shame and humiliation to guilt. This new 
emotional reaction, rather than (in addition to) a change in expectancy, maybe 
responsible for the increments in motivated behavior. (WEINER, 1985, p. 2,20) 
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Uma forma de interpretar a passagem acima seria identificar que o estudante realiza 

atribuições sobre eventos visíveis mediante julgamentos pessoais em que o seu processo 

decisório particular está sustentado em fatores que lhe são afetos, dentro do seu domínio de 

alcance ou de controle, utilizando um número relativamente pequeno de causas (WEINER, 

1985). Esses fatores derivam de situações e condições que permitem o observador facultar 

uma condição que lhe confira algum nível de status de controle (WEINER, 1985). Desta 

forma, a percepção de desempenho pode ser explicada, segundo a teoria motivacional de 

Weiner, por fatores que tenham algum horizonte de pertinência ao alcance do observador, de 

maneira que possa conduzi-lo e proporcioná-lo novas experiências baseadas na motivação 

desse controle. A ilusão ou fundamentação de que ele possui certa parcela de influência no 

controle sobre atos que repercutirão na sua vida acadêmica, lhe impele a buscar um 

desempenho que possa lhe satisfazer. Assim, a busca pelo controle de ações na vida 

acadêmica pode estar sustentada sobre fatores internos ao universo ou ambiente do estudante 

e ser explicativo do seu desempenho. Isso porque segundo o mecanismo da Teoria de Weiner, 

a “consequência de comportamento”, em que a motivação é posta em ação, advêm da 

consequência psicológica que as causas atribuídas resultam (WEINER, 1985), segundo uma 

dinâmica de sentimentos e ações. O processo da atribuição diz respeito à forma interna de 

compreender e elaborar os afetos  e como isso interfere no momento presente e nas e 

perspectivas de realização do educando (RUIZ, 2005; SANTOS, 2012). 

A Teoria da Atribuição explicita principalmente os julgamentos sobre ações de sucesso 

ou fracasso e também revela que o julgamento pode ser diferente, e por vezes contrário, a 

depender de quem o faz – se o perdedor ou o vencedor. Os textos pesquisados no Protocolo de 

Revisão da Literatura enfatizam esses atributos ligados ao desempenho estudantil e o 

arcabouço disponibilizado por esta teoria se encaixa no objetivo de tentar explicar e predizer 

os condicionantes desses atributos.  

Assim, em exemplo prático de uma prova de concurso ou numa prova de uma disciplina 

do curso, como Contabilidade Governamental, um vencedor pode atribuir como causa de seu 

próprio sucesso o esforço e dedicação que ele experimentou e advogar em causa própria, o 

que a princípio parece bastante lógico e justo. Ele atribui as ações a fatores internos. E este 

mesmo vencedor pode julgar que quem perdeu o fez por não ter se dedicado e esforçado o 

bastante. Ele também atribui as ações a fatores internos. Já um perdedor dessa mesma prova 

admite para si a causa de fatores externos como “culpados” pelo seu fracasso, como 

problemas familiares, de saúde etc. Esse mesmo perdedor observa o vencedor e o julga por ter 
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vencido através também de fatores e causas externas, como privilégios financeiros exclusivos, 

ajuda de professores de forma diferenciada, acesso a melhor estrutura logística, sorte etc, não 

admitindo que aquele vencesse por mérito nem que a sua própria derrota tenha sido por mérito 

(ANDRADE, 2004). 

Além disso, algumas situações podem ser admitidas como exceções dentro das teorias 

motivacionais, embora não signifique que essas situações possam ser classificadas como 

anormais ou qualquer outro juízo de valor. Os alunos podem apresentar motivações 

desalinhadas dos motivos institucionais do ensino, que é formar novas carreiras técnicas ou 

acadêmicas, ou até mesmo distantes das motivações do professor, que é ensinar. Byrne et al. 

(2012) elenca nove motivações de estudantes de contabilidade pesquisados na Europa que 

nem sempre estão alinhadas com as motivações do professor e da Instituição de Educação 

Superior (IES). Como exemplo, podem-se citar as motivações de participar do ambiente 

social do ensino superior apenas, o interesse de se engajar em atividades extracurriculares 

disponíveis pela universidade ou atividades esportivas subsidiadas pela ligação com a 

matrícula (que não é o caso do ensino no Brasil, mas é uma característica de grande força e 

importância nos EUA, Canadá e Europa), influência dos pais ou professores para estarem no 

ambiente acadêmico como forma de status familiar (ethos), e evitar trabalhar porque algumas 

famílias impõem esta condição aos filhos e eles veem a vida na universidade como uma saída. 

Por outro lado, o compromisso com algum fator profissional ou de carreira, o crescimento 

intelectual e a obtenção de conhecimento para evolução intelectual ou profissional são outros 

objetivos dos alunos também apontados por Byrne et al. (2012),que estão alinhados com os 

objetivos dos docentes e das IES e proporcionariam resultados positivos no desempenho dos 

alunos se a sua jornada acadêmica não for interrompida. 

Aqui no Brasil, apesar de não haver o subsídio ao esporte profissional ancorado à 

matrícula no ensino superior – como é fortemente divulgado nos EUA, ainda se supõe que 

outros motivos possam aflorar entre os alunos e que também estão desvinculados desse 

alinhamento. É o caso de alunos com perspectiva de inserção em carreiras políticas, como 

historicamente se percebe com o engajamento estudantil nos DA’s e DCE’s dos movimentos 

estudantis.  Outro exemplo, infelizmente, é o de uma realidade social turva que tem aflorado 

dentro das escolas e universidades no Brasil, que é a realização de atividades escusas, 

obscuras e ilegais por vezes criminosas e violentas nos ambientes voltados à aprendizagem. 

No entanto, seguindo o fluxo normal ou a abrangência predominante nos estudos sobre 

as teorias motivacionais, a motivação exerce grande importância nas atividades, resultados e 
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planos pessoais (SILVA et al., 2014). Existem diversas variáveis que podem influenciar o 

comportamento humano. A Psicologia se preocupa em criar relações que permitam explicar, 

entender e tratar estas variáveis sob algumas vertentes do comportamento humano. O estudo 

da motivação é uma dessas finalidades da Psicologia, sobretudo o ramo da Psicologia Social 

(MARTINI, 2008). A atividade de ensino e aprendizagem pode revelar interfaces latentes 

com os temas de estudo da Psicologia social e a motivação para aprender e para ensinar se 

encaixa perfeitamente nesse contexto.  

No presente estudo, os motivos e a motivação que levam o aluno à reprovação em 

disciplinas se inserem neste recorte e estão diretamente associadas às reações cognitivas, 

emocionais e comportamentais dos alunos, observadas na coleta de resultados por pesquisas 

precedentes (DUFF et al., 2004; ARAÚJO et al., 2014; MOURA; MIRANDA; PEREIRA, 

2015). O processo educacional e pedagógico, quando empenhado a entender e explicar os 

fenômenos correlatos da motivação, se vale de uma gama de teorias motivacionais já 

consagradas e que a Psicologia desde logo validou através de um corpo epistemológico e 

metodológico maduro e eficaz nestas consolidações e com rigor científico. Esse rigor se valeu 

inclusive de experimentos corroborados continuamente. 

Entre as teorias motivacionais disponíveis, a problemática envolvida neste estudo se 

adequa como corpo teórico e conceitual mais robusto à Teoria da Atribuição de Causalidade 

de Weiner, porque contém elementos capazes de predizer e explicar esse fenômeno. 

Sendo assim, segue-se uma breve exposição do arcabouço dessa teoria e apresenta-se o 

modelo proposto usado neste trabalho, demonstrando as variáveis envolvidas que foram 

extraídas por meio do Protocolo de Revisão da Literatura exposto anteriormente. 

 

2.2.1 Teoria da Atribuição de Weiner 

 

Preliminarmente, é imprescindível entender como a Teoria de Atribuição de Weiner está 

inserida e conceituada no tema motivação e nas áreas de Psicologia e Educação. 

A motivação é um dos fenômenos mais estudados na Psicologia. Deriva intuitivamente 

de definir qual o motivo que leva a uma ação e, portanto, como uma ação afeta o 

comportamento das pessoas. Ela pode ser estudada sob diversos aspectos e isso justifica as 
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muitas teorias que se debruçam a explicar e escalonar o quanto a motivação impacta na vida 

humana.  

Lopes (2015) elenca algumas teorias responsáveis por lidar com a motivação iniciando 

por aquela desenvolvida por Deci e Ryan (1985), denominada Teoria da Autodeterminação. 

Segue-se a Teoria do Drive, a Teoria Psicanalítica, a Teoria Clássica, a Teoria de Kurt Lewin, 

a Teoria sobre a Concepção de Tempo, a Teoria Cognitiva, a Teoria Intrinsecamente 

Motivada, a Teoria Relacional de J. Putin, a Teoria de Maslow, a Teoria dos Motivos de 

Aport e a Teoria Motivacional de Murray. Adentrando o estudo de teorias cognitivas sobre 

motivação e sua aplicação em experiências curriculares de alunos e professores têm-se ainda a 

Teoria da Expectativa de Valor, a Teoria da Auto Eficácia, a Teoria de Orientação para a 

Meta e a Teoria da Atribuição (LOPES, 2015). 

Essas abordagens motivacionais podem se dividir entre motivação intrínseca ou 

extrínseca ou ainda nas dimensões internas ou externas do indivíduo dentro das seguintes 

teorias: Teoria da Psicanálise; Teoria Behaviorista; e Teoria da Hierarquia das Necessidades 

de Maslow. Já partir da década de 1960, na Psicologia afloraram as chamadas teorias 

cognitivistas da motivação baseadas no fato de que o ser humano é um ser ativo, e sua forma 

de ver o ambiente e de supor os resultados possíveis de seus atos pode impulsionar os seus 

atos e justificá-los. Essas teorias também pregam que a atividade cognitiva do ser humano 

está intimamente ligada à sua motivação.   

A Teoria da Atribuição de Causalidade pode ser classificada como um modelo de teoria 

cognitivista da motivação, tem como precursor Fritz Heider (1896-1988) em 1958, e teve 

como fundamentos a atribuição de causas para eventos segundo. Segundo ela, o homem 

precisa entender os motivos dos acontecimentos que vivencia, mesmo que seguindo uma regra 

do senso comum, sem nenhuma metodologia, como se aplicasse uma “ciência leiga”, com o 

objetivo tornar possível um mundo mais estável, previsível e controlável. O foco de controle 

era o ponto central dos pensamentos de Heider, propondo que nossas ações derivam de 

causalidade pessoal e impessoal. 

A aplicação da Teoria da Casualidade passou a ser elencada dentro da Psicologia Social 

como mais um enquadramento para o estudo da motivação. Nas décadas de 1960 e 1970, 

pesquisadores como Jones e Davis, Kelley, Jones e Nisbett, e Rotter contribuíram para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos conceitos e princípios que estruturam a Teoria. 

Somente na década de 1970, Weiner iniciou a aplicação desta teoria no campo da educação, 

verificando o desempenho de alunos com base nos preceitos atribucionais, o que foi um 
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grande marco na história desta teoria. A busca por maior compreensão e controle é o ponto 

direcionador da procura pela causa por trás dos acontecimentos. No discernimento 

psicológico dos alunos, tanto perceptivo quanto cognitivo, isso se revela em atribuições de 

sucesso ou fracasso, sobretudo em avaliações. Provavelmente essa compreensão e controle 

funcionam como aspiração a repetir momentos agradáveis e tentar evitar os desagradáveis. O 

ponto de destaque e de adequação com a temática do presente estudo é que essa teoria 

defende que a busca por esta compreensão e este controle são mais frequentes quando se 

desencadeiam acontecimentos com maior propensão a fracassos, negativos ou inesperados 

(WEINER, 1985).  

A Teoria da Atribuição teve ainda colaboradores importantes como Jones e Davis 

(1965), que contribuíram com a não comunalidade dos efeitos, ou seja, quanto menor o 

número de causas possíveis para um evento, maior a possibilidade de acerto das inferências 

aplicadas. Isso ajudou a diminuir a tendenciosidade na atribuição, que é fator de interferência 

na aplicação a contento dos fundamentos da Teoria da Atribuição. Estes autores, no entanto, 

se detiveram a tratar a atribuição com esforços com caráter mais subjetivo. 

Outro autor importante no desenvolvimento da teoria foi Kelley (1967) que a 

influenciou de uma maneira mais objetiva na tentativa de obter atribuições mais acertadas. 

Kelley (1980) também defendia em seu discurso que examinar o significado das atribuições 

causais para o indivíduo e o subsequente efeito no seu comportamento, nas suas emoções e na 

sua motivação era um dos objetivos principais nas investigações em atribuição da causalidade.  

Já Bernard Weiner com seu trabalho seminal “An Attributional Theory of Achievement 

Motivation and Emotion”, em 1985, sedimentou o pensamento que ele próprio vinha criando 

desde os seus primeiros trabalhos a partir de 1972, e incorporou as emoções no processo 

comportamental da motivação à realização, inserindo, deste modo, a Teoria da Atribuição no 

campo das teorias cognitivistas sociais da motivação. 

Weiner admitia que os estudantes seriam observadores de seus próprios fenômenos e 

experiências na aprendizagem, como “cientistas leigos”, atribuindo e questionando 

significados para seus atos observáveis, sejam os de sucesso ou os de fracasso. Isso 

influenciou a formação de expectativas e crenças nos estudantes. Porque ao atribuir causas 

aos eventos experimentados buscava-se entendimento de como eles podiam refletir nas 

escolhas e situações futuras. Como os eventos foram vivenciados por cada indivíduo 

diretamente, admitia-se que a atribuição era uma percepção real, experimentável e permissível 

de experimento (WEINER, 1985). Também permitiu uma incorporação da Teoria no âmbito 
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da educação de forma marcante para o desenvolvimento de trabalhos nessa linha, tanto dentro 

da Psicologia como na própria Educação. Sua utilidade explicativa é aliada também da 

praticidade na sua operacionalização aos estudos e experimentos propostos porque ela 

prescinde de validação de escalas para ser aplicada nos aspectos do comportamento da 

motivação na área da educação. 

Com os trabalhos de Bernard Weiner, professor de Psicologia da Universidade da 

Califórnia, nos EUA, a partir da década de 1970, a Teoria das Atribuições Causais, que tem se 

destacado dentro da Psicologia Social e Educacional, recebeu um enfoque de destaque para o 

campo da educação, envolvendo tanto alunos quanto professores nas dimensões da atribuição 

que ele desenvolveu: controlabilidade, estabilidade e lócus de causalidade. 

Consequentemente, trabalhos sobre motivação educacional foram produzidos com base na sua 

visão precursora, munindo os investigadores de uma estrutura conceitual notadamente útil 

com os pressupostos do modelo cognitivo atribucional (SILVA; PLETSCH; BIAVATTI, 

2015).  

Num contexto de realização, os principais eventos são de sucesso ou fracasso, e definir 

causas para essa dicotomia, segundo os trabalhos de Weiner, repercute nas expectativas, nas 

crenças e no comportamento dos indivíduos sujeitos a esses eventos. Weiner criou uma 

taxonomia para as causas atribuídas a desempenho positivo ou negativo. Gradativamente ele 

foi desenvolvendo essa organização sistemática inserindo os aspectos de controle, o que 

tornou o uso da Teoria mais preciso na obtenção de informações sobre a motivação na 

educação e em uma tentativa de sistematização desta multiplicidade de causas.  

As dimensões são três: lócus de causalidade; controlabilidade; e estabilidade. Weiner 

separa a dimensão de locus, que chama de locus de causalidade, da dimensão de controle, que 

não pode se confundir com o construto locus de controle de Rotter. O locus da causalidade diz 

respeito a um acontecimento ou resultado, é atribuído a fatores internos, situados na própria 

pessoa (capacidade, esforço, atenção, memória, ansiedade) ou a fatores contextuais, externos 

à pessoa (sorte, comportamentos dos outros, características da situação ou da tarefa). 

Já a controlabilidade consiste em perceber se a causa atribuída é controlável ou não. São 

as causas que estão sob o controle ou não da vontade do sujeito e, portanto, passíveis de serem 

modificadas por ele (esforço, atenção) diferenciando-as daquelas percebidas como estando 

fora desse controle (azar, dificuldade da tarefa, capacidade intelectual, ansiedade). 
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E por fim, a estabilidade determina as causas em estáveis (invariantes) e instáveis 

(variantes), sob a forma de um continuum, que permanecem relativamente constantes ou 

variáveis ao longo do tempo. No âmbito acadêmico, fatores como capacidade intelectual, grau 

de dificuldade da matéria e relação com o professor tendem a ser consideradas causas 

estáveis, enquanto a intensidade do esforço, fadiga, distração, sorte, são consideradas 

instáveis (FORMIGA, 2007). 

As variáveis aplicáveis ao desenvolvimento de um estudo com a Teoria da Atribuição 

podem ser proxies que reproduzam os efeitos das quatro características de expectativas de 

realização (o achievement) que podem ser percebidas pelos agentes, segundo os trabalhos de 

Weiner: habilidade percebida da tarefa; dificuldade percebida da tarefa; estimativa do esforço 

pretendido; e estimativa da sorte antecipada. Uma característica imprescindível para as 

proxies usadas aplicáveis ao modelo de Weiner (1984) é que as experiências anteriores do 

indivíduo determinam fortemente as expectativas da percepção do evento, conforme seu 

relato. 

É preciso admitir também que existem pontos fracos da Teoria de Weiner, pelo fato de 

que os antecedentes para o sucesso ou fracasso de estudantes residem em duas grandes 

categorias: ambientais e pessoais. Na questão do fracasso escolar, o viés cultural, presente na 

categoria pessoal, pode levar à associação indevida de sucesso com inteligência, levando ao 

aluno a uma vulnerabilidade e ao desamparo numa ocorrência de fracasso. Isso provocará que 

o aluno, por achar que o fracasso é inevitável e para não ter sua autoestima afetada, posicione 

metas inalcançáveis nas suas expectativas. Desse modo, ao chegar o resultado e sendo o de 

fracasso, como ele presumia, ele atribui o resultado à dificuldade da tarefa e não à sua (falta) 

de esforço (RUIZ, 2005). Para os estudantes que se sentem mais propensos a fracassos, existe 

a possibilidade de eles enviesarem as suas expectativas futuras levando a aplicar com mais 

frequência projeções de motivações inalcançáveis quando avaliam novos eventos. Isso porque 

estes alunos não se sentem confiantes a ponto de verem no evento uma chance de lograrem 

êxito. A teoria fundamentalmente não admite que a motivação em si seja anulada ou negada 

deste modo, mas nestes casos a atribuição causal não é abandonada, apenas não existe um 

desenvolvimento de autoestima positiva frente aos desafios porque o observador irá atribuir 

“dificuldade exagerada da tarefa” e ficaria isento de admitir que seu “esforço” não foi 

suficiente para alcançar o sucesso (ALMEIDA; MIRANDA; GUISANDE, 2008; ARAÚJO et 

al., 2014). A atribuição é preservada, mas a motivação é enfraquecida, perdendo a razão de 

ser. 
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Outro fator é o orgulho acadêmico: como o resultado é medido em termos de nota de 

disciplinas, pode ser que o aluno assuma para si que independente de nota aceitável ou 

reprovável, ele se satisfaça com o orgulho de estar na academia e de angariar novos 

conhecimentos e redes de relacionamentos que possam projetá-lo de forma promissora no 

futuro, ficando a nota para segundo plano (RUIZ, 2005). 

Além dessas características e conceitos apresentados, foram identificados alguns fatores 

que podem intervir e são apresentados a seguir. 

 

2.2.2 Tendenciosidade em atribuição de causalidade 

 

Existem diversas tendências que podem influenciar o ato de atribuir causas aos eventos. 

Alguns autores e psicólogos admitem, no entanto, que a dificuldade está em enxergar que tais 

tendências induzem a erros de atribuição (ANDRADE, 2004; RUIZ, 2005; FORMIGA, 2007; 

MARTINI, 2008; ALMEIDA; MIRANDA; GUISANDE, 2008; CORNACHIONE JR. et al., 

2010; LIMA; KROENKE; HEIN, 2011; SILVA; PLETSCH; BIAVATTI, 2015). 

Um primeiro exemplo é a tendência frente a acidentes leves, em atribuí-los ao acaso. 

Quando o acidente é grave, a atribuição é feita à pessoa vitimada. As pessoas fariam 

atribuições defensivas frente ao infortúnio para proteger sua autoestima, evitar culpa e 

prevenir seu envolvimento em eventos vitimadores no futuro (WEINER, 1985). 

Um segundo exemplo de tendência em atribuição consiste na tendenciosidade 

ator/observador. Um caso prático é quando alguém perde numa prova, então terceiros o 

responsabilizam como incapaz. Por outro lado, analisando quando a própria pessoa é 

reprovada, ela mesma tende a responsabilizar terceiros pelo fato. Isso é o que se chama de 

tendenciosidade autoservidora ou egotismo e é quando atribui causas dos próprios fracassos a 

causas externas. 

Outro fator desencadeador de tendência atribucional seria o contexto cultural, pois, em 

culturas diferentes, haveria tendências a se criar determinadas categorias causais específicas 

para explicar sucessos e fracassos na realização. Assim, nos Estados Unidos, habilidade e 

esforço são percebidos como as maiores causas para sucesso ou fracasso. 

Mais um fator é descrito por Weiner (1984) ao associar atribuições internas de sucesso 

ou fracasso às emoções de orgulho e vergonha. Se o sucesso for visto como interno e 
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controlável haverá aumento na autoaprovação. Ou seja, os alunos sentem orgulho após um 

sucesso, se a tarefa for atribuída a uma causa interna. Em contrapartida, poderão sentir 

vergonha se uma causa interna for responsável por um fracasso. 

 

2.2.3 Os desvios da continuidade do sucesso acadêmico 

 

Nem sempre a teoria que fundamenta um estudo está disponível de forma total no artigo 

ou num livro didático. O texto básico que ampara muitas vezes vem em mais de um artigo de 

um precursor e sucessores que vão desenvolvendo a teoria e fortalecendo seus constructos, 

conceitos, pressupostos, referenciais e argumentos da estrutura da teoria 

(HOPWOOD; BARRETT, 1980). 

Não existe ainda uma teoria só, que possa definir e explicar com clareza sobre o 

fenômeno da reprovação. Poderia até se questionar se haveria a necessidade de ela existir. 

Mas, afinal, é a reprovação o fator agregado do insucesso do aluno? Evidente que a literatura 

traz alguns desvios desse sucesso como causas do insucesso, como o absenteísmo, a evasão, a 

procrastinação (ROTENSTEIN; DAVIS; TATUM, 2009; HUSSAIN; SULTAN, 2010; 

SUGAHARA; BOLAND, 2014; DIOGO et al., 2015). Só que normativamente o aluno só 

pode ser excluído do quadro de matriculados se atestado como “reprovado”, como se a 

reprovação, como um gênero desse acontecimento negativo, fosse o fator agregado e causador 

de toda espécie de insucesso. Ela é a resposta objetiva e quantitativa do “sistema” de 

avaliação convencionado. E esse é o debate.  

Um dos desvios é a evasão, que é o abandono do estudante do curso que se matriculou. 

Outro é a retenção do aluno no curso, que é a procrastinação do tempo de permanência do 

aluno no curso, retardando sua saída. Outro ainda é o absenteísmo, que é a ausência do aluno 

em atividades, aulas e exames das disciplinas do curso. E outro também é a reprovação do 

aluno em disciplinas do curso, que é quando ele não atinge o grau ou nível de desempenho 

(performance) estipulado para o seu sucesso naquela disciplina e que também poderia ser uma 

das causas dos outros desvios (ROMANO; CAVALEIRO; COSTA, 2012).  

A evasão é amplamente discutida por Silva et al. (2014) para a realidade de cinco 

Universidades do estado de Minas Gerais. Identificou-se, entre outros achados, que grande 

parte dos estudantes das IES privadas afirmou receber ajuda financeira do Governo ou da IES 
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em que estuda, sendo que a maioria destes (88%) revelou que receber tal auxílio foi 

importante na sua permanência no curso de graduação. 

É especialmente sério o comentário contundente sobre a tentativa de manter alunos no 

curso de Contabilidade. Lucas (2008) e Bagley, Blake e Lunt (2002) afirmam que os melhores 

estudantes migraram ou demonstraram a intenção de migrar para outras carreiras, até 

abdicando de uma nova graduação para se enquadrar fora da Contabilidade. Não é só uma 

evasão por abandono, mas uma migração para outras carreiras. Pesquisas sobre políticas de 

aplicação de recursos investidos, priorizando o ensino ou a pesquisa na educação superior na 

Inglaterra, encontraram evidências de que a manutenção de contadores nas carreiras deriva de 

quanto a parcela ao ensino é dedicada (BAGLEY; BLAKE; LUNT, 2002), reforçando o 

argumento de que investimentos podem influenciar na qualidade de ensino. 

No Brasil, uma das diretrizes normativas e governamentais criadas como forma de 

contramedida à evasão no ensino superior brasileiro foi o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que teve como principal 

objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior. O Reuni foi instituído pelo 

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e foi uma das ações que integraram o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). Com o Reuni, o governo federal adotou uma série de 

medidas para retomar o crescimento do ensino superior público, criando condições para que 

as universidades federais promovessem a expansão física, acadêmica e pedagógica da rede 

federal de educação superior. Os efeitos da iniciativa puderam ser percebidos pelos números 

da expansão, iniciada em 2003 e concluído em 2012. As ações do programa contemplaram o 

aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, a 

promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que tiveram o 

propósito de diminuir as desigualdades sociais no país (MEC, 2014; MARTINS, 2009). 

O incentivo estudantil também é um fator de motivação para que o aluno possa alcançar 

seus objetivos, mantendo-se estudando sem recorrer a trabalhar enquanto estuda. Rotenstein, 

Davis e Tatum (2009) também levantam essa questão confrontando-a com a procrastinação. 

Aqui no Brasil, os incentivos e subsídios governamentais que são oferecidos aos estudantes de 

graduação de Ciências Contábeis também são oferecidos a todos os estudantes que ingressam 

no ensino público, desde que cumpridas os formalidades e requisitos do programa 

governamental. É interessante também avaliar o quanto desses alunos beneficiados por 

programas de subsídios à educação são impactados na evasão e nos índices de reprovação em 

disciplinas do curso. Teoricamente, a premissa desses programas é fazer com que os alunos 



43 
 

possam se eximir da preocupação natural que os jovens têm em também contribuir com a 

renda familiar, trabalhando. E que eles possam ter uma “dedicação exclusiva” com os seus 

estudos, com mais tempo extraclasse para se esforçar, o que levaria a crer que eles seriam 

menos reprovados (SAUBERLICH, 2012). 

Já o absenteísmo acadêmico é caracterizado pelas ausências dos estudantes às aulas. 

Segundo González (2014), o absenteísmo é um tipo de evasão escolar, tendo em vista que, 

mesmo que o aluno não abandone de forma total os estudos, ele deixa de participar da aula. A 

autora afirma ainda que o absenteísmo está intimamente ligado ao baixo desempenho e ao 

abandono escolar.  

Ao se buscar as causas do absenteísmo, pode-se elencar diversos fatores diferentes: a) 

exclusão na escola; b) inadequação do sistema de ensino; c) fenômeno político macrossocial; 

d) aluno-problema; e) (des) possessão de capital social; e f) vulnerabilidade social 

(PEREIRA; BRANDÃO; DALT, 2011; TEIXEIRA, 2014).  

Independentemente dos diferentes motivos que podem levar ao absenteísmo, ele afeta 

negativamente o aprendizado e, consequentemente, o aluno apresenta baixo desempenho, ou 

seja, quanto mais o aluno é presente em atividades acadêmicas, maior será o seu desempenho 

(FERREIRA, 2015).  

Quanto à procrastinação, cabe levantar que Solomon e Rothlum (1984) criaram uma 

escala de avaliação de procrastinação acadêmica com o objetivo de medi-la nos estudantes. 

Seu trabalho precursor, como todo trabalho inicial que abre uma porta nova ao conhecimento 

e à pesquisa, sofreu diversos ataques e atualizações nos anos seguintes (ROTENSTEIN; 

DAVIS; TATUM, 2009). Essa escala foi então confrontada com o desempenho dos 

estudantes. Ainda há carência de pesquisas que possam fornecer uma escala que demonstre o 

quanto a reprovação pode ser medida e avaliada. 

Também Bagley, Blake e Lunt (2002) levantam o questionamento sobre a resistência 

dos docentes e educadores em práticas inovadoras e à conjugação com novas tecnologias em 

uso corrente no mercado de trabalho. Isso tem forte ligação com a posição de Basu (2012), 

quando aponta que a pesquisa na área contábil está estagnada e repetitiva. Ele defende mais 

atenção e liberdade aos alunos inovadores, principalmente por parte de orientadores de 

pesquisa. A questão do sucesso acadêmico pode ser mais fortalecida na área contábil se os 

alunos criativos forem identificados e incentivados, segundo o autor. Presumivelmente o 

fracasso de um aluno criativo sob pretexto de restrição à inovação no ambiente acadêmico 
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suplanta diretamente a autoestima e suas atribuições causais futuras (REBELE; PIERRE, 

2015). 

A retenção dos alunos nos cursos é vital para a sustentabilidade dos mesmos 

(DELLEVILLE, 2014). Além disso, concorre diretamente para o custo de oportunidade (entre 

A e B), ou seja, entre o MEC investir mais em curso ou em outro. Isso porque a “carreira” de 

aluno durante um curso consome recursos públicos ou privados, a depender da natureza 

econômica da IES, e o valor social e profissional do aluno formado alimenta em certas 

medidas essa decisão entre um e outro curso para se investir mais. Ainda faltam mais estudos 

que possam mensurar com precisão como essa discricionariedade se executa no âmbito 

contábil. E a reprovação em disciplinas é o estopim para esta retenção. 

Estudar as razões da reprovação em disciplinas do curso pode trazer luz sobre os 

motivos que repercutirão na retenção dos alunos. Assim, a reprovação e o absenteísmo em 

disciplinas podem ser encaradas como a refinação dos problemas macros que são a retenção 

ou procrastinação do aluno no curso e a evasão, onde o aluno abandona o curso. É preciso 

definir variáveis que possam explicar o fenômeno da reprovação e trazer luz a esta 

problemática e este esforço é o descrito no próximo item. 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

Para identificar os estimadores que caracterizam as principais variáveis na formação 

do problema a partir da motivação dos discentes pesquisados, foi utilizada uma síntese de uma 

coletânea selecionada na literatura nacional e internacional sobre o tema. O procedimento 

seguiu o descrito por Vasconcellos e Silva (2011) e Araújo et al. (2014) e consistiu em 

relacionar o máximo de trabalhos que continham o desenvolvimento de verificação utilizando 

variáveis. Essas variáveis foram então selecionadas e conceituadas, sendo, então, elaborada a 

teorização das relações pressupostas para explicar o fenômeno da reprovação. Os detalhes 

deste procedimento são apresentados no Quadro 03. 

 
Quadro 3 – Síntese das Pesquisas da Literatura Nacional e Internacional 

AUTORES OBJETIVO CONCLUSÃO SÍNTESE DAS 
VARIÁVEIS 

Durso et al. 
(2016). 

Identificar o nível 
motivacional dos 
estudantes de Ciências 
Contábeis e Ciências 

Foi possível constatar que as 
mulheres, os mais velhos, aqueles 
com bolsa de iniciação científica, os 
provenientes das classes 

Curso, gênero, idade, 
estado civil, renda, 
escolaridade da mãe, 
escolaridade do pai, 
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Econômicas com relação 
à busca por uma pós-
graduação stricto sensu. 

socioeconômicas mais baixas e 
aqueles cujas mães são mais 
escolarizadas tendem a apresentar 
motivação mais autodeterminada. 
Adicionalmente, constatou-se que a 
inserção no mercado de trabalho 
aumenta a autodeterminação da 
motivação para a realização de um 
mestrado acadêmico stricto sensu 
apenas no caso de discentes de 
Ciências Contábeis. 

vínculo empregatício, uso 
de bolsa de iniciação 
científica, desempenho 

Araújo et al. 
(2014) 

Identificar se o 
desempenho acadêmico 
dos discentes do curso 
de Ciências Contábeis de 
uma IES privada, de 
Belo Horizonte, 
mensurado pela nota 
final nas disciplinas, é 
explicado pelas 
variáveis: frequência às 
aulas, idade, sexo, 
natureza da disciplina 
(qualitativa ou 
quantitativa), tipo de 
disciplina (formação 
básica ou específica), 
situação ao final da 
disciplina, período letivo 
e campus da IES. 

Os resultados sugerem que: a) à 
medida que aumenta o número de 
faltas, ao contrário do que era 
esperado, percebeu-se uma melhora 
no desempenho dos discentes 
(aumento das notas), entretanto, essa 
contradição é válida apenas para 
disciplinas qualitativas e deve ser 
analisada com cautela; b) conforme 
aumenta a idade dos alunos, o 
desempenho tende a melhorar; c) 
discentes do sexo feminino 
apresentaram notas maiores que os do 
sexo masculino; d) os estudantes 
revelaram melhor desempenho (notas 
mais elevadas) nas disciplinas de 
natureza qualitativa e nas específicas; 
e) quanto maior o status final nas 
disciplinas menor a nota dos 
estudantes; f) quanto mais avançado o 
período letivo em que os alunos 
estavam cursando, maiores foram as 
notas e; g) os alunos do campus II 
apresentaram uma redução nas notas 
finais em relação àquelas dos alunos 
do campus I. A confirmação da 
influência dessas variáveis pode 
contribuir para o planejamento da IES 
e de autoridades governamentais a fim 
de ampliar a qualidade do ensino e 
aprimorar os processos de avaliação 
da área. 

Frequência às aulas, idade, 
sexo, natureza da disciplina 
(qualitativa ou 
quantitativa), tipo de 
disciplina (formação básica 
ou específica), situação ao 
final da disciplina, período 
letivo e campus da IES 
 

Sargent, 
Borthick, 
Lederberg 
(2011) 

Este estudo mostra 
resultados promissores 
de uso de uma inovação 
de aprendizagem, com 
vídeos on-line, para 
abordar três razões 
comuns para o mau 
desempenho: ambientes 
de classe intimidante, 
baixa aptidão e baixa 
motivação. 

Os estudantes que usaram os tutoriais 
tiveram taxas de abandono do curso 
significativamente mais baixas e 
melhores taxas de aprovação. 
 

Intimidação dos alunos 
frente a tarefas, baixa 
atitude diante de propostas 
de inovação nos tutoriais e 
motivação após os vídeos 
curtos 

Rowbottom 
(2013) 

Avaliar se estudantes 
que tinham grande 
aptidão matemática em 
níveis anteriores à 
entrada como 
universitários, no curso 

 Os estudantes que possuíam aptidões 
prévias (conhecimento prévio) 
tiveram uma vantagem inicial em 
Contabilidade, que se dissipou com o 
tempo e estava associada com menor 
desempenho global no final dos 

Desempenho no curso, 
nível de conhecimento 
prévio em matemática e 
contabilidade e tempo de 
curso. 
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de contabilidade, foram 
associados com o 
desempenho como 
alunos no curso. 

estudos universitários. 
 

Byrne, Flood 
e Griffin 
(2014) 

Medir os níveis de auto-
eficácia acadêmica dos 
estudantes de 
contabilidade do 
primeiro ano. Também 
investigar se há 
diferenças de variação 
entre o gênero e a 
medida dos níveis de 
eficácia no desempenho 
acadêmico. 
 

Muitos estudantes não tinham 
confiança nas suas capacidades para 
realizar com êxito as suas tarefas 
acadêmicas, incluindo estudar de 
forma eficaz, prática de leitura 
independente, anotações efetivas e, a 
julgar os padrões exigidos para fazer 
bem nos exames. 
Os alunos com baixa autoeficácia 
podem não ter a capacidade de 
resistência em progredir através do 
ensino superior. 

Gênero, desempenho 
acadêmico, habilidade de 
comunicação, autoeficácia. 

Seow, Pan e 
Tay (2014)  

Investigar os fatores que 
afetam o desempenho 
acadêmico em um 
programa de graduação 
de contabilidade da 
Universidade de 
Administração de 
Cingapura. 

Cinco fatores foram encontrados para 
ser associado positivamente com 
desempenho final: (1) a 
aproveitamento acadêmico anterior, 
(2) entrevista de admissão, (3) o 
pensamento crítico, (4) aptidão 
matemática, e (5) gênero. 

Aproveitamento acadêmico 
anterior, admissão 
entrevista de admissão, o 
pensamento crítico, aptidão 
matemática e gênero 

Fallan e 
Opstad 
(2014) 

Questiona se os 
resultados contraditórios 
de estudos anteriores de 
gênero e desempenho em 
contabilidade é porque 
não tem grupos 
mutuamente 
homogêneos. Uma 
combinação de gêneros e 
tipos de personalidade 
irá fornecer uma imagem 
mais equilibrada do 
desempenho acadêmico 
em contabilidade. 

A variável gênero abrange dois grupos 
que são mutuamente heterogêneos e 
que contribui para diluir os efeitos de 
gênero no desempenho acadêmico em 
contabilidade de gestão; quando cada 
um destes grupos é combinado com 
características de personalidade de 
estudantes do sexo feminino e 
masculino, obtém-se um quadro mais 
robusto e complexo, mostrando que o 
gênero combinado com preferências 
pessoais é importante para o 
desempenho; o desempenho é 
independente das preferências de 
personalidade e teve efeito positivo na 
capacidade, preparação percebida 
antes de palestras, depois de palestras 
e interesse pelo assunto, e efeito 
negativo na percepção do grau de 
dificuldade do assunto. 

Tipos de personalidade, 
preparação para as 
palestras, grau de 
dificuldade dos assuntos, 
gênero e performance 
acadêmica. 

Teixeira, 
Gomes, e 
Borges 
(2013) 

Investigar as abordagens 
ao estudo dos estudantes 
portugueses de 
contabilidade 
introdutória. Examinar o 
impacto sobre a 
estratégia adotada na 
disciplina individual dos 
estudantes e o gênero. 

Estudantes portugueses de 
contabilidade introdutória foram 
favorecidos por uma abordagem 
estratégica, e sugerem que tanto a 
disciplina individual do aluno quanto 
o gênero têm um impacto sobre as 
abordagens adotadas para estudar. 

Absenteísmo, gênero, 
habilidade geral do 
estudante, obediência à 
grade regular do curso, 
motivação e desempenho 
acadêmico. 

Lynn (2013) Ampliar pesquisas 
anteriores, examinando 
as abordagens de 
aprendizagem, 
preferências de 
avaliação, e a relação 
entre ambas, dos 

Os estudantes com preferência a 
abordagens profundas tinham 
preferências mais elevadas de 
avaliações que envolvem tarefas de 
ordem superior de pensamento, de 
avaliação integrada e avaliação não 
convencional. Alunos com preferência 

Desempenho acadêmico, 
nacionalidade, idade, sexo, 
raça, preferências de tipos 
de avaliação, preferências 
de conhecimentos 
superficiais e profundos 
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estudantes contábeis 
matriculados em uma 
universidade pública nos 
Estados Unidos, com 
uma população 
estudantil diversificada. 

a abordagens superficiais tinham 
preferências inferiores de avaliação 
relativos a trabalhos de pensamento de 
ordem superior. As diferenças entre 
estas relações para um subgrupo de 
estudantes definidos por 
nacionalidade, idade, sexo e raça são 
apresentados. 

Watty et al. 
(2013) 

Abordar a percepção de 
feedback de atividades 
de avaliação, 
investigando as razões 
subjacentes da 
insatisfação dos alunos. 

Os alunos relatam que eles desejam 
feedback individualizado, detalhado, 
construtivo e oportuno. Os resultados 
sugerem que os estudantes não 
acreditam que estão atualmente 
obtendo um feedback com estas 
qualidades. 

Tipos de avaliação, 
qualidade de feedback de 
atividades, grau de 
satisfação, notas de 
disciplinas 

Hassan, Fox 
e Hannah 
(2014) 

Contribuir para a 
literatura, examinando a 
exatidão e validade do 
constructo da auto 
avaliação por estudantes 
de contabilidade. Ele 
também investiga a visão 
dos alunos sobre estes 
exercícios. 

Enquanto a análise da avaliação dos 
alunos não parece ser precisa nem 
válida, mostrou-se positiva a 
expectativa dos alunos sobre o 
impacto desses procedimentos na sua 
experiência de aprendizagem 

Autoavaliação dos alunos, 
avaliação cruzada por 
pares, percepção dos 
tutores, desempenho 
acadêmico 

Pacharn, Bay 
e Felton 
(2013) 

Examinar um sistema de 
avaliação flexível que 
permita que os alunos 
determinem pesos 
atribuídos a cada 
componente do curso e 
para realocar os pesos 
em resposta a alcançar 
pontuações. 

Resultados indicam pouca melhoria 
na motivação, nas qualidades ou 
atitudes quando os estudantes se 
comprometem com os seus planos de 
classificação no início do prazo. No 
entanto, o sistema mais flexível, que 
permite a realocação, parece melhorar 
as notas dos alunos, a motivação e as 
atitudes. 

Atitudes dos estudantes, 
desempenho por notas, 
aprendizagem 
autorregulada, motivação 
frente à flexibilidade 

Scully e Kerr 
(2014). 

Abordar a percepção de 
estudantes inquiridos 
sobre os seus horários 
extras de estudo e 
percepções de carga de 
trabalho em cursos de 
contabilidade de 
graduação e pós-
graduação em uma 
grande universidade 
pública australiana 

Os resultados sugeriram uma 
incompatibilidade entre horas de 
estudos extra dos alunos e sua 
percepção relatada de aprendizagem 
significativa. Constatou-se também 
que as percepções de estudantes sobre 
a carga de trabalho podem ser 
melhoradas através de uma 
comunicação clara das expectativas de 
professores e orientar uma revisão de 
curso. 

Nível de carga de 
trabalhos, avaliação, 
desempenho, horas extras 
de estudos. 

Carmo, 
Miranda, 
Leal (2012) 

Avaliar a motivação dos 
estudantes de Ciências 
Contábeis de uma 
universidade pública, à 
luz da Teoria da 
Autodeterminação 

Contatou-se a existência de uma 
motivação bem diversificada para a 
aprendizagem entre os universitários 
estudados. De um lado, encontram-se 
estudantes preocupados em 
aprofundar o nível de conhecimentos 
ou em atingir uma fundamentação 
adequada para o desempenho de sua 
futura atuação; de outro lado, estão 
aqueles preocupados apenas com a 
obtenção do diploma ou interessados 
em comparecer às aulas para garantir 
frequência 

Núcleo de disciplinas que 
compõem o curso, 
motivação, tempo de curso, 
aprendizagem 

Marcelino, 
Araujo, 
Miranda 

Analisar a relação entre 
absenteísmo e 
desempenho acadêmico 

 A partir dessas observações, foram 
analisadas as seguintes variáveis: 
desempenho acadêmico, tamanho da 

Desempenho acadêmico, 
tamanho da turma, período, 
turno, carga horária e 
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(2015) no Curso de Ciências 
Contábeis. 

turma, período, turno, carga horária e 
inassiduidade (medida de 
absenteísmo). Os resultados indicaram 
que todas as variáveis investigadas 
estão significativamente 
correlacionadas ao desempenho 
acadêmico dos estudantes. No 
entanto, a variável que apresentou a 
correlação mais forte foi o 
absenteísmo. Esses resultados 
sugerem que a primeira consequência 
do absenteísmo é a queda no 
desempenho acadêmico. Também foi 
identificado que o absenteísmo está 
significativamente correlacionado 
com todas as variáveis acima 
mencionadas. Assim, alunos que estão 
salas mais cheias, do turno integral, 
dos períodos finais e matriculados em 
disciplinas com cargas-horárias 
maiores tendem a apresentar maiores 
níveis de absenteísmo. Além disso, foi 
constatado que 32,9% dos alunos 
evadidos no período pesquisado 
haviam tido reprovações por falta 
entre 2009 e 2013, evidenciando, 
assim, a segunda consequência grave 
do absenteísmo, a evasão. 

inassiduidade (medida de 
absenteísmo). 

Cornachione 
Jr, et al. 
(2010). 

Investigar a existência de 
associação entre 
elementos atributivos 
comuns na literatura e o 
desempenho acadêmico 
de alunos da graduação 
em Ciências Contábeis 
de quatro universidades 
em quatro diferentes 
Estados brasileiros 
(Ceará, São Paulo, 
Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul). 

O desempenho acadêmico superior é 
mais atribuído a causas internas que o 
desempenho acadêmico inferior, com 
uma interessante idiossincrasia entre 
os gêneros. Esses resultados gerais 
estão alinhados com a principal 
literatura sobre o tema e relacionados 
com a teoria da atribuição proposta 
por Weiner, em 1976. 

Desempenho acadêmico, a 
região geográfica da 
universidade, o custeio do 
ensino médio (público ou 
privado), a percepção de 
elemento de destaque da 
universidade atual do 
aluno. 

Kaenzig e 
Keller 
(2011). 

Descrever uma série de 
esforços coordenados e 
proativos de 
recrutamento e retenção 
dentro do departamento 
de contabilidade de uma 
universidade do sudeste 
dos EUA. Cada ano os 
alunos são entrevistados 
para avaliar o valor 
percebido do tempo 
gasto fora da sala de 
aula. 

Os resultados indicam que o tempo 
gasto fora da sala de aula é benéfico. 
Os resultados dos esforços feitos para 
recrutar major (aluno da grade 
principal de estudo de um curso de 
graduação) para as classes de 
Princípios correlacionam-se com 
pesquisas anteriores que indicam 
contratar potenciais majors  no curso 
introdutório é crucial. 

Tempo extra de estudo fora 
da sala de aula, tempo de 
permanência do aluno 
curso.  
 

Rotenstein, 
Davis, 
Tatum 
(2009). 

Investigar o efeito de 
procrastinação no 
desempenho acadêmico. 

Os achados mostram que, mesmo 
após o controle de qualidade de 
estudante, a procrastinação está 
associada com menor desempenho das 
tarefas. 

Notas pela avaliação de um 
trabalho de casa específico. 
Número de horas entre o 
início da avaliação e a data 
de vencimento. Número de 
horas entre a apresentação 
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de avaliação e a data de 
vencimento. Nota do curso 
pelo aluno (excluindo a 
avaliação componente). 

Byrne, et al, 
(2012) 
 

Comparar os motivos, 
expectativas e 
preparação de uma 
amostra de estudantes 
começando o estudo da 
contabilidade no ensino 
superior em quatro 
países europeus 

Enquanto que todos os alunos são 
motivados a avançar para o ensino 
superior por razões orientadas à 
carreira e buscar o crescimento 
intelectual, uma considerável variação 
é observada entre os estudantes das 
quatro nações no que diz respeito aos 
motivos, confiança e percepções de 
preparação para o ensino superior 

Falta de algum 
conhecimento prévio do 
ensino básico; 
aprendizagem 
independente, confiança 
acadêmica, 
autodesenvolvimento, foco 
da carreira, crescimento 
intelectual, oportunidades 
sociais, habilidades 
confiança, norma social 

Lima Filho 
(2016) 

Apresentar diagnóstico, 
dimensões e correlações 
das estratégias de 
aprendizagem 
autorregulada e 
aprendizagem 
autodeterminada de 
alunos de programas de 
pós-graduação stricto 
sensu em Contabilidade 
no Brasil. Participaram 
do survey 516 
respondentes, sendo 383 
mestrandos e 133 
doutorandos. 

O modelo operacional de pesquisa 
delineou a formulação de oito 
hipóteses, sendo que a primeira delas 
sustenta a defesa da tese, enquanto as 
demais defendem a influência das 
variáveis idade, gênero, tipo de curso, 
estágio no curso, tipo de instituição de 
graduação, nota do curso atribuída 
pela Capes e graus de instrução dos 
pais nos níveis de Self-Regulated 
Learning (SRL) e Self-Determination 
Theory (SDT). A partir da análise 
multivariada dos dados, os resultados 
corroboraram a tese e a influência do 
gênero no nível de SRL. A 
metaconclusão desta tese ratifica os 
estudos referenciados, confirmando 
que a aprendizagem pode ser 
dominada e controlada pelo indivíduo, 
ao se adotar estratégias individuais de 
regulação e motivação. 

Idade, gênero, tipo de 
curso, estágio no curso, 
tipo de instituição de 
graduação, nota do curso 
atribuída pela Capes e 
graus de instrução dos pais 
nos níveis de Self-
Regulated Learning (SRL) 
e Self-
DeterminationTheory 
(SDT) 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Conforme se observa no Quadro 3, foram encontrados trabalhos correlatos na literatura 

internacional, como o de Durso et al. (2016), em que pode-se abstrair variáveis condizentes 

com aquelas aplicadas nesta pesquisa para explicar o desempenho acadêmico representado 

pela nota final nas disciplinas. Estes trabalhos foram publicados em periódicos de repercussão 

nacional e internacional na área de educação contábil. Eles são datados de 2012 a 2016, 

portanto dentro de um universo temporal o mais recente possível, ou seja, em menos de cinco 

anos de publicação. Além dessa pesquisa, merece destaque a realizada por Byrne, Flood e 

Griffin (2014) que identificaram variáveis que explicam os motivos pelos quais os alunos com 

baixa autoeficácia podem não ter a capacidade ou resistência a progredir através do ensino 

superior. Entretanto, não foram obtidos trabalhos nacionais que buscassem fornecer 

contribuições sobre os aspectos estudados neste artigo, ou seja, a reprovação discente e suas 

motivações, que podem influenciar no desempenho acadêmico de discentes do curso de 
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Ciências Contábeis, constatando-se uma lacuna sobre o tema na literatura acadêmica nacional. 

Assim, pela delimitação do trabalho, a variável dependente estudada foi a percepção de 

desempenho acadêmico do aluno sob a forma de resultados que ocasionaram em reprovação. 

Já as variáveis independentes, aquelas que irão predizer e explicar o comportamento dessa 

reprovação em diferentes graus e diferentes proporções, foram as seguintes: formação 

pregressa do aluno; reincidência em reprovação; horas extras de estudo; e formas de avaliação 

aplicadas, que são mais exploradas abaixo. 

 

2.3.1 Variável 1: falta de algum conhecimento anterior (Proxy de capacidade, inteligência 

ou habilidade) 

 

Conhecimentos prévios são aqueles reconhecidos num processo de (nova) 

aprendizagem e referem-se a conceitos pré-existentes na estrutura cognitiva do estudante que 

são trazidos por suas experiências anteriores. São ao mesmo tempo reconhecidos como 

obediência a pré-requisitos curriculares ou atividades fora do ambiente da escola que possam 

repercutir em novos conhecimentos aplicáveis dentro de uma nova estrutura de ensino 

proposta (BYRNE et al., 2012). Para o aluno ingressante no curso superior em uma 

universidade ou faculdade, seus conhecimento prévios são todos aqueles adquiridos antes da 

sua matrícula no curso e que possam concorrer para melhorar seu desempenho no curso, ou 

seja, são definidos como “prévios” indicando anterioridade à experiência de nova 

aprendizagem. O conhecimento prévio pressupõe um conjunto de outros conhecimentos 

procedimentais, afetivos e contextuais, que igualmente configuram a estrutura cognitiva 

antecedente do aluno que aprende (ARAÚJO, 2011; SEOW; PAN; TAY, 2014). 

A maneira como o professor relaciona o conhecimento prévio que este aluno carrega 

consigo como importante e promissor modifica a forma de organização do ensino porque, 

segundo Duff et al. (2004), os incrementos cognitivos que o aprendizado proporciona se 

concretizam com bases já lançadas. Depreende-se daí, que os discentes absorvem 

conhecimento agregando a contextos, formas e experiências que previamente fazem parte do 

acervo educacional presente como fundamentos que vão sendo agregados. Isso confere a esta 

variável um aporte de significado supostamente impactante na condução de obtenção de 

sucessos ou fracassos na carreira acadêmica e contribui de forma interessante como parcela 

explicativa das hipóteses levantadas. 
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A origem do aluno que ingressa em uma universidade pública pode ser do ensino médio 

de uma escola também pública, de uma escola particular, ou ele pode estar cursando uma 

segunda graduação. Isso pode determinar fortemente a existência de conhecimentos prévios 

acumulados que, espera-se, podem proporcionar melhor desempenho durante o curso na 

universidade.  

Seguindo uma linha mais superficial, Seow, Pan e Tay (2014) aproveitaram pra pontuar 

que o conhecimento prévio é significativo para melhorar o desempenho, acompanhando o que 

era o esperado. Pode-se deduzir desse estudo que para esse resultado provável ser 

corroborado, o processo de ensino aprendizagem básico presente na estrutura cognitiva do 

estudante precisa funcionar como suporte incorporador para os novos conteúdos ensinados a 

partir do curso superior. Essa também foi a linha defendida por Cornachione Jr. et al. (2010). 

Ainda citando Byrne et al. (2012), os autores observam que a falta de algum 

conhecimento prévio do ensino básico pode levar a dificuldades na universidade (e à 

reprovações) e à desmotivação. Isso foi um dos pontos de convergência buscados no presente 

estudo, quando projetaram-se as variáveis alinhadas com o predito na teoria de Weiner. A 

princípio, elaborou-se o levantamento de variáveis que pudessem ser úteis ao fenômeno e a 

um trabalho centrado no tema da reprovação. Contudo, diversas variáveis que a literatura 

apresentava estavam de alguma forma distantes dos preceitos da Psicologia Social, mais 

precisamente na Teoria Cognitivista da Motivação. Então, o presente trabalho tomou esse 

novo contorno e esse novo desafio: alinhar às novas variáveis da revisão da literatura somente 

aquelas que pudessem estar niveladas com a teoria de Weiner. Isso foi reforçado através da 

refutação que os autores supracitados trazem, com o elenco das outra variáveis selecionadas, 

demonstradas no Quadro 3, e com a evidência de que a falta de algum conhecimento prévio 

pode levar à desmotivação. Essa é uma proposição completamente ordenada com os rigores 

metodológicos propostos com o trabalho (SANTOS, 2012; MUDA, 2013). Portanto, as 

variáveis fornecidas com a revisão da literatura precisavam ser alinhadas com os estudos da 

Teria da Atribuição e a caracterização das variáveis mostra como isso foi elaborado. 

 

2.3.2 Variável 2: reincidência em reprovação  (Proxy de dificuldade) 
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A reincidência em reprovação ocorre quando um discente já foi reprovado em alguma 

disciplina durante o curso. As normas que regem os cursos nas IES admitem um número de 

reprovações, contudo existe o risco de atingir o jubilamento do aluno.  

O ponto a se observar sobre a reincidência é que quando ocorre a primeira reprovação, 

supõe-se que as atribuições comecem a atuar sobre o limites perceptivos e cognitivos do 

aluno, podendo contaminar sua motivação (PACHARN; BAY; FELTON, 2013; TEIXEIRA; 

GOMES; BORGES, 2013). Isso pode afetar seu desempenho negativamente, pois espera-se 

que o aluno regular siga um padrão de evitar a qualquer custo uma reprovação, ou seja, o 

aluno que passa direto sempre vê uma reprovação como um sunkcost: algo perdido, de forma 

que, que nem mesmo repetir a disciplina poderá trazer o sentimento de que houve uma 

“recuperação” do que se perdeu. Para estes alunos que não perdem em nenhuma avaliação, 

repetir tem o mesmo sentido de retrabalho. Byrne, Flood e Griffin (2014) entrevistaram 

alunos do primeiro ano do curso de Contabilidade e verificaram que estudantes com baixa 

“autoeficácia” podiam perder a resiliência em progredir ao longo da educação superior, ou 

seja, uma reprovação poderia levá-los a se desmotivarem em avançar. 

A autoeficácia diz respeito à crença do aluno na sua capacidade para organizar e 

executar as ações requeridas para lidar com situações futuras. Estas ações influem no caminho 

a ser tomado pelos discentes e nas ações subsequentes. Isso afeta diretamente sua expectativa 

com eventos da sua carreira, principalmente sobre como será sua vida após a conclusão do 

curso ou diante de uma avaliação muito importante. Diversas emoções, como a confiança que 

um indivíduo tem para realizar determinada atividade, terão influência num bom desempenho. 

Assim, Byrne, Flood e Griffin (2014) defendem que a perda dessa autoeficácia, tem impacto 

negativo na confiança, que por sua vez diminui a resiliência em continuar no curso, com 

repercussão evidente na reprovação.  

Além disso, a reprovação afeta áreas das emoções, que a teoria de Weiner consolidou 

dentro da abordagem da motivação. Uma das emoções que sofre os efeitos da reprovação é o 

sentimento de culpa. A culpa concorre para diminuir a resiliência e isso naturalmente pode 

levar à perda da disciplina individual (TEIXEIRA; GOMES; BORGES, 2013). A culpa 

minimiza a recuperação do ritmo de desempenho anterior porque funciona como um bloqueio 

inibidor da motivação. O aluno que se coloca em posição de culpa pode ter a autoestima 

abalada se ele se vê menos capaz de grandes feitos de sucesso. Então, espera-se que os alunos 

que já experimentaram a reprovação em alguma disciplina ao longo do curso possam ser 

impelidos a condições de baixa autoestima, podem também ver o professor como um inimigo 
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e podem descuidar das carreiras, menosprezando o valor do curso superior para sua realização 

(HASSAN; FOX; HANNAH, 2014; BYRNE; FLOOD; GRIFFIN, 2014) 

Segundo a dimensão da controlabilidade que a Teoria da Atribuição possui (BECK, 

2001), em eventos sobre os quais o sujeito percebe algum tipo de controle, seja por sua alta 

performance ou por julgar facilidade em vencê-lo, o fracasso pode repercutir para duas 

consequências atribuíveis: se a percepção de controle é mais intensa, o fracasso pode 

alavancar em resiliência e superação, levando ao sucesso subsequente. Por outro lado, se a 

percepção de controle se mostra menos concreta, o fracasso pode levar à vergonha e com isso 

o desempenho declina. 

A teorização se baseia na suposição de que quem perde uma vez fica menos rigoroso 

consigo mesmo e se permite (ou se rende) a uma condição mais propensa a outros erros. Perde 

o esmero. Perde a busca pela perfeição no currículo (PACHARN; BAY; FELTON, 2013). 

 

2.3.3 Variável 3: horas extra de estudo (Proxy de esforço) 

 

É o período de tempo que cada estudante dedica ao estudo de uma disciplina fora da 

sala de aula, seja com leituras, uso de mídias eletrônicas, pesquisas em livros ou internet, 

sozinho ou com o apoio de outros alunos.  

Os estudos de Kaenzig e Keller (2011) foram feitos com base na investigação sobre o 

impacto proativo de horas de estudo fora da sala de aula. Constataram que o esforço é 

benéfico para o desempenho dos alunos e positivamente correlacionado com os resultados 

finais das disciplinas avaliadas. 

Já Araújo et al. (2014) acusaram um comportamento inesperado para o que a literatura 

supõe como hipótese dentro do tema. Eles verificaram que alunos que faltavam aulas 

obtinham um desempenho melhor nas disciplinas estudadas. Foi um caso típico de 

absenteísmo, mas não condizia com estudos correlatos. A justificativa foi que os alunos 

usavam o tempo livre para fortalecer o que aprendiam quando frequentavam as aulas.  

De uma maneira ainda incipiente percebe-se que alunos que decidem investir em horas 

extraclasse para estudar mais podem revelar uma condição de autoestima maior. O que não 

ficou claro é se a alegação de falta de tempo para tal atividade também foi predominante, mas 
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o desempenho individual levou a melhores resultados (ROTENSTEIN; DAVIS; TATUM, 

2009; SANTOS, 2012; SCULLY; KERR, 2014). 

 

2.3.4 Variável 4: formas de avaliação (Proxy de atribuição do acaso desde que percebida 

como tarefa difícil ou fácil, no contexto de surpresa) 

 

As formas de avaliação atuais no curso de Ciências Contábeis predominantemente são 

aquelas que se caracterizam como tradicionais, tais como: prova escrita individual, seminários 

em equipe, solicitação de construção de trabalhos de pesquisa e escrita individual ou em 

equipe (LEAL; CORNACHIONE JR., 2006). 

As provas podem se dividir em: discursivas, nas quais existem questões abertas para 

que o aluno apresente respostas em forma de textos escritos no momento da prova sobre 

temas específicos por questão proposta; de múltipla escolha, nas quais as questões são 

lançadas em forma de alternativas possíveis dentre as certas e as erradas. Há ainda provas 

onde se mescla estes dois tipos tentando captar tanto a capacidade de objetividade (com a 

múltipla escolha) quanto a subjetiva e sintética (com questões discursivas). 

Segundo Perrenoud (1999), “a avaliação da aprendizagem, no novo paradigma, é um 

processo mediador na construção do currículo e se encontra intimamente relacionada à gestão 

da aprendizagem dos alunos”. 

A avaliação é a parte externalizada e final de um processo de planejamento para a 

aprendizagem dos discentes e tem também o intuito de fazer com que a instituição realize os 

seus objetivos. Deve-se distinguir avaliação de nota, a avaliação é um processo que precisa de 

uma reflexão crítica sobre a prática, podendo, desta forma, verificar os avanços e dificuldades 

e apontar o que fazer para superar esses obstáculos. A nota, seja na forma de número ou 

conceitos, é uma exigência do sistema educacional (CHUEIRI, 2008). 

De acordo com Pilleti (2006), os princípios básicos que dão sustentação ao processo 

ensino-aprendizagem são: 

a) Utilizar uma variedade de técnicas faz-se necessário, pois a verificação e a 

quantificação dos resultados de aprendizagem no processo completo visa sempre 

diagnosticar e superar dificuldades, corrigindo falhas e estimulando os alunos aos 

estudos;  
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b) Ver a avaliação como uma parte do processo ensino-aprendizagem, isto é, como um 

meio de diagnosticar o desempenho ou a aprendizagem dos alunos. 

Os tipos de avaliação podem ser organizados em escritas, orais, centradas no aluno, 

centradas no docente, com questões discursivas, com questões objetivas, contínuas, pontuais, 

uniformes e mistas com vários métodos aplicados (LUCKESI, 2011).  

A análise dos sistemas de avaliação docente ajuda a compreender as motivações que 

fundamentam as políticas de avaliação e de qualidade no Brasil. Principalmente a ascensão da 

perspectiva da responsabilização dos sujeitos (professores e alunos) está diretamente ligada à 

forte expansão das avaliações em larga escala. Assim, as formas de avaliação são uma 

variável importante no contexto da reprovação focada no aluno. 

O que se espera das formas de avaliação é que os discentes possam identificar aspectos 

que realcem a tarefa que estão realizando dentro do enfoque da facilidade ou dificuldade, 

sobretudo destacando a visão do aluno, que não espera somente um feedback positivo do 

processo de avaliação, mas também que ele seja de qualidade a ponto de não afetar a 

autoestima (WATTY et al., 2013). Isso tem um alinhamento pertinente tanto para a 

reprovação, como elemento principal do fenômeno estudado, quanto dos referenciais e 

conceitos da Teoria da Atribuição de Weiner. 

Formas de avaliação poderiam ser cogitadas como uma aproximação para uma proxy de 

esforço, visto que a avaliação em si possui um caráter assim, porém, a rigor, o esforço se 

concretiza com o preparo antecedente para a avaliação e se torna completo com ela. Então 

essa cogitação perde espaço na construção da presente pesquisa. Também poderia se 

considerar uma proxy de dificuldade da tarefa, no entanto, pra isso ela teria que ser 

controlável pelo aluno nesse contexto e o controle está com o docente.  

Além disso, Lynn (2013) levanta o questionamento sobre indivíduos assertivos, que 

sempre se enxergam como capazes e, portanto, encaram a avaliação como uma predição 

positiva. Por outro lado, os indivíduos que não são tão preparados para a tarefa de testes e 

exames, possuem a expectativa “subvalorada” e esperam pelo pior. Na Teoria de Weiner isso 

influencia diretamente a capacidade espontânea do ser humano para refletir sobre os 

acontecimentos passados, de modo a tirar conclusões para orientar o comportamento futuro. 

De acordo com essa perspectiva, uma das principais motivações humanas seria a procura das 

causas dos acontecimentos, a fim de permitir maior compreensão e controle da realidade.  
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Além disso, Seow, Pan e Tay (2014) investigaram os fatores que afetavam o 

desempenho acadêmico. Cinco fatores foram encontrados para serem associados 

positivamente com o exame final de curso: a) a realização prévia acadêmica, b) entrevista de 

admissão, c) o pensamento crítico, d) aptidão matemática, e e) gênero. Essas principais 

variáveis de seu estudo se desviam em algum sentido do poder de explicação que a Teoria da 

Atribuição possui sobre o fenômeno do desempenho, sendo melhor captada pela Teoria da 

Autodeterminação. 

Beck (2001) admite que Weiner examinou estudos na área de educação em que os 

elementos da atribuição eram associados a emoções diferentes para cada elemento. 

Especificamente para o elemento acaso as emoções que estavam relacionadas foram surpresa, 

quando referente ao sucesso, e culpa ou hostilidade, quando o evento era associado a fracasso. 

E deriva de uma ação da qual o aluno não detém nenhum tipo de controle e também é uma 

atribuição instável (THOMSON; BEBBINGTON, 2004). 

A falta de um direcionador objetivo, que pudesse captar diretamente os aspectos 

congruentes com os eventos de reprovação em disciplina, levou à consideração da forma de 

avaliação como uma proxy compatível com representações de algo inesperado. Isso porque a 

sorte ou o azar em uma reprovação advêm da conjugação entre a forma como a avaliação lhe 

chega à mão (JACOMINI, 2009). Um aluno que só estudou cálculos de retenção de impostos, 

por exemplo, para uma prova, mas ao abri-la se depara com questões abertas sobre a 

legislação que rege a retenção de impostos, pode experimentar a surpresa ou a frustração, 

porque numa atribuição interna ele se encaixa na sorte, se o assunto lhe é afeto, ou no azar, se 

a matéria soa desconhecida. Assim, a forma de avaliação pode funcionar como uma proxy 

adequada para estas situações de determinação do desempenho percebido.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo se classifica como uma pesquisa descritiva e empírica, na qual 

buscou-se verificar empiricamente o potencial preditivo e explicativo de uma teoria para 

determinado fenômeno. Nesse sentido, foram realizadas entrevistas com alunos para 

investigar as relações entre as causas percebidas por eles e a variável dependente.  

A presente pesquisa aplicada é de caráter exploratório em relação à educação na área de 

Contabilidade, já que, conforme orientam Gil (2008) e Minayo (2010), este tipo de 

investigação é indicado quando há pouco conhecimento acumulado e sistematizado na área. É 

ainda considerada como descritiva, conforme definição de Araújo (2014), uma vez que 

analisa a existência de relações entre as razões identificadas através da percepção dos alunos 

em suas atribuições e sua motivação para eventos futuros, nos cursos de Ciências Contábeis 

analisados. Segundo Gil (2008), a pesquisa descritiva “tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno”. Para atingir o objetivo 

da pesquisa foi necessário excluir os alunos recém-ingressos nos cursos, uma vez que o 

conhecimento prévio é uma das variáveis do estudo (proxy de capacidade, inteligência ou 

habilidade). Logo, optou-se por realizar a aplicação do questionário pelos alunos do terceiro 

semestre ao último semestre, incluindo egressos até o ano de 2012. Isso pôde ser 

operacionalizado no momento da coleta, vedando a entrega dos questionários em turmas de 

semestres iniciais, bem como inserindo questões de filtro no instrumento de coleta, de 

maneira que identificasse um aluno nessa condição e seu questionário pudesse ser excluído no 

momento da análise. 

Para fins de investigar se existem indícios sobre as razões para a reprovação entre os 

alunos do curso, optou-se por verificar o comportamento de alunos de todos os dois turnos em 

que o curso é oferecido, matutino e noturno.  

Essa delimitação do estudo entre alunos que estivessem cursando a partir do terceiro 

semestre (alunos no início do curso) até egressos acessíveis (fase final da graduação), teve o 

objetivo de considerar diferentes estágios do curso. Isso possibilitaria analisar também as 

diferenças de acordo com uma estratificação da amostra (LOPES et al., 2015).  

Como instrumento de pesquisa, utilizou-se a aplicação de questionário estruturado. O 

questionário, além das questões voltadas à caracterização da amostra, apresentou também 

questões abertas para captar mais profundamente a percepção de sucesso e fracasso que o 
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aluno atribui a si mesmo, refletindo desde já aspectos de sua autoestima (RUIZ, 2005). As 

questões também tentaram captar os elementos de atribuição de Weiner, bem como as três 

dimensões da Teoria da Atribuição. 

A estruturação deste questionário será demonstrada em seção seguinte. A análise dos 

questionários será feita através da escala de intensidade de Likert que, neste estudo, 

apresentará 7 pontos, como em Beck e Rausch, (2015), onde 1 seria associado a condições de 

baixa influência ou baixa utilização e 7 seria associado a muita influência ou muita utilização. 

A aplicação do questionário aconteceu entre os dias 12/04 e 12/06/2017 e em duas 

fases: a primeira, diante do período de férias letivas, mediante envio por email do formulário 

criado através da ferramenta Surveymonkey; a segunda, por meio da aplicação presencial em 

salas de aula, devido à particularidade do calendário acadêmico da UFBA este ano. Os 

questionários executados no mês de abril compreenderam diversas Universidades e 

Faculdades de Ciências Contábeis nas Regiões Metropolitanas de Salvador e de Feira de 

Santana. A listagem e características de cada amostra componente dessa coleta são descritas 

no item seguinte. 

Optou-se por excluir os cursos na modalidade de Educação à Distância (EAD) do 

escopo do estudo por dois motivos. O fator predominante foi o fato de que a teorização 

inicial das variáveis do estudo preconizava a exigência de um relacionamento presencial entre 

aluno e professor para confrontar a atribuição de causalidade com a autoestima influenciada 

por este relacionamento. Na evolução da construção do modelo conceitual essa perspectiva foi 

aos poucos sendo abandonada. A inexigibilidade do contato presencial docente-discente 

admitiria a modalidade EAD no trabalho, contudo, uma vez que a etapa de planejamento da 

aplicação dos questionários já havia sido concluída, optou-se por manter a sua exclusão, 

demonstrando desde já uma lacuna para futuras pesquisas. Ainda que a ferramenta usada para 

coleta seja compatível com uma inquirição dentro deste ambiente virtual de ensino, o baixo 

retorno de respostas via instrumentos de coleta que funcionam em função do usuário decidir 

respondê-lo foi o segundo motivo para a exclusão. Os públicos que orbitam no ambiente 

acadêmico carecem ainda de inserção em uma cultura de formação de conhecimento também 

na vivência e convivência na pesquisa (SCHMULIAN; COETZEE, 2011; REBELE; PIERRE, 

2015). O fato de participar de uma pesquisa parece criar ainda algum desconforto cultural na 

academia brasileira e não se tem ainda uma visão de honra nesse eixo do tripé que compõe 

uma universidade, somado com o ensino e a extensão. Mesmo que o ensino esteja fundado e 

fundamentado na cultura acadêmica, alunos, professores e corpo técnico das unidades de 
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ensino se mostram muito relaxadas com o comprometimento em participar de pesquisas. 

Emails enviados para esse fim se perdem e os prazos do pesquisador ficam vencidos. Ciente 

do impacto desse relaxamento cultural em ser objeto de pesquisa, na quantidade e tempo de 

respostas, verificou-se uma dificuldade operacional em estudar a modalidade EAD. 

A ferramenta Surveymonkey foi acessada por meio da assinatura compartilhada e 

autorizada da Escola de Administração da UFBA. Ela permite criar instrumentos de pesquisa 

para aplicação e tratamento por link da internet, permitindo a qualquer estudante conectado à 

internet inserir suas respostas na página do Surveymonkey. Durante os dias 13/03 a 

04/04/2017 foi criado, revisado e pré-testado o questionário feito nesta plataforma. O 

protocolo do pré-teste é disponibilizado no item 3.4.1. 

Ao todo, foram aplicados pelo menos 200 questionários por meio eletrônico, na 

expectativa de totalizar 100 questionários respondidos, mas foram registrados apenas 49 

formulários respondidos no site. Da mesma forma foram aplicados pelo menos 680 

questionários presencialmente, em sala de aula. Isso foi feito visando atingir uma amostra 

mínima de 100 questionários respondidos via software somado com 500 respondidos 

mediante formulários impressos em papel, compondo assim uma amostra mínima de 600 

respostas profícuas para consolidar a base de dados. Os questionários físicos totalizaram 477 

válidos. No entanto, eliminou-se da amostra um respondente que não estava cursando o 

semestre de interesse desta pesquisa, resultando em 476 questionários válidos usados na 

formação da base de dados. Registra-se, ainda, a perda de 48 questionários de uma 

Universidade de Feira de Santana que deveriam compor a amostra, por ocasião da dificuldade 

de deslocamento de entrada e saída da cidade de Feira de Santana nos dias próximos aos 

festejos juninos, que representou um obstáculo ao acesso aos locais principais da cidade. 

Dificuldades operacionais e restrições do software utilizado (Surveymonkey), foram 

obstáculos à coleta de dados para todas as universidades da Região Metropolitana de Salvador 

(RMS), o que se tornou evidente na medida em que a quantidade de respostas dos 

questionários aplicados através do referido software mostrou-se menor do que a inicialmente 

prevista. Entretanto, em que pesem as limitações citadas, foi possível o levantamento de 

dados significativos do desempenho acadêmico dos cursos de graduação presenciais da 

UFBA, UCSAL, FVC, UNEB e FAT, correspondendo às maiores instituições das regiões 

metropolitanas de Salvador e Feira de Santana, resultando numa base de dados consistente, 

buscando preservar a representatividade das Instituições de maior relevância em termos de 

números de alunos e números de cursos oferecidos. 
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Os dados obtidos foram tabulados com apoio de planilha eletrônica e analisados com 

uso de pacote estatístico, por meio de análise descritiva e testes não-paramétricos. 

 

3.1 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O processo de seleção da amostra precisou estar alinhado com a teorização construída 

para as variáveis e condizente com os objetivos da pesquisa. O alvo inicial seriam os alunos 

do curso de Graduação em Ciências Contábeis no Estado da Bahia. Como não foi possível 

atingir todo o Estado, tomou-se uma amostra não probabilística selecionada nas Regiões 

Metropolitanas das cidades de Salvador e Feira de Santana, composta por alunos que cursam 

ou cursaram Ciências Contábeis no modo presencial, dos turnos matutino ou noturno. 

Também compõem esta amostra os egressos dos últimos cinco anos. Assim, estão excluídos 

alguns alunos, mesmo que estejam matriculados num curso de Ciências Contábeis. Também 

alunos do modo EAD (Ensino a Distância) não estão no escopo do estudo, conforme 

explicado no item anterior. As instituições incluídas na pesquisa são listadas no Quadro 4.  

 
Quadro 4 – Relação da IES analisadas 

INSTITUIÇÃO SIGLA LOCALIZAÇÃO 

Faculdade de Ciências Contábeis FCC - UFBA Salvador 

Universidade do Estado da Bahia UNEB Salvador 

Fundação Visconde de Cairu FVC Salvador 

Universidade Católica de Salvador UCSAL Salvador 

Faculdade Adventista da Bahia FADBA/IAENE Salvador 

Faculdade Anísio Teixeira FAT Feira de Santana 

Faculdade Regional de Riachão do Jacuípe FARJ 
Riachão do 

Jacuípe 

Faculdade Rui Barbosa Devry FRB Salvador 
Fonte: elaboração do autor 
 

A amostra do estudo foi composta de alunos pertencentes às IES elencadas no referido 

quadro. A forma de acesso aos estudantes que participariam da pesquisa usando o 

questionário online foi feita por meio de solicitação formal de divulgação de pesquisa por 

correio eletrônico cadastrado de cada aluno nos Departamentos de graduação da universidade 

pesquisada, convidando-os a participar.  
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A pesquisa foi desenvolvida inicialmente para verificar as causas mais relevantes que 

possuem impacto na percepção de desempenho acadêmico do aluno sob a forma de resultados 

que ocasionaram em reprovação na Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA. Conforme 

exposto no Item 1.5, o uso de uma amostra quantitativamente mais expressiva foi necessário 

para atender aos pressupostos metodológicos requeridos para viabilização da análise do 

fenômeno, levando à aplicação dos questionários aos cursos compreendidos nas Regiões 

Metropolitanas de Salvador e de Feira de Santana. As Instituições de Ensino Superior 

envolvidas no estudo estão descritas na Tabela 1 e no Quadro 4.  

As Instituições de Ensino Superior localizadas em Salvador e nas regiões circunvizinhas 

foram: Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA; Universidade do Estado da Bahia; 

Fundação Visconde de Cairu; Universidade Católica de Salvador; Faculdade Adventista da 

Bahia; e Faculdade Rui Barbosa DeVry. E na Região adjacente de Feira de Santana foram 

Faculdade Anísio Teixeira e Faculdade Regional de Riachão do Jacuípe. As frequências 

absolutas e relativas de questionários respondidos por instituição estão relacionadas na Tabela 

1. 

Tabela 1 – Distribuição de frequências por instituição pesquisada 

Frequência FADBA FARJ FAT FRB FVC UCSAL UFBA UNEB Total 

Fi 24 56 95 46 62 25 102 66 476 

Fi % 5,0 11,8 20,0 9,7 13,0 5,2 21,4 13,9 100,0 

Fonte: elaboração do autor 
 

Observa-se da Tabela 1 que o número de respondentes com a aplicação na UFBA foi 

maior que o obtido nas outras entidades. Outras instituições ofereceram algum tipo de 

resistência para a coleta de dados devido a formalidades exigidas, como acesso ao 

coordenador, registro da pesquisa previamente e exigência de documentos oficiais 

comprobatórios da pesquisa emitidos pela Pós-Graduação da UFBA. Isso dificultou a coleta 

em mais instituições, sobretudo por motivos relacionados ao prazo de semestres com os 

intervalos de períodos de provas. Logo, decidiu-se por coletar naqueles cursos em que os 

Coordenadores estavam mais acessíveis, viabilizando a apresentação pessoalmente dos 

professores de disciplinas ligadas à área de Contabilidade e que não coincidiram períodos 

impeditivos de avaliações dos discentes. Ressalta-se que a FAT, localizada em Feira de 

Santana, apresentou 20% dos questionários respondidos, representando a segunda maior 

frequência relativa. 
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Já a Tabela 2 apresenta que a amostra retratou que as turmas do Curso de Ciências 

Contábeis foram de maioria do sexo feminino, com mais de 8% de diferença em relação ao 

sexo masculino. O número de respondentes do sexo masculino foi de 201, atingindo menos de 

45% da frequência relativa, como demonstrado na Tabela 2. 

Tabela 2– Distribuição de frequências por gênero 

Frequência 
Sem 

marcação 
Feminino 

(F) 
Masculino 

(M) 
Total 

Fi 35 240 201 476 

Fi % 7,4 50,4 42,2 100,0 

Fonte: elaboração do autor 
 

Alguns questionários não foram respondidos devido à escusa voluntária do respondente 

e outros apresentaram respostas ausentes em alguns itens, como é o caso observado com o 

gênero. Algumas vezes o questionário estava quase que completamente respondido, mas 

questões ficavam sem marcação, supostamente por falta de atenção do aluno ou por pressa no 

instante do preenchimento, o que foi criando os valores ausentes em cada variável observada. 

Embora isso não cause um prejuízo ao resultado da pesquisa, em alguns casos o impacto foi 

maior do que em outros, como é o caso da avaliação e análise do gênero. Essa situação foi 

algo que, na prática, não se conseguiu contornar sem levar a perdas na base de dados que 

tiveram participação importante na construção das respostas ao problema de pesquisa.   

Com relação ao turno, a amostra possui uma composição maior de estudantes do 

noturno (Tabela 3), resultado da disposição dos cursos nas faculdades pesquisadas. 

Presumivelmente, o público alvo destas instituições são alunos que possuem alguma atividade 

profissional e esta é realizada diurnamente, restando o turno noturno como momento de 

investimento na carreira. Muitos respondentes da questão aberta relataram observações sobre 

falta de tempo extra para estudo, principalmente porque havia comprometimento com tempo 

consumido para geração de renda pessoal. 

 
Tabela 3 – Distribuição de frequências por Turno do Curso 

Frequência Não marcado Diurno Noturno Total 

Fi 42 77 357 476 

Fi % 8.8 16,2 75,0 100,0 

Fonte: elaboração do autor 
 

A caracterização da amostra estratificada por classes de idade encontra-se exposta na 

Tabela 4. A predominância dos alunos na faixa de 21 a 30 anos foi da ordem de 64%, e o 

percentual de 10% para a faixa etária abaixo desta ainda é expressivo, demonstrando que os 
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jovens estão ingressando na graduação o quanto antes, tão logo haja o término do ensino 

médio. No outro extremo da escala, acima de 50 anos, profissionais estão voltando para a 

faculdade para estudar e se graduar, exibindo expectativas com o curso. 

 

Tabela 4 – Distribuição de frequências de idade em intervalos de classe 

Classes <= 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 Total 

Fi 50 304 65 12 5 1 437 

Fi % 10,5 63,9 13,7 2,5 1,1 0,2 91,8 

Fonte: elaboração do autor 
 

Os anos de ingresso e ano de conclusão pretendidos estão apresentados nas Tabelas 5 e 

6. Observou-se que menos de 7% relatou alguma procrastinação no curso, indicando ingresso 

antes de 2012. Por outro lado observa-se que houve concentração de prováveis formandos 

para o ano de 2017, ficando em torno de 27%, demonstrando que as parcelas de alunos que 

estavam em atraso no curso pode estar inserida neste conjunto, pois trata-se de um dos 

desvios da continuidade acadêmica.  

 
Tabela 5 – Distribuição de frequências por ano de ingresso no Curso 

Frequência 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Fi 1 6 24 37 105 84 135 36 1 429 

Fi % 0,2 1,3 5,0 7,8 22,1 17,6 28,4 7,6 0,2 90,1 

Fonte: elaboração do autor 

 

Um respondente teve seu ano de ingresso em 2017, ou seja, estaria enquadrado fora do 

escopo da amostra, cujo conjunto é limitante na análise, sendo, portanto, excluído. 

Provavelmente tal aluno estava no local da aplicação do questionário e ocorreu alguma falha 

na comunicação no tocante ao objetivo da pesquisa ou voluntária e conscientemente decidiu 

participar. Já o respondente enquadrado no ano de 2021, na Tabela 6, foi mantido por se 

atender os critérios de classificação na amostra. 

 
Tabela 6 – Distribuição de frequências por ano de conclusão do curso 

Frequência 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2021 Total 

Fi 1 128 212 86 1 12 1 441 

Fi % 0,2 26,9 44,5 18,1 0,2 2,5 0,2 92,6 

Fonte: elaboração do autor 
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A Tabela 7 apresenta as frequências sobre o relato dos alunos quanto à sua experiência 

com alguma reprovação em disciplinas. 

 
Tabela 7 – Distribuição de frequências por reprovações relatadas 

Frequência Nunca 1 vez 2 vezes 3 vezes 4 vezes 
5 vezes ou 

mais 
Total 

Fi 184 82 59 45 17 48 435 

Fi % 38,7 17,2 12,4 9,5 3,6 10,1 91,4 

Fonte: elaboração do autor 

 

Os números da Tabela 7 corroboraram a construção do modelo operacional proposto 

para o trabalho. Seus dados são relevantes, pois permitem associar as atribuições feitas no 

tocante a cada variável principal de acordo com a incidência ou não de reprovação relatada 

aqui pelos respondentes, de maneira que seja possível relacionar se de fato, aqueles que 

experimentaram ao menos uma reprovação, conseguem atribuir positivamente o impacto de 

cada variável principal sobre a percepção de desempenho com reprovação. Isso fundamentou 

a construção da variável dependente. 

A Tabela mostra que 52,7% do total de respondentes relatam espontaneamente já terem 

experimentado ao menos alguma reprovação, enquanto 38,7% nunca foram reprovados. Cabe 

verificar que 8,6% é o percentual que falta para completar os 100% dos respondentes e 

corresponde a 41 questionários com ausência de respostas, os quais foram desconsideradas da 

análise dessa variável, contudo não foram retirados da base de dados por relevante 

importância na contribuição das respostas de outras variáveis. 

Aqueles que fazem uma atribuição sobre reprovação, conforme destacado 

anteriormente, tendo já passado por esta experiência, podem ter sua autoeficácia impactada, 

como defendem Byrne, Flood e Griffin (2014). Isso se reflete nas suas emoções, motivação 

para eventos futuros e autoestima. Como descrito anteriormente, a atribuição do observador 

não fica mais ou menos séria por ter experimentado o fracasso, mas pode ter influência em 

deslocar sua atribuição para causas em que o observador não tenha controle, tendendo à 

instabilidade.  

 
Tabela 8 – Distribuição de frequências por indicação de enquadramento de renda 

Frequência Não marcado Menor renda Maior renda Total 

Fi 52 332 92 476 

Fi % 10,9 69,7 19,3 100,0 
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Fonte: elaboração do autor 
 

Na tentativa de captar aspectos da renda da amostra, foi criado uma proxy que pudesse 

conduzir o respondente a indicar um enquadramento pessoal de sua condição, sem que isso 

pudesse levar a algum constrangimento pessoal ao fazê-lo. Os resultados são apresentados na 

Tabela 8, mostrando que 10,9% se omitiram em indicar que pertenciam às duas opções de 

renda, 19,3% indicaram pertencer a maior renda e 69,7% se enquadraram em “menor renda”. 

Esse indicativo revela que a maior parte da amostra se declara dentro de uma faixa de renda 

mais baixa, numa identificação socioeconômica quase que homogênea, segundo o parâmetro 

usado nesta questão do Bloco de descrição demográfica da amostra. 

Na Tabela 9 é apresentada uma escala de horas representativas do tempo que o 

discente disponibiliza por dia quanto a seu planejamento e execução de estudo, que é a 

dedicação de horas de estudo além da sala de aula. 

 
Tabela 9 – Distribuição de frequências por horas diárias de estudo relatadas 

Frequência 
Nenhuma 1 h 2 hs 3 hs 4 hs 5 hs 

6 hs ou 
mais 

Total 

Fi 40 116 150 75 34 11 7 433 

Fi % 8,4 24,4 31,5 15,8 7,1 2,3 1,5 91,0 

Fonte: elaboração do autor 
 

A escala iniciou-se com a captação do número de alunos que não reservam tempo algum 

para o estudo extra da sala de aula e o limite da escala foi determinado por aqueles que 

reservam seis horas diárias ou mais de tempo extra. Esse tempo extra é imperioso para um 

desempenho eficaz, lastreado nos estudos de Santos (2012) e Kaenzig e Keller (2011). 

Da mesma forma do que foi observado na Tabela 7, os números da Tabela 9 também 

corroboraram a construção do modelo operacional proposto para o trabalho. Seus dados são 

relevantes, pois permitem associar as atribuições feitas no tocante a cada variável principal de 

acordo com a incidência ou não de reprovação relatada pelos respondentes, de maneira que 

seja possível relacionar se de fato, aqueles que experimentaram ao menos uma hora de estudo 

extra, conseguem atribuir impacto de cada variável principal sobre a percepção de 

desempenho com reprovação. Da mesma forma, isso fundamentou a construção da variável 

dependente. 

Verificou-se também na tabulação de causas adicionais levantadas pelos próprios 

alunos, que existe uma queixa recorrente de sacrifício deste tempo extra justamente porque 

uma atividade profissional paralela lhes é imposta por força das condições de renda. 
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Observa-se que 8,4% relataram não se dedicar aos estudos nos momentos extraclasse, 

enquanto que no outro extremo da tabela, 10,9% usam ao menos quatro horas. Como o curso 

de Ciências Contábeis exige um volume grande de leitura é indispensável alguma dedicação 

fora da sala de aula para que o conteúdo possa ser vencido, o que pode afetar o desempenho 

nas avaliações. O maior percentual de frequência obtida na tabela foi quanto ao tempo de duas 

horas de estudo diárias, com 31,5%. 

A Tabela 10 apresenta que dos 475 respondentes, 50 declararam possuir outra 

graduação concluída. Ou seja, quase 10% daqueles estão cursando Ciências Contábeis como a 

sua segunda graduação. 

 
Tabela 10– Distribuição de frequências das graduações adicionais relatadas 

Curso Fi Fi % 
Fi % 

Acumulada 
Administração 15 30,0 30,0 

Direito 4 8,0 38,0 

Gestão de negócios 4 8,0 46,0 

Engenharias 3 6,0 52,0 

Logística e afins 3 6,0 58,0 

Economia 2 4,0 62,0 

Enfermagem 2 4,0 66,0 

Pedagogia 2 4,0 70,0 

Secretariado 2 4,0 74,0 

Teologia 2 4,0 78,0 

Análise de sistemas 1 2,0 80,0 

Biologia 1 2,0 82,0 

Comunicação 1 2,0 84,0 

Educação 1 2,0 86,0 

Física 1 2,0 88,0 

Jornalismo 1 2,0 90,0 

Letras 1 2,0 92,0 

Nutrição 1 2,0 94,0 

Segurança 1 2,0 96,0 

Turismo 1 2,0 98,0 

Urbanismo 1 2,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fonte: elaboração do autor 

 

Alguns alunos relatam que estavam cursando simultaneamente Contabilidade e outro 

curso, mas essas respostas não foram quantificadas porque a pergunta se referia apenas 

àqueles que já tinham outras graduações concluídas. 
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Como visto, o curso de Administração apresentou a maior frequência entre os alunos 

respondentes, com 30%, seguido de Direito e Gestão de negócios que também foram 

reportados.  

A formação em Economia, que possui interfaces curriculares com Contabilidade – 

dispondo de algumas disciplinas comuns, e que por isso, supostamente deveria estar entre as 

primeiras, apresentou uma frequência menor do que a área de Logística, por exemplo. 

 

 

3.2 MODELO OPERACIONAL 

 

O modelo operacional é o delineamento do que foi teorizado relacionado com as formas 

de medição, de maneira que as predições das variáveis possam permitir a comprovação ou não 

dos pressupostos para responder ao problema de pesquisa. Na oportunidade são apontadas as 

hipóteses levantadas para teste. 

O modelo proposto para o trabalho é apresentado na Figura 6 e é composto por um 

conjunto de variáveis envolvidas no estudo, divididas em: variável dependente; variáveis 

independentes; e variáveis de controle. Além disso, apresenta as possíveis relações esperadas 

num sistema capaz de trazer respostas sobre o fenômeno da reprovação discente em 

disciplinas. 

As variáveis usadas são: 

a) variável dependente: representa a percepção de desempenho acadêmico do aluno sob a 

forma de resultados que ocasionaram reprovação e representa a probabilidade de 

alunos sofreram impacto de reprovação em disciplinas do curso de Ciências 

Contábeis. Essa variável pôde ser amparada sobre a forma de duas proxies, de maneira 

que suas correlações pudessem captar as causas que explicassem o fenômeno da 

reprovação: número de reprovações anteriores declarado espontaneamente pelos 

respondentes (ReprovX) e horas extras de estudo diárias declaradas espontaneamente 

pelos respondentes (HsDia); conforme descrito na análise das Tabelas 7 e 9 supõe-se 

possível que essas proxies revelem respostas ao problema proposto.  
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b) variáveis de controle: idade, gênero, nível de renda, graduação adicional, tempo de 

curso, turno do curso (particularidades e desafios); 

 

c) variáveis independentes: falta de algum conhecimento anterior (codificada como C1), 

reincidência em reprovação (codificada como C2), horas extra de estudo (C3) e formas 

de avaliação (C4). Todas derivadas da revisão da literatura.  

 
 
 
 

Figura 6 – Modelo operacional da pesquisa 

 
Fonte: elaboração do autor 

 

A variável dependente estudada foi a percepção de desempenho acadêmico do aluno sob 

a forma de resultados que ocasionaram em reprovação e representa a probabilidade de alunos 

sofrerem impacto de reprovação em disciplinas do curso de Ciências Contábeis. Essa variável 

funciona com o uso de duas proxies (ReprovX e HsDia) em que serão testadas relações de 

forma a revelar significância entre estas. As variáveis de controle são a idade, o gênero, o 

nível de renda, o tempo de curso (ARAÚJO, 2014), o turno do curso (particularidades e 

desafios), graduação adicional, (CHUEIRI, 2008; LUCKESI, 2011; TAUFICK, 2014; 

QUEIROZ et al., 2015; MELGUIZO; SANCHEZ; VELASCO, 2016) e são as variáveis que 

poderiam afetar a variável dependente. Além disso, essas variáveis demográficas permitem 

verificar relações com as outras variáveis a ponto de investigar se há diferentes níveis de 

percepção dentro dos parâmetros de controle de cada uma. Isso é apresentado em forma de 

testes estatísticos na seção seguinte. 
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As variáveis independentes são: falta de algum conhecimento anterior (como uma proxy 

de capacidade e inteligência; ou habilidade), reincidência em reprovação (como uma proxy de 

dificuldade da tarefa), horas extra de estudo (como uma proxy de esforço) e formas de 

avaliação (como uma proxy do acaso). A utilização de uma proxy é uma alternativa 

metodológica de uso de variáveis com a aproximação explicativa, quando fenômenos 

estudados não permitem uma representação direta de uma variável, utilizando para isso, 

condições de medição substitutas passíveis de verificação.  

Assim, ao proceder com uma atribuição de causalidade sob os aspectos condicionantes 

derivados da literatura, a sua suposta relação com ReprovX ou HsDia acima, permite 

comprovar que existe correlação entre essas causas e o desempenho sob a forma de 

reprovação. Se a incidência de reprovação anterior proporcionar relações mais fortes do que 

dedicação de horas de estudo extra com as causas apresentadas, isso permite presumir que 

quem declara se dedicar a horas extras de estudo não admite que isso seja resultado dos 

aspectos frutos das atribuições. Ambas são autodeclaradas pelos respondentes de forma 

espontânea e não se confundem com as variáveis independentes, que tiveram sua construção a 

partir da literatura. Inclusive foi utilizada uma codificação distinta o bastante para sobressair. 

As variáveis de controle foram transformadas em dummy, assumindo característica 

binária de maneira que pudesse ser verificada uma análise dedicada dessa polaridade sobre as 

causas principais. Isso também permitiu o uso de testes não paramétricos mais adequados à 

análise. 

 

3.3 HIPÓTESES 

 

Possíveis correlações entre variáveis são esperadas para explicar um fenômeno. A 

hipótese pode ser usada nessa explicação porque consiste na passagem dos fatos particulares 

para um esquema geral, ou seja, é uma suposta resposta para o problema em questão. Na 

presente pesquisa o fenômeno estudado é a reprovação em disciplinas, que é um episódio 

indesejável na vida do aluno e isso pode ser influenciado por uma série de fatores tanto 

positiva quanto negativamente.  

É no estudo prévio da teoria e da revisão bibliográfica que é possível identificar essas 

possíveis correspondências, permitindo ao pesquisador estimar tendências a convergências 

entre elas. Isso é proveitoso e importante para o trabalho de pesquisa porque provoca o 
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confronto ou a corroboração de afirmações da base científica com a realidade do fenômeno, 

levando a descobertas e a reafirmar o método científico, na reiterada “busca pela verdade” 

(SOUTO-MAIOR et al, 2011). 

Contudo, quando acontece o fracasso, especificamente a reprovação numa avaliação, a 

autoestima é atingida de forma desfavorável, então naturalmente a busca por causas se 

intensifica e a atribuição se torna mais latente (WEINER, 1985). Esse viés mais intenso de 

busca do entendimento sobre os erros cometidos direciona o uso da Teoria de Weiner com 

maior propriedade para incidentes de derrota do que de vitória. 

No presente trabalho, algumas relações de dependências foram estimadas e esperadas 

frente ao que foi pesquisado nos autores elencados. A primeira foi quanto ao tempo de estudo 

extra que, segundo Santos (2012), relaciona-se de forma positiva e com grande impacto sobre 

a variável dependente, a reprovação.  

Os testes de hipóteses propiciam grande confiabilidade e utilidade no estudo científico, 

permitindo testar a validade de alternativas e concluir acerca de parâmetros populacionais e 

auxiliar na comprovação de uma teoria ou método (DURSO, 2016). O uso de hipóteses 

aumenta a utilidade, pois se configuram como uma antecipação à resposta do problema, 

proporcionando uma trajetória de comprovação, sobretudo para condições de estudo em que 

há envolvimento de aspectos de inovação (BIAZUS, 2004). A ideia é obter respostas segundo 

uma combinação de causas e efeito, mediante testes estatísticos com os dados pesquisados. As 

hipóteses podem ser aceitas ou rejeitadas, revelando novo conhecimento ou corroborando os 

fundamentos atuais. Assim, as hipóteses formuladas para testar o modelo proposto, com suas 

relações e variáveis, são apresentadas a seguir. 

Gonzalez (2016) afirma que as hipóteses permitem antecipar repostas ao problema com 

fundamento teórico. No item 2.3, onde as variáveis puderam ser conceituadas e teorizadas, 

algumas suposições foram esboçadas. A predição do comportamento das variáveis naquele 

item permitiu trilhar alguma percepção de como as variáveis poderiam conduzir o resultado, 

com base nos seus estudos precedentes. Partindo desse pressuposto, foram formuladas as 

seguintes hipóteses: 

Ha: Existe diferença significativa entre reprovação anterior (ReprovX) e a falta de 

algum conhecimento anterior dos alunos. 

Souto-Maior et al. (2011) indicam diversos fatores que podem influenciar o 

desempenho do aluno numa amostra de 515 participantes e entre estes fatores explicitam 
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também o conhecimento prévio como forma de frear o aprendizado dos ingressantes no curso, 

seguindo a mesma linha os achados de Baard (2010). 

A pesquisa de Byrne, Flood e Griffin (2014) com alunos do curso de Contabilidade 

identificou que alunos com menor habilidade acadêmica, sem conhecimentos prévios de 

contabilidade, falta de confiança em suas habilidades e capacidades e sem objetivos claros de 

carreira têm o desempenho inferior em relação aos colegas de curso. Revelaram ainda que a 

falta de algum conhecimento prévio do ensino básico pode levar a dificuldades na 

universidade (e a reprovações) e à desmotivação. Seus achados indicam que muitos estudantes 

encontram dificuldades na transição para o ensino superior porque não entendem o que 

implica a aprendizagem neste nível. 

Já Alegro (2008) revelou que detectar e explicitar as características do conhecimento 

que carregam os indivíduos em geral e os alunos em particular é condição para uma 

aprendizagem mais significativa, refletindo diretamente no desempenho percebido. A autora 

verificou que os conhecimentos prévios de um aluno podem levar ao que Ausubel, fundador 

da teoria da aprendizagem significativa, descrevia como atingir um desempenho maior e mais 

constante, pois potencializa a experiência de aprender. Assim, a influência do conhecimento 

anterior que o aluno carrega consigo pode trazer forte correlação com o desempenho esperado 

(SORIA; FRANSEN; NACKERUD, 2014). O que se procura provar através desta hipótese é 

justamente se essa relação possui essa força e essa intensidade.   

Alicerçado neste recorte teórico, procura-se testar se a presença de conhecimentos 

prévios funciona como preditora significante na correlação com o desempenho esperado dos 

alunos, obtido através de Ha. 

Hb: Existe relação entre reprovação anterior (ReprovX) e a reincidência em reprovação 

(C2) do aluno.  

Ferreira (2015) defende inclusive que o desempenho anterior do aluno é um fator 

relevante na determinação de seu desempenho atual. Biazus (2014) indica que alunos que 

perderam em disciplinas até mesmo demonstram alguma tendência em desistir do curso, tal é 

a proporção do impacto da reprovação sobre a carreira do aluno. Ele investigou alunos que 

declararam evasão do curso de Contabilidade e, dentre outros fatores estudados, a reprovação 

foi indicada como fator motivador. Alunos que nunca perderam em disciplinas podem 

corroborar a suposição de que seguem um padrão de esforço mais concentrado e maior 
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motivação em manter o histórico sem reprovação. A percepção de desempenho esperado pode 

ser afetada por essa bagagem de perda ou não.  

A suposição da hipótese Hb é de que existe uma relação entre reincidência em 

reprovação dos alunos e a percepção de desempenho do aluno. Isso lhe servirá conforme ele 

carregue mais ou menos atribuições sobre situações de já ter sido reprovado ou de ainda se 

manter sempre aprovado.  

Hc: Existe diferença significativa entre reprovação anterior e tempo de estudo dos 

alunos. 

Todos os alunos esperam que seu tempo no ensino superior lhes permita alcançar o 

crescimento intelectual. Araújo et al. (2011) e Sancovschi, Fernandes e Santos (2010) 

verificaram que entre outras variáveis, o tempo extra de estudo tem correlação com o 

desempenho. Corroboram o pensamento de Borges et al. (2014) que afirmam que alunos que 

não se comprometem fora da sala com seus estudos tendem a procrastinar no curso.  

Rotenstein, Davis e Tatum (2009) discorrem sobre as possíveis correlações e influências 

que acompanham o desempenho e a procrastinação, impactos de alunos que usam bem o 

tempo e outros que acabam perdendo eficiência. Demonstram que os alunos, mesmo com 

poucas habilidades, mas que tiveram maiores oportunidades de tempo para a dedicação aos 

estudos obtiveram melhor desempenho, o que se refletiu positivamente em suas notas 

escolares. O tempo de estudo extra tem impacto para os alunos que conseguem planejar bem 

seu tempo de atividades. Em pesquisa realizada com alunos da Faculdade de Educação do 

Estado da Bahia (FAEEBA), Sonneville (1992) concluiu que uma grande parte dos alunos 

reconhece a importância do tempo de estudo extraclasse e percebe a necessidade de melhorar 

essa situação. Consideram, entretanto, que esta deficiência está relacionada à falta de tempo 

por causa do trabalho. Por outro lado, conclui ainda o autor que a análise quantitativa dos 

dados referentes à pesquisa realizada mostrou que não existe relação entre trabalho e tempo 

de estudo extraclasse, não lhe sendo possível apontar as principais causas da falta desse tipo 

de estudo entre os alunos da FAEEBA. 

Assim, a proposta para testar esta hipótese é supor que o tempo de estudo possa ser 

simétrico à reprovação e significativo na explicação desse fenômeno.  

Hd: existe relação entre reprovação anterior e formas de avaliação dos alunos. 

O esforço próprio é o centro do elemento de atribuição quando o próprio indivíduo 

visualiza tal evento. Para observadores externos, a sorte foi apontada como parte da razão do 
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triunfo, numa provável tendência de menosprezar o mérito alheio (RUIZ, 2005). Já Ferreira 

(2015) admite a hipótese de que aquele aluno que ingressa via alguma política de ação 

afirmativa tenha que se empenhar mais para estar no mesmo “nível” que alunos que 

ingressaram via processo seletivo normal, numa indução de que o desempenho pode ter 

resultados diferentes para formas de ingressos diferentes. Daí que não é de se descartar a 

suposição de que a forma de avaliação guarda correlação com o fato do aluno com algum tipo 

de benefício que o insere na academia com critérios menos rígidos do que o normal, possa 

sofrer menor incidência de atribuições de sorte ou azar por força do julgamento de seus pares, 

com base no fato de que este aluno obteve alguma forma de beneficiamento ou privilégio no 

seu ingresso (TAUFICK, 2014; SILVA et al., 2014). O presente trabalho não classifica como 

certo ou errado tal julgamento ou se esse julgamento está dentro do rol de preconceito ou 

discriminação. O ponto de repercussão aqui é o fato de que os alunos se veem de diversas 

formas, aplicando julgamentos para si e na posição de observadores, com os eventos que 

medem seu desempenho. Julgamentos nem sempre são corretos ou nem sempre são justos, 

mas conduzidos por um processo decisório pessoal, e a Teoria da Atribuição procura predizer 

e explicar tais comportamentos, conforme proposto no modelo conceitual apresentado nos 

itens anteriores (ALMEIDA; MIRANDA; GUISANDE, 2008). A hipótese Hd sugere que 

existe relação entre formas de avaliação dos alunos e a reprovação em disciplina. 

He: existe associação entre Dedicação de horas de estudo extra declarado 

espontaneamente (HsDia) com Conhecimento prévio (C1). 

Os estudos de Diogo et al. (2016) concluíram que “os determinantes da evasão e 

reprovação citados foram, prioritariamente, externos ao curso. Os entrevistados debitaram 

esses problemas na conta do estudante: os calouros chegam à universidade mal preparados”. 

Com base na proposição acima, pretende-se abordar tal realidade no estudo, 

confirmando-se a influência da dedicação de horas de estudo com a falta de conhecimento 

prévio. 

Hf: existe associação entre Horas de estudo extra declarado espontaneamente (HsDia) 

com Reincidência em reprovação (C2). 

Um referencial presente neste sentido é o descrito por Ferreira (2015): “o aluno que se 

dedica pelo menos uma hora semanal a estudos fora de sala de aula tende a apresentar 

desempenho superior ao de alunos que não dedicam tempo fora da sala de aula”. Esse retorno 

em dedicação é o que se pretende investigar na presente pesquisa, supondo que quem se 



74 
 

declara dedicar a horas de estudo diárias possui associação negativa com a reincidência em 

reprovação. 

Hg: existe associação entre Horas de estudo extra declaradas espontaneamente (HsDia) 

e Tempo Extra (C3). 

Uma das hipóteses construídas por Rotenstein, Davis e Tatum (2009) determina que: 

“H2. Procrastination on online homework assignments is not associated with academic 

performance after controlling for student quality”. Associando tarefas propostas em tempo 

extra dos alunos de grupos diferentes eles avaliaram como isso resultava em melhor 

desempenho. “This means that better students started and submitted their homework 

assignments before weaker students”. Seus achados evidenciaram que os alunos de destaque 

usam melhor seu tempo extra, concluindo tarefas propostas, antes de alunos com baixa 

performance. O tempo extraclasse possui impacto decisivo na performance quando bem 

empregado. A sua hipótese nula foi rejeitada, assumindo que “procrastination has a negative 

association with academic performance, even when controlling for student quality.” Ou seja, 

não utilizar bem o tempo extra de estudo tem associação com o desempenho do aluno. 

À luz dessas constatações espera-se que indivíduos com maior propensão a usar mais 

tempo de estudo extra, apresentem um desempenho melhor do que aqueles que abdicarem 

desse recurso. 

Hi: existe associação entre Dedicação de horas de estudo extra declarado 

espontaneamente (HsDia) com Formas de Avaliação (C4). 

Os estudos de Rotenstein, Davis e Tatum (2009) enfatizam através de sua hipótese: 

“H1.Procrastination on online homework assignments has no association with academic 

performance. The null hypothesis was rejected, and there is an association between 

procrastination and academic performance.” 

Eles realizaram avaliações controladas entre grupos de diferentes alunos e rejeitaram a 

primeira hipótese nula, descrita acima. A procrastinação, como desenhada no seu estudo, é 

revelada como o uso ineficaz de tempo extra de estudo fora da sala. O efeito de forma de 

avaliação não foi objeto de controle. Logo, pressupõe-se que quanto maior for a dedicação de 

horas de estudo extra, menor será o efeito das formas de avaliação com as quais o aluno se 

depara no curso, reduzindo o elemento do acaso, presente na Teoria de Weiner. O aluno não 

enfrenta um momento de avaliação recorrendo a um fator incerto de resultado, visto que sua 



75 
 

preparação com horas de estudo extra lhe confere maior segurança em buscar um melhor 

desempenho. 

Ademais, espera-se encontrar nos resultados desta pesquisa que o fato de ter sido 

reprovado ao menos uma vez (ReprovX) e o quanto se dedica ao estudo (Horas Extras), por 

parte dos respondentes, poderá possibilitar uma correlação que identifique qual forma de 

avaliação reflita em associação positiva. Essa hipótese foi subdividida em outras oito, 

buscando testá-la aos grupos anteriores, conforme segue: 

Hd1: existe relação entre ter sido reprovado em alguma disciplina e a forma de 

avaliação sob o tipo múltiplas escolhas. 

Hd2: existe relação entre ter sido reprovado em alguma disciplina e a forma de 

avaliação sob o tipo questões abertas. 

Hd3: existe relação entre ter sido reprovado em alguma disciplina e a forma de 

avaliação sob o tipo seminários. 

Hd4: existe relação entre ter sido reprovado em alguma disciplina e a forma de 

avaliação sob o tipo trabalhos escritos. 

Hi1: existe relação entre dedicação de horas de estudo extra declarada espontaneamente 

e a forma de avaliação sob o tipo múltiplas escolhas. 

Hi2: existe relação entre dedicação de horas de estudo extra declarada espontaneamente 

e a forma de avaliação sob o tipo questões abertas. 

Hi3: existe relação entre dedicação de horas de estudo extra declarada espontaneamente 

e a forma de avaliação sob o tipo seminários. 

Hi4: existe relação entre dedicação de horas de estudo extra declarada espontaneamente 

e a forma de avaliação sob o tipo trabalhos escritos. 

Além disso, adicionalmente serão feitos testes com as variáveis de controle visando 

verificar possíveis correlações com as variáveis principais levantadas na literatura. Tais testes 

não comportam uma teorização de comportamento prévio, mas pode permitir revelar 

resultados complementares. 

 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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Esperava-se que na construção do instrumento de coleta desenhado para a pesquisa 

pudesse sempre dispor de questões, abertas ou fechadas, que amparassem as variáveis dentro 

da questão, ou seja, cada questão seria aplicada com uma variável correspondente a cada 

dimensão da causalidade e a cada elemento da casualidade. No entanto, observou-se que os 

trabalhos que expuseram os seus instrumentos de coleta de dados e a metodologia de sua 

aplicação não seguiram essa linha. O procedimento preterido foi a petição de que o discente 

pudesse relatar na primeira questão uma situação de sucesso que ele vivenciou e em outra 

página, da mesma forma, ele relatasse ou descrevesse uma situação de fracasso vivida na vida 

acadêmica. Destas duas respostas seguiam-se avaliações em escalas de graduação sobre as 

três dimensões da atribuição (lócus de casualidade, controlabilidade e estabilidade) e sobre os 

quatro elementos aplicáveis às atribuições (esforço, habilidade, dificuldade da tarefa e acaso).  

Ao que parece, essa metodologia diferenciada segue um protocolo arraigado nos 

preceitos da psicologia que Weiner sustentou e validou como forma de poder medir com 

profundidade acontecimentos reais tanto de sucesso quanto de fracasso por cada indivíduo. 

Imagina-se que uma situação, embora aceitável socialmente pela maioria, como o 

sucesso na carreira, por exemplo, pudesse ser classificada como fracasso por outros devido a 

fatores como, mérito pessoal, meta individual, super qualificação, desinteresse particular, 

sentimento de injustiça, etc e isso impediria uma avaliação científica rigorosa sobre os 

resultados dos experimentos que Weiner propunha para sua teoria. 

Assim, decidiu-se seguir a metodologia mais usual de criação e aplicação de 

instrumentos de pesquisa para este trabalho, em que as situações apresentadas aos alunos 

dizem respeito a reprovações em disciplinas do curso. 

O instrumento utilizado foi um questionário elaborado para captar as variáveis 

propostas no estudo e composto de questões abertas e fechadas. Ele está dividido em questões 

sobre atribuição de fracasso e sucesso em disciplinas (dimensões e elementos da Teoria de 

Weiner), proxies das variáveis independentes (causas percebidas como explicativas da 

reprovação), e perfil do estudante (dados do perfil socioeconômico do estudante). As 

variáveis “formas de avaliação” e “nível de renda” são do tipo qualitativa com escala de 

medida ordinal, enquanto que estado civil é do tipo qualitativa com escala de medida  

nominal. Todas as outras com escala sequencial de significado são tipo qualitativa e na escala 

de medida serão ordinais. 
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Preliminarmente elaboraram-se questões que funcionassem como um filtro 

direcionador, de maneira que o respondente pudesse, de pronto, se enquadrar como apto a 

prosseguir como respondente. Na sequência foi colocado o termo de consentimento e livre 

participação e em seguida as questões. O questionário se inicia e só tem continuidade 

mediante o relato do resgate de um acontecimento do aluno que reflita em fracasso, registrado 

por meio de uma questão aberta com uma situação de simulação. Essa questão não guarda 

nenhum valor inferencial significativo para o tratamento de dados, a não ser disparar as outras 

respostas que alimentarão a análise. 

O questionário foi desenvolvido utilizando a ferramenta Surveymonkey por ser de fácil 

acesso e difundida no meio acadêmico, e também pelo fato de permitir a replicação com 

segurança aos entrevistados e controlar os retornos de respostas. 

Foram realizadas três rodadas de convites de participação na pesquisa via e-mail de 

forma que os não respondentes pudessem ser estimulados a participar, e porque existe uma 

propensão natural a não resgatar e-mails recebidos e protelados. Um novo convite buscou 

evitar isso e também foram aplicados questionários presenciais. Cada parte do questionário foi 

analisada e descrita a seguir, analisando o procedimento de aplicação presencial. 

A parte 1 é o cabeçalho e apresentação. Nele o aluno entrevistado tem o contato inicial 

com o material impresso enquanto o aplicador faz o preâmbulo em cada sala de aula visitada. 

Também é a parte inicial na versão no software e tem caráter autoexplicativo, de maneira que 

o discente entenda o que está sendo proposto e o que se quer dele. O exemplo resumido da 

parte 1 é apresentado no Quadro 5.  

 
Quadro 5 – Apresentação Inicial do Instrumento de Coleta 

Pesquisa para a dissertação  
 
Olá! Sou mestrando da Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA e, juntamente com o meu 
orientador estamos realizando pesquisa acadêmica sobre sucesso ou insucesso em disciplinas da 
graduação. Investigamos APENAS alunos do curso de Contabilidade, ingressantes a partir 
de 2011 ou formados em 2012 ou anos posteriores. Por favor, responda este questionário apenas 
nestas situações. Os participantes que desejarem informar o e-mail participarão do sorteio de uma 
calculadora financeira HP 12C.  
 
Agradecemos sua participação. 

Fonte: elaboração do autor 

 

A parte 2 contém o primeiro filtro de seleção da amostra, através de uma questão de 

enquadramento temporal. A intenção foi encaixar o respondente num lapso temporal que o 
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habilite como apto ao aproveitamento de suas respostas. Admite-se, no entanto, que os cursos 

possuem diferentes distribuições temporais, inclusive na mesma faculdade a grade de um 

curso matutino possui diferenças de paralelismo entre o início e o fim entre ambos. A criação 

dos valores de anos apresentados no instrumento no software ocorreu tendo em vista a 

realidade atual da UFBA, e outras faculdades e universidades que participaram da pesquisa 

não puderam usar esse filtro, perdendo sua praticidade. O cuidado tomado foi não aplicar os 

questionários nos semestres que eram incompatíveis com a metodologia da pesquisa. A 

segunda parte do questionário é exemplificada no Quadro 6, a seguir: 

 
Quadro 6 – Filtro inicial do Instrumento de Coleta 

Escolha uma das alternativas a seguir. 
� Sou estudante de graduação em Contabilidade com ingresso a partir de 2011. 
� Me graduei em Contabilidade em 2012 ou em anos posteriores. 
� Não faço parte dos dois grupos apresentados nas alternativas anteriores. 

Fonte: elaboração do autor 
 

A parte 3, seguinte, integrava o “Termo de consentimento livre e esclarecido” (TCLE) 

imprescindível para o protocolo e a pesquisa com ética. É um termo de praxe nas pesquisas 

acadêmicas e fornece esclarecimentos ao público alvo sobre a proteção legal e moral do 

pesquisador e permite aos entrevistados se sentirem à vontade quanto à confidencialidade das 

informações que ele postará, garantindo que suas respostas possam ser as mais fiéis possíveis 

e dignas de aceitação como verdade. No final do TCLE o respondente é voluntariamente 

convidado a participar ou a declinar, assinalando cada uma das alternativas. O exemplo da 

parte 3 resumida é apresentado no Quadro 7. 

 
Quadro 7 – TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), de uma pesquisa vinculada ao Mestrado 
Acadêmico em Contabilidade da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). Sua participação é voluntária e, a qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar 
seu consentimento, sem penalidade ou qualquer prejuízo. Seu anonimato está garantido, de forma que NÃO 
HÁ RISCOS de que dados individuais sejam identificados. A análise dos resultados será feita e divulgada 
de forma AGREGADA, sem identificar respostas individuais. 

[...]  
Diante desses esclarecimentos, assinale uma das duas alternativas a seguir: 

� Li e declaro minha ciência sobre os procedimentos desta pesquisa e minha disposição de participar 
voluntariamente. 

� Não concordo ou não posso participar 
Fonte: elaboração do autor 
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A parte 4 é aquela em que reside o núcleo da pesquisa, com as questões que trazem as 

expectativas de mensuração sobre as variáveis do estudo, dispostas numa escala 

parametrizada sob a forma de Likert com 7 pontos de gradação. Esta parte está ainda dividida 

em 6 blocos descritos como segue: 

Este primeiro bloco apresenta a simulação-problema que permite disparar os 

julgamentos que gerarão as atribuições, conforme teorização em itens anteriores (Quadro 8). 

 
Quadro 8 – Parte 4 do Instrumento de Coleta 

 
Analise a situação apresentada a seguir: 
   
"Após ter se matriculado em uma das disciplinas do curso de graduação, você enfrentou uma série de 
desafios e acabou sendo reprovado na disciplina". 
 

Fonte: elaboração do autor 
 

Em seguida é disposta uma avaliação de fidedignidade percebida sobre a simulação-

problema dada. O objetivo é medir o realismo do cenário, levando o aluno a perceber a 

situação dada o mais próxima possível de uma realidade que ele viveu ou vivenciou de um 

colega próximo, a fim de munir seu julgamento de mais realismo possível, ou seja, para 

maximizar a veracidade das respostas. Esse é o segundo bloco.  

No questionário, após o texto referente ao cenário de pesquisa, era pedido que os 

participantes respondessem a uma escala que visava avaliar o realismo e a compreensão dos 

cenários utilizados, com as questões A1, A2 e A3, cujo exemplo é apresentado no Quadro 9. 

 
Quadro 9 – Questões A1, A2 e A3 

Para cada uma das alternativas a seguir, escolha um número entre 1 (discordo totalmente) e 7 
(concordo totalmente) 

[A1] Posso facilmente me imaginar nesta situação. 
 

Discordo fortemente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo fortemente 
 

[A2] A situação é de fácil compreensão para mim. 
 

Discordo fortemente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo fortemente 
 

[A3] A descrição da situação é realista. 
 

Discordo fortemente 1 2 3 4 5 6 7 Concordo fortemente 
 

Fonte: elaboração do autor 
 



80 
 

Esta verificação foi baseada na escala usada por Homburg et al. (2005) e Martins 

(1995), apud Cruz (2015), que apresentou alto grau de confiabilidade e validade.  

O terceiro bloco apresenta a questão B1, e é uma questão aberta visando levar o 

estudante a uma primeira percepção sobre a problemática envolvida na pesquisa (Quadro 10). 

Ao ter contato com a situação problema e ter atestado que a compreende, ele se depara agora 

com um campo aberto onde ele irá dar sua primeira impressão, sua primeira contribuição na 

direção do alinhamento com as variáveis teorizadas. É o primeiro julgamento em que a Teoria 

da Atribuição Causal já permite revelar percepções condizentes ou não com as variáveis do 

próximo bloco, e introduz o aluno nessa condição e ritmo de qualificar com causas a situação 

exposta. 

 
Quadro 10 – Questão B1 

 
[B1] 

Na sua percepção, quais fatores mais contribuíram para a reprovação na disciplina? 
Relacione os fatores do mais importante ao menos importante, separando-os com ponto e 
vírgula (“;”): 
 

Fonte: elaboração do autor 
 

O quarto bloco trata das principais variáveis do trabalho. Ele traz as Questões C1, C2, 

C3 e C4. Esse conjunto é a parte central do trabalho e permite verificar a escala de valoração 

que os respondentes fazem sobre a situação de fracasso apresentada na simulação. A intenção 

é alimentar seus julgamentos com o máximo de realismo e conformidade. Esse bloco capta 

condições para responder à maioria das hipóteses, e é apresentado no Quadro 11. 

 
Quadro 11 – Questões C1, C2, C3 e C4 

Ainda analisando a situação sobre a reprovação em disciplina, julgue a relevância das 
possíveis causas apresentadas a seguir. 
 
Indique a intensidade da influência de cada uma das causas a seguir e que poderiam explicar a 
reprovação na disciplina. Escolha um número entre 1 (pouco influenciou) e 7 (muito influenciou): 
 

[C1] Falta de algum conhecimento anterior Pouco influenciou1 2 3 4 5 6 7 Muito influenciou 

[C2] Reprovação em alguma disciplina 
anterior  

Pouco influenciou1 2 3 4 5 6 7 Muito influenciou 

[C3] Tempo dedicado ao estudo  Pouco influenciou1 2 3 4 5 6 7 Muito influenciou 

[C4] Forma de avaliação adotada pelo 
professor na disciplina 

Pouco influenciou1 2 3 4 5 6 7 Muito influenciou 

 
 

Fonte: elaboração do autor 
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O quinto bloco desta parte retrata as formas de avaliação que o aluno vivenciou. Ele está 

disposto nas Questões D1, D2, D3 e D4, conforme o Quadro 12: 

Quadro 12– Questões D1, D2, D3 e D4 
Em relação às metodologias de avaliação adotadas pelo professor na situação anterior, indique a 
intensidade de uso das formas de verificação do conhecimento apresentadas a seguir. 
 
Para cada uma das formas de avaliação apresentadas a seguir escolha um número entre 1 (pouco 
utilizado) e 7 (muito utilizado): 
 

[D1] Prova com questões objetivas 
(como múltipla escolha). 

Pouco utilizado 1 2 3 4 5 6 7 Muito utilizado 

[D2] Prova com questões abertas. Pouco utilizado1 2 3 4 5 6 7 Muito utilizado 

[D3] Seminários. Pouco utilizado1 2 3 4 5 6 7 Muito utilizado 

[D4] Trabalhos escritos. Pouco utilizado1 2 3 4 5 6 7 Muito utilizado 

 
 

Fonte: elaboração do autor 
 

O sexto bloco complementa o anterior, coletando percepções específicas com as quais o 

aluno possa contribuir além daquelas previstas e teorizadas no trabalho. Trata-se de uma 

questão aberta para captar outros tipos de avaliação que o professor tem lançado mão, que 

podem ou não interferir no elemento do acaso proposto por Weiner. É a questão E1, 

apresentada no Quadro 13.  

 
Quadro 13 – Questão E1 

 
[E1]  
 

 
Além das formas de avaliação apresentadas anteriormente, quais outros tipos de avaliação 
foram empregados na disciplina em que a reprovação ocorreu? 
 

Fonte: elaboração do autor 
 

Isso finaliza a parte 4 e inicia a parte 5 do instrumento, com 10 questões (de F1 a F10) 

que tratam do perfil do discente. São respostas que permitirão construir as variáveis de 

controle do trabalho. No Quadro 14 é apresentado um exemplo resumido da parte 5.  

A parte 6 é a conclusão do trabalho. É um campo onde o aluno poderá voluntariamente 

fornecer seu endereço de e-mail, caso deseje concorrer a um brinde ao final de todas as 

entrevistas em todas as universidades e faculdades inclusas na amostra. 

 
Quadro 14– Questões F1 a F10 
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[F2] Qual o seu gênero? 

� Masculino 
� Feminino 

 
[F3] Qual a sua idade em anos completos?    ___________anos. 
 
[F4] Em que ano você ingressou no curso de graduação?    _____________ 
 
[F5] Em que ano você concluiu ou pretende concluir o seu curso de graduação (Ex: 2017, 2018, 
2019)? ____________ 
 

Fonte: elaboração do autor 

3.4.1 Testes de validação do instrumento de coleta de dados 

 

Para utilização como instrumento de pesquisa, o questionário elaborado necessitou 

passar por etapas de revisão até que sua validade pudesse ser eficaz e coerente com as 

variáveis levantadas. Como o trabalho se propôs a investigar aspectos relacionados ao 

desempenho dos alunos através de suas percepções, o uso de dados primários é o balizador da 

análise recomendada. Assim, o instrumento de coleta passou a ser o caminho crítico e peça de 

importância central para captar as informações que comprovarão ou refutarão as hipóteses 

apresentadas no trabalho. Logo, foi de suma importância que tal instrumento pudesse estar 

bem ajustado e revisado, sob pena de inviabilizar a pesquisa. 

Do exposto, depreende-se que à primeira versão das questões se seguiriam revisões e 

novas construções para um ajuste definitivo. Procedeu-se então às duas etapas de pré-teste: 

uma com aplicação presencial em alunos de um curso que não fosse de Ciências Contábeis, e 

outra correspondendo a uma segunda rodada via software Surveymonkey.  

O protocolo de pré-teste do questionário é descrito a seguir e foi inspirado naquele 

usado por Cruz (2015). O teste do questionário foi realizado com alunos da Escola de 

Administração da UFBA no período de 15/03 a 05/04/2017 e coletou as percepções sobre 

erros e melhorias apontadas, levando a sucessivas e consequentes revisões pontuais para a 

obtenção da versão final. Essa versão final foi transposta para o software do site 

Surveymonkey exigindo mais alguns testes para ajuste das rotinas automáticas de sequência 

das páginas formatadas no site. A versão final para ser impressa foi concebida no dia 

12/04/2017.  

Foram distribuídos 22 questionários para o pré-teste dos dias 15/03 a 05/04/2017, com 

uma turma de último semestre do curso de Administração da UFBA. Também foram 
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acessados alguns alunos concluintes do mesmo curso. Isso foi possível através da professora 

que dirige estes alunos. Foram respondidos 17 questionários com diversas contribuições em 

todos os pontos do instrumento de coleta. Houve real comprometimento dos alunos em 

participar, propondo sugestões de melhoria, críticas e questionamentos, os quais são 

apresentados e tratados no Quadro 15. Ao receber o envelope com os questionários 

respondidos, procedeu-se a numeração de 1 a 17 de maneira a poder preencher o protocolo 

proposto para o teste, visto que foi reservado o total anonimato por parte dos respondentes. 

 
Quadro 15 – Protocolo de revisão do pré-teste do instrumento de coleta 

Ordem Observações 
Respondente 1 Questão II,13 > aponta que muitas vezes não há uma dedicação diária 

2 Questão II,6 > questiona se existe relação com o tema 
5 Q II,13> levantou a situação de quem não estuda nada diariamente e só durante a 

semana de prova 
10 Sugeriu separa a questão I.1 das seguintes caso seja online a aplicação, para evitar 

induzir resultados.  
Comentou que as questões da fidedignidade percebida pelo respondente estão confusas 
porque a associação ente fácil e discordo concordo pode atrapalhar e não levar ao 
objetivo da questão. A questão C3 não está clara. 
As questões do bloco 3 ainda causa estranheza, pois não permitem inferir do 
respondente uma correlação com a reprovação (embora não seja este o objetivo da 
variável em questão). Precisaria explicar mais antes de expor o bloco 3. 
Q II.13 sugere ser melhor perguntar sobre horas semanais 

11 Discordou dos termos dos extremos da escala Likert, sugeriu substituir todos. 
Observou: uso excessivo de gerúndios 
Não há diferenciação entre os tipos de reprovação: ,nota e falta 
Acha que as questões da parte 2 poderiam ser retiradas 
Acha que não deveria perguntar o nome já que se garante confidencialidade 

13 Comentou que as questões da fidedignidade percebida pelo respondente estão confusas 
Não entendeu a parte 
A situação anterior 
Da questão 3 
Questiona que a questão 3 pergunta para ele ou outro parâmetro (?) 
Acredita que a questão II.12 precisa destrinchar 

14 Questiona qual o objetivo com a parte I 
Na verdade, alguns respondentes fizeram o questionamento assim, associando a 
questão ao objetivo do trabalho. Trata-se de uma indagação válida contudo o 
pesquisador está medindo ou mensurando variáveis que lhe são familiares e fica 
impedido de expor isso no instrumento de coleta. O aluno deveria, a princípio, 
somente marcar as reposta que lhe coubesse. 
Comentou que as questões da fidedignidade percebida pelo respondente 
estão confusas 
Q II.9 e QII. 6 com erro de português e faltando o “que” 

17 A questão C1 está confusa: me imaginar não quer dizer que eu me veja na situação.  
Parece que as questões da fidedignidade percebida pelo respondente precisam ter 
alguma alteração de maneira que possa situar o respondente de uma forma 
melhorada 
Ele pontuou que a questão 3ª, b, c, d ficou muito cansativa e parecia que não iria 
terminar. 

Fonte: elaboração do autor 
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Todas as sugestões dos respondentes foram analisadas e as consideradas relevantes 

(apresentadas em negrito no quadro anterior) foram incorporadas a um novo instrumento de 

pesquisa elaborado. 

A análise das observações do pré-teste já permitiu verificar que as questões da 

fidedignidade percebida pelo respondente necessitariam de algum ajuste, de maneira que 

eliminassem as dúvidas. Ademais, o instrumento conteve alguns poucos erros de digitação e 

de português que também foram apontados, sendo facilmente corrigidos. 

Outro ponto listado como observação no pré-teste foi a respeito da disposição estrutural 

dos blocos de questões, o que foi relatado como possível forma de dificultar o manuseio na 

aplicação. Além disso, houveram críticas pontuais sobre a formatação dos blocos de questões. 

Entretanto, cabe frisar que a divulgação do questionário final foi online e o formato físico foi 

completamente formatado após uma revisão, permitindo uma melhor apresentação. 

 

 

3.5 TESTES ESTATÍSTICOS 

 

As variáveis que compõem o modelo operacional são categóricas e ordinais, o que 

ocasionou limitações para satisfazer os pressupostos de aplicação de testes paramétricos.  

Com o objetivo de conhecer os dados e selecionar os procedimentos estatísticos 

adequados para examinar as hipóteses apresentadas neste estudo, foram feitos testes 

descritivos preliminares da amostra que foi apresentada na subseção anterior. A análise de 

confiabilidade do instrumento de pesquisa também foi realizada e os resultados confirmando 

sua consistência interna são apresentados a seguir.  

Com base nos resultados dos testes preliminares e considerando as suposições para 

utilização de testes paramétricos estatísticos, as análises de dados subsequentes foram 

desenvolvidas utilizando procedimentos não-paramétricos: Spearman (correlação) e Mann-

Whitney. 

O teste de Mann-Whitney, um teste não-paramétrico, foi utilizado para se analisar se 

existem diferenças significativas entre as médias das percepções dos discentes, entre as 

variáveis de controle e as variáveis dependentes. O teste de Mann-Whitney foi realizado 

utilizando o Software estatístico SPSS. 
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De acordo com Fávero et al. (2009) o teste de Mann-Whitney é usado para testar se 

duas amostras independentes foram retiradas de populações com médias iguais, sendo 

testadas as seguintes hipóteses: 

H0= não existe diferença entre os grupos, ou seja, as médias são iguais; 

H1= há diferença entre os grupos, ou seja, as médias não são iguais. 

O teste de Mann-Whitney baseia-se numa soma de postos, ou classificações. Quando 

H0 é verdadeira, os postos devem distribuir-se de forma equilibrada entre as duas amostras. 

Para H1 ser verdadeira uma amostra tenderá a ter mais postos baixos e, consequentemente, 

uma soma de postos menor, enquanto a outra tenderá a uma soma de postos maior. 

Dentre as limitações do método, além da indisponibilidade dos dados, é importante 

frisar que é inerente aos tipos de pesquisas realizadas por meio de levantamentos com a 

utilização de questionários, que os resultados apresentados possam não representar a realidade 

em alguns aspectos, posto que são percepções dos respondentes no momento do 

preenchimento do questionário, que podem ter sido influenciadas pelo entendimento 

incompleto das proposições ou dos significados dos escores da escala utilizada. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

O tratamento de dados compreendeu três tópicos: 

a) o primeiro com uma análise univariada, contendo o teste de fidedignidade do 

cenário proposto, seguido da estudo das causas, através da análise interpretativa 

da questão aberta e da análise interpretativa das frequências obtidas com as 

questões fechadas, mediante teste t de médias; 

 

b) Em seguida foram demonstrados os resultados com os testes das variáveis de 

controle utilizando os ranks ou postos médios do Teste de Mann-Whitney e a 

estatística Teste de Mann-Whitney; 

 

c) Por fim, foram testadas as hipóteses do estudo para os resultados com os testes 

das variáveis principais, mediante cálculo de correlação. 

 

A estatística descritiva também foi demonstrada nessa fase, visando à identificação de 

padrões de comportamento, conforme definido no modelo conceitual contendo as variáveis do 

problema, que foram caracterizadas e mensuradas, conforme objetivo proposto. Além disso, 

foram apresentadas as evidências empíricas que permitiram compreender os efeitos dos 

julgamentos de atribuição sobre o desempenho acadêmico dos alunos de Ciências Contábeis, 

com base na estimação dos direcionamentos que seriam esperados pelas variáveis descritas no 

Item 2.3. Essas evidências e a literatura referenciada permitiram sustentar as análises dos 

resultados obtidos. 

Os resultados da pesquisa refletem a amostra coletada, que é não probabilística, sendo 

selecionada por conveniência, buscando atingir os dois maiores locais de abrangência das IES 

do curso de Ciências Contábeis na Bahia. Saliente-se que os resultados reproduzem uma 

amostra não referencial, o que é um fator limitante da pesquisa, dada a impossibilidade 

operacional de aplicá-la em toda a extensão do Estado baiano. 
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4.1 UNIVARIADA 
 

a) Escala de Fidedignidade 

 

A Tabela 11 apresenta as resposta para a Escala de Fidedignidade. Como descrito 

anteriormente, ela avalia o quanto o respondente pode perceber o cenário proposto como 

realista. Isso é importante para que as respostas retratem o máximo possível a 

correspondência entre o que se atribui no questionário e as experiências na vida real. Pelos 

valores apresentados, somente a pergunta A1, relacionada precisamente ao aspecto da 

fidedignidade, obteve média abaixo do ponto mediano da escala de 7 pontos utilizada, 

obtendo 3,89 de média e um desvio padrão de aproximadamente 2,23.   

 
Tabela 11 – Distribuição de frequências da Escala de Fidedignidade 

 
Escala de 

Fidedignidade 

Frequência 
Fidedignidade A1 Compreensão A2 Realismo A3 

Fi Fi% Fi Fi% Fi Fi% 
1 103 17,1 56 9,3 70 11,6 
2 50 8,3 62 10,3 29 4,8 
3 40 6,7 38 6,3 39 6,5 
4 52 8,7 81 13,5 61 10,1 
5 69 11,5 57 9,5 36 6,0 
6 35 5,8 48 8,0 48 8,0 
7 88 14,6 93 15,5 152 25,3 

Total 437 72,7 435 72,4 435 72,4 
Média 3,89  4,23  4,65  
Desvio 2,227  2,066  2,251  

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Tratar da fidedignidade de um teste diz respeito à característica que ele deve possuir de, 

ao mensurar o fenômeno estudado com os mesmos sujeitos ou outros em ocasiões diferentes, 

garantir a precisão instrumental com um coeficiente próximo a 1. Essa característica está 

inserida no âmbito da psicometria, em que validações de escalas são parte da metodologia 

quantitativa aplicada. 

O Quadro 16 mostra as etapas de validação da Escala de Fidedignidade apresentada, 

considerando que: 

A Dimensionalidade representa definir o número de traços latentes que o teste avalia, 

mediante o uso de análise fatorial e seu teste compreende a realização de quatro testes: análise 

fatorial, componentes principais, análise KMO e esfericidade. 
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A Confiabilidade é o atributo de adequação da escala para o uso na tarefa. A maneira de 

medir esse parâmetro é através da obtenção do índice Alfa de Cronbach, que precisa ser maior 

do que 0,6 para determinar a aceitação da confiabilidade como satisfatória, na medida em que 

isso indica que se há homogeneidade dos itens da escala em subescalas, determinando um 

valor ideal de aglutinação. 

Já a Convergência determina que os escores do instrumento são suficientemente 

diferentes para compor um cenário realista. É pelo Coeficiente de Pearson que sua avaliação é 

admissível ou não. Ele precisa ser significativo ao nível de confiança estabelecido, condição 

para realização do teste (FORMIGA, 2007; LIMA, 2016). 

Assim, foram necessários seis testes estatísticos para que a validação da escala de 

fidedignidade usada pudesse ser executada e aceita, conforme demonstrado no Quadro 16 e 

Tabela 13. 

 

Quadro 16– Passos para a validação da Escala de Fidedignidade. 

Etapa Técnicas ou estatísticas Regras para a validação 

1. Dimensionalidade Análise fatorial.  

Componentes principais. Apenas um autovalor foi encontrado 

Índice KMO. KMO = 0,703: Desejável. 

Teste de esfericidade de 
Bartlett. 

Bartlett: nível de significância igual a 
0,000 

2. Confiabilidade Alfa de Cronbach. Alfa de Cronbach=0,782. 

 

3. Convergência Coeficiente de Pearson. Coeficientes de Pearson > 0. 

 

Segundo Hair et al. (1998), valores de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) abaixo de 0,50 são 

considerados inaceitáveis e acima de 0,70 são considerados desejáveis. O resultado deste teste 

apresentou o valor de 0,703, configurando-se como desejável.  

O índice de Alfa de Cronbach foi acima de 0,782, portanto acima de 0,6, considerando a 

escala homogênea segundo este fator. 

O teste de esfericidade de Bartlett testa a hipótese de que as variáveis não sejam 

correlacionadas na população. A hipótese básica diz que a matriz de correlação da população 
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é uma matriz identidade a qual indica que o modelo fatorial é inapropriado. Para isso seu nível 

de significância deve ser baixo o suficiente (inferior a 5%) para rejeitar a hipótese nula e 

indicar que há uma relação intensa entre os itens (HAIR et al., 1998). Os resultados da Tabela 

17 apresentam nível de significância 0,00, o suficiente para rejeitar a hipótese nula e indicar 

que há uma relação forte entre os itens. Isso também legitima o fato da análise fatorial da 

escala poder ser considerada apropriada (LIMA, 2016). 

Para garantir maior precisão quanto ao estudo, realizou-se uma correlação de Pearson, 

para avaliar as relações internas entre as dimensões. Desta forma, é possível observar que as 

relações foram diretas e significativas entre as dimensões, e a apresentação de pesos 

correlacionais superior a 0,50, o que mantém uma segurança em sua mensuração (FORMIGA, 

2007). 

Observa-se que a escala foi validada com sucesso, atendendo a todos os pressupostos de 

dimensionalidade, confiabilidade e convergência. Seguiu-se, então, para o teste de hipótese, 

mostrado nas Tabelas 12 e 13. 

A Tabela 12 demonstra que a média obtida com 446 respondentes foi de 

aproximadamente 4,28, com um desvio padrão de 1,82. O teste de hipótese, apresentado na 

Tabela 13, apontou uma significância de 0,001 com uma distribuição bicaudal, a um intervalo 

de confiança de 95%. Aceita-se, portanto, a escala de fidedignidade como representativa de 

um cenário realista por parte dos respondentes. 

 
Tabela 12 – Descritivas da Escala de Fidedignidade 

Estatísticas de uma amostra 

 N Média Desvio Padrão 
Erro Padrão da 

Média 
Escala de Fidedignidade 446 4,2799 1,82860 0,08659 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 
Tabela 13 – Teste t da Escala de Fidedignidade 

Teste de uma amostra 

 

Valor de Teste = 4 

t gl Sig. (bilateral) Diferença média 

95% Intervalo de Confiança da 
Diferença 

Inferior Superior 
Escalade 

Fidedignidade 
3,233 445 0,001 0,27990 0,1097 0,4501 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Uma vez que a significância obtida foi menor do que 0,05, aceita-se a hipótese de que o 

cenário construído foi assumido como fidedigno. 
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4.1.2 Análise das causas 

 

a) Análise interpretativa da pergunta aberta 

 

Conforme descrito na subseção 3.4, sobre o instrumento de coleta de dados, uma 

questão aberta foi alocada de maneira intencional anteriormente à questão que contém as 

variáveis principais. A referida questão aberta questionava, precisamente, quais seriam as 

causas de reprovação na opinião pessoal do respondente. As causas apontadas foram diversas 

e coincidiram, em certa medida, com as indicações presentes na literatura que subsidiou a 

presente pesquisa. No entanto, dadas as características da amostra (descrita na seção 3), 

algumas causas novas puderam ser observadas no relato dos alunos, ressaltando-se aqui a 

grande relevância deste fato para o tema. Algumas das causas apontadas, entretanto, fogem do 

escopo do trabalho, bem como do alicerce teórico seguido, de forma que pouco poderá ser 

concluído a partir delas. Ainda assim optou-se por apresentá-las, no sentido de contribuir para 

a identificação de lacunas investigativas em futuras pesquisas.  

Ressalta-se que nem todos os alunos responderam esta questão, de forma que os dados 

analisados foram extraídos a partir de 304 respostas obtidas (tanto através dos questionários 

físicos quanto através do Surveymonkey). Oito categorias gerais puderam ser identificadas a 

partir das causas apontadas, permitindo a sua tabulação analítica. As frequências absoluta e 

relativa de ocorrência de cada uma dessas oito causas são apresentadas na Tabela 14. 

 
Tabela 14 – Distribuição de frequência das causas da questão aberta 

 
Causas 

Frequência 
Fi Fi% 

Conhecimento prévio (C1) 47 15,5 
Reprovação anterior (C2) 31 10,2 
Tempo extra (C3) 92 30,3 
Forma de avaliação (C4) 31 10,2 
Ativprof 49 16,1 
Didatprof 105 34,5 
Faltdedic 76 25,0 
Problpess 40 13,2 
Outros 64 21,1 
Total 304 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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As quatro primeiras causas tabuladas foram dispostas na ordem das variáveis principais 

do estudo intencionalmente, de maneira a facilitar a comparação. Em seguida foram 

codificadas as seguintes variáveis: 

Ativprof = atividade profissional paralela, como trabalho (ou estágio em alguns casos); 

Didatprof = falta ou deficiência didática do professor ou uso de metodologias de ensino 

inadequadas ou sem inovação. A citação de professores despreparados foi muito 

recorrente nesta categoria. A reclamação de deficiência na metodologia e na "didática" 

aplicada pelos professores leva a refletir sobre um ponto importante e que requer 

atenção aos docentes e coordenadores, qual seja, a sinalização de que possa existir 

alguma necessidade de treinamentos pedagógicos para os docentes e que o uso de 

metodologias de ensino possam ser revistas. Os discentes foram quase unânimes em 

apresentar críticas e reclamações sobre esse ponto, que foi o mais citado entre todos. 

Faltdedic = falta de dedicação ou esforço por parte do aluno; 

Problpess = problemas ligados à saúde mental ou emocional, a exemplo de depressão, 

além de problemas pessoais, familiares e financeiros; 

Outros = foi o conjunto dos diversos relatos não relacionados aos fatores anteriores e 

que não representaram uma soma substancial para constituir uma nova categoria. Foram 

citados, por exemplo: problemas de relacionamento com professor; faltas em aulas; 

deslocamento para ser monitor da declaração do IRPF; falta de planejamento familiar; 

aversão ou antipatia à disciplina; greves nas IES; não identificação com o curso; e 

dificuldades de mobilidade relacionadas ao transporte, em alguns poucos casos. Houve 

também citações de “relacionamento difícil entre discente e docentes”. 

Nota-se que a falta de dedicação discente, apontada diversas vezes e que foi considerada 

como uma categoria separada, poderia também ser identificada como a proxy de esforço (hora 

extra de estudo), devido à grande similaridade entre esses dois conceitos. Ou seja, classificá-la 

como “tempo extra” resultaria no mesmo efeito. 

Saliente-se aqui, que o processo de tabulação, por vezes, se deparou com uma forte 

exigência de interpretação de termos que se aproximavam das variáveis em diferentes níveis. 

Em alguns casos houve necessidade de estabelecer equivalências, como no caso da locução 

"dificuldade em aprender e ensinar", interpretada como “didática” – mesmo considerando que 

esta poderia ser também identificada com qualquer uma das quatro variáveis principais, sem 

prejuízos. 
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A Tabela 14 apresentou que a variável Conhecimento Prévio (também codificada como 

C1) obteve uma frequência de 15,5%, já a variável Reprovação Anterior (C2) apresentou 

10,2% de frequência, a variável Tempo Extra (C3) foi de 30,3% de frequência e Forma de 

Avaliação (C4) alcançou 10,2%. Na sequência a frequências obtidas foram: Ativprof com 

16,1%, Didatprof 34,5%, Faltdedic 25%, Problpess 13,2% e finalmente Outros 21,1%. 

A análise dos resultados da tabulação permitiu inferir que as causas apontadas 

espontaneamente pelos respondentes não diferem de maneira relevante do que a Teoria 

apresentou. O alinhamento das variáveis levantadas na literatura – e que foram utilizadas no 

presente estudo, com o que foi apontado pela amostra pesquisada, leva à confirmação da 

justificativa do trabalho, além de também funcionar como uma forma validação empírica da 

construção do bloco de questões objetivas do instrumento utilizado. 

 

b) Análise das questões fechadas 

 

A Tabela 15 apresenta as frequências das variáveis principais apresentadas do 4º bloco de 

questões do instrumento de coleta, que se refere diretamente às causas possíveis de 

reprovação, segundo a literatura. 

 
Tabela 15 – Distribuição de frequências das variáveis principais 

 
Escala usada 

Frequência 
Conhecimento 

prévio  
Reprovação 

Anterior 
Tempo extra  Forma de 

avaliação  
Fi Fi% Fi Fi% Fi Fi% Fi Fi% 

1 71 14,92 156 32,77 22 4,62 44 9,24 
2 40 8,40 71 14,92 30 6,30 36 7,56 
3 51 10,71 48 10,08 28 5,88 34 7,14 
4 71 14,92 50 10,50 70 14,71 59 12,39 
5 63 13,24 51 10,71 58 12,18 50 10,50 
6 59 12,39 20 4,20 80 16,81 77 16,18 
7 77 16,18 32 6,72 143 30,04 131 27,52 

Total 432 90,76 428 89,92 431 90,55 431 90,55 
Média 4,16  2,90  5,14  4,83  
Desvio 2,06  1,96  1,83  2,05  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 15 o desvio padrão indicou valores próximos a 2,0. Um desvio padrão baixo 

indica que os valores estão agrupados em torno da média de maneira mais homogênea. Nesse 

sentido, um desvio padrão de valor 1,0, por exemplo, indicaria menor dispersão dos dados e, 
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consequentemente, representaria um espectro mais confiável a respeito das respostas dos 

alunos pesquisados sobre determinada variável. Nesse sentido, o desvio padrão de valor 2,0 

aponta para uma limitação do seu poder informativo.   

Como formas de proxies, as variáveis principais do estudo conduziram a cenários 

distintos, inclusive a um destoante da teoria no que tange à caracterização da variável, como 

se se enquadrasse nos chamados pontos fracos da Teoria de Weiner, que podem causar 

enviesamento nas expectativas futuras, como discutido na subseção 2.2.1 – com relação às 

categorias ambientais e pessoais, ou como alguma tendenciosidade em atribuição de 

causalidade, conforme descrito na subseção 2.2.2.  

O Conhecimento Prévio foi tomado como uma proxy de capacidade, inteligência ou 

habilidade, e segundo Byrne et al. (2012) deveria conduzir a percepções ligadas a esse 

elemento de motivação, conforme a Teoria de Weiner. Os resultados para esta variável, 

expostos na Tabela 15, demonstram valores semelhantes tanto nos extremos da escala (pontos 

1 e 7) quanto no meio dela (ponto 4), indicando uma distribuição de respostas quase que 

homogênea para esta variável. O destaque é que a média descrita foi de 4,16, apontando que 

houve mais indicação, embora discreta, dessa variável na situação de reprovação simulada no 

instrumento de coleta de dados. Desta forma, os dados corroboram a linha de pensamento 

desenvolvida por Souto-Maior (2011) e Byrne, Flood e Griffin (2014), que revelaram que a 

falta de algum conhecimento básico prévio possui influência no desempenho e na motivação. 

Deste modo, de acordo com a Tabela 16, o teste t de hipóteses para a média acusou o 

valor de p-value = 0,113, indicando a rejeição de H1 por parte da amostra, com um 

intervalo de confiança de 95%, sinalizando, a princípio, que a principal manifestação dos 

respondentes foi de baixa influência da variável conhecimentos prévios para explicar a 

reprovação. Isso significa que pode-se confirmar que não há correlação entre conhecimentos 

prévios e a percepção de desempenho baseada em um resultado de reprovação. 

O teste de hipótese, com os valores na Tabela 16, indica que H2 foi rejeitada devido 

ao sinal negativo atribuído ao valor de t teste (-11,629), apesar da indicação de um p-value 

em 0,000. Antes de testar estatisticamente a indicação de H2, verifica-se que a Tabela 15 

mostra uma média de 2,9 para a análise das frequências da referida variável. Associado a isso, 

há uma baixa concentração de frequência nos pontos mais altos da escala, significando que os 

alunos atribuíram “pouca influência” para esta variável sobre a situação de reprovação 

realista.  
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No que diz respeito à variável Reincidência em Reprovações, a literatura apresentada na 

subseção 2.3.2 afirma que ela tem potencial de contaminar a motivação atual dos alunos nos 

limites perceptivos e cognitivos, alinhado com o pensamento de Pacharn, Bay e Felton 

(2013). Entretanto, para a amostra analisada isso não foi verificado. A teorização e 

conceituação a respeito dessa variável foi alinhada ao elemento de dificuldade da tarefa, 

alicerçado na Teoria de Weiner, de forma que ela funciona como uma proxy de dificuldade na 

estrutura apresentada nesta pesquisa.  

Nesse sentido, há a indicação de rejeição de H2, contradizendo o estudo de Biazus 

(2014), no qual a reprovação em disciplina mostrou-se como um dos motivos de evasão do 

curso de Contabilidade. 

Na sequência, a variável Tempo Extra, definida na subseção 2.3.3 também como horas 

extra de estudo, e funcionando como proxy de esforço, obteve a média mais alta entre todas as 

variáveis, no valor de 5,14, indicando que houve forte influência da dedicação em estudar 

além do horário das aulas sobre o desempenho dos alunos. Isso foi reforçado, ademais, por 

um desvio padrão menor do que todos os outros mostrados na Tabela 15.  A rotina diária dos 

estudantes está geralmente comprometida com atividades profissionais paralelas, e 

supostamente a falta de um intervalo de dedicação exclusiva infere grande peso nesta 

atribuição. O tempo extra de estudo se mostra um esforço benéfico relacionado ao 

desempenho, corroborando os estudos de Kaenzig e Keller (2011).  

Deste modo, pode-se admitir a confirmação para H3, ou seja, existe relação entre o 

tempo de estudo e a reprovação em disciplinas, devido ao resultado do teste de hipótese ter 

retornado um p-value de 0,000 para essa variável. Isso também foi corroborado com os estudo 

de Borges et al. (2014) sobre a falta de compromisso de alunos fora de aula e sua influência 

no atraso da conclusão do curso. 

Por fim, a proxy de atribuição do acaso, no contexto em que o aluno possa ser 

surpreendido no momento de ser avaliado, está contida na hipótese H4. Essa proxy foi 

desenhada e delineada na subseção  2.3.4 e caracterizada nas formas de avaliação. A H4 diz 

que existe relação entre as formas de avaliação e a reprovação em disciplinas. Essa variável 

não se encaixa no controle do aluno além de levá-lo a uma situação associada à surpresa, pois 

em algumas situações ele só vê a avaliação no momento em que ela está ao alcance de suas 

mãos. Na Tabela 16, o teste t de hipóteses para a média acusou o valor de p-value = 0,000, 

indicando uma aceitação de H4 por parte da amostra, com um intervalo de confiança de 

95%. Ferreira (2015) aponta que alunos com algum tipo de beneficio, a exemplo de alguma 
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ação afirmativa que facilite seu ingresso, podem não se desenvolver num nível adequado para 

enfrentar o processo de avaliação. Isso leva a não se descartar a suposição de que a forma de 

avaliação tem correlação com atribuição de desempenho tanto para alunos com alto nível 

quanto para aqueles que tiveram ingresso beneficiado e não “se nivelaram” a tempo, 

desencadeando atribuições sobre sorte ou azar quanto aos eventos de desempenho. Através da 

média obtida na Tabela 16, H4 foi aceita. 

A Tabela 16 apresenta um resumo dos valores principais que caracterizaram cada uma 

das variáveis principais, bem como mostra os casos omissos que não foram respondidos ou 

aproveitados e os valores do teste t das hipóteses com o resultado obtido da significância 

associada. 

 
Tabela 16 – Distribuição de estatísticas descritivas gerais das variáveis principais e resultado dos testes 

de hipóteses 
  
  

Conhecimento 
prévio C1 

Reprovação 
anterior C2 Tempo extra C3 

Forma de 
avaliação C4 

Válidos 432 428 431 431 

 Omissos 44 48 45 45 

Média 4,16 2,90 5,14 4,83 

Desvio padrão 2,06 1,96 1,83 2,05 

Teste t 1,587 -11,629 12,945 8,424 

p-value 0,113 0,000 0,000 0,000 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Estão elencadas na Tabela 17 as formas de avaliação apresentadas no instrumento de 

coleta para que o respondente assinalasse aquela que foi mais utilizada por ele, bem como as 

suas frequências absoluta e relativa. A forma de avaliação com questões abertas foi apontada 

como a mais utilizada, apresentando menor dispersão que as outras, uma média no valor de 

4,77 e 1,77 de desvio padrão. Sua utilização foi maior do que a dos seminários e de avaliações 

com questões de múltipla escolha, as quais os alunos apontam exagero no uso, por 

aparentemente exigir menor esforço de aplicação e correção por parte dos docentes. Estas 

atingiram, respectivamente, 3,39 e 4,14 de média. A utilidade maior foi daquelas que tiveram 

média acima de 4, caso de avaliações com questões abertas e de múltipla escolha. Já 

seminários e trabalhos escritos foram apontados como de “pouca utilidade” 

predominantemente. 
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Tabela 17 – Distribuição de estatísticas descritivas gerais das formas de avaliação 
 

Escala usada 
Frequência 

Múltipla escolha 
D1 

Questões abertas 
D2 

Seminários D3 Trabalhos escritos 
D4 

Fi Fi% Fi Fi% Fi Fi% Fi Fi% 
1 72 15,1 27 5,7 117 24,6 97 20,4 

2 35 7,4 31 6,5 46 9,7 57 12,0 
3 60 12,6 31 6,5 60 12,6 75 15,8 
4 71 14,9 91 19,1 85 17,9 70 14,7 
5 68 14,3 91 19,1 42 8,8 51 10,7 
6 43 9,0 66 13,9 38 8,0 45 9,5 
7 84 17,6 95 20,0 41 8,6 37 7,8 

Total 433 91,0 432 90,8 429 90,1 432 90,8 
Média 4,14  4,77    3,47  
Desvio 2,06  1,77    1,94  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Já a Tabela 18 demonstra a relação da média, desvio padrão e quantitativo de respostas 

para aqueles que experimentaram ao menos uma reprovação durante o curso e aqueles que 

nunca foram reprovados.  

 
Tabela 18 - Atribuição de causas dos Respondentes que relataram ao menos uma reprovação e dos que 

relataram nunca ser reprovado 

Respondentes com ao menos 1 reprovação nunca foi reprovado 

Variáveis N Média 
Desvio 
padrão 

Erro 
padrão 

N Média 
Desvio 
padrão 

Erro 
padrão 

Conhecimento 
prévio 

247 4,30 2,016 0,128 178 3,98 2,107 0,158 

Reprovação 
anterior 

246 3,07 1,979 0,126 175 2,63 1,901 0,144 

Tempo extra 247 5,23 1,702 0,108 177 5,07 1,985 0,149 

Forma de avaliação 248 5,08 2,032 0,129 176 4,52 2,031 0,153 

Múltipla escolha 248 4,02 2,122 0,135 179 4,27 1,974 0,148 

Questões abertas 247 4,90 1,841 0,117 179 4,61 1,664 0,124 

Seminários 246 3,20 1,983 0,126 177 3,68 1,983 0,149 

Trabalhos escritos 248 3,16 1,929 0,122 178 3,93 1,876 0,141 

Ano de ingresso 242 2013 1,526 0,098 181 2014 1,055 0,078 

Ano de conclusão 251 2018 0,808 0,051 184 2018 0,763 0,056 

Horas diárias 250 2,01 1,275 0,081 183 2,03 1,269 0,094 

Idade 248 27 6,504 0,413 183 27 7,354 0,544 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Esses valores são obtidos do elenco de varáveis do estudo e permite perceber situações 

de atribuição ao se isolar os respondentes por aqueles que nunca experimentaram nenhuma 

reprovação em disciplina e aqueles que já o fizeram ao menos uma vez. Isso teoricamente 

altera a forma como cada um dos grupos realiza suas atribuições, conforme relato de 
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motivação (PACHARN; BAY; FELTON, 2013; TEIXEIRA; GOMES; BORGES, 2013), 

levando à indagação se esse comportamento é corroborado na amostra do estudo. Isso poderá 

ser evidenciado se há comprovação de que o grupo que nunca perdeu em disciplinas realizou 

mais atribuições no sentido de que tempo extra, formas de avaliação “muito influenciou” 

(porque suas médias tenderam a 7) e menos atribuições no sentido de que reprovação anterior 

“pouco influenciou”. Da mesma forma, o grupo que relatou ter experimentado uma ou mais 

reprovações realizou atribuições reportando médias bastante próximas e para as mesmas 

variáveis de quem relatou não ter sido reprovado. Assim, observa-se que as médias tanto para 

um grupo quanto para o outro tenderam a serem homogêneas, ou seja, a Tabela não conseguiu 

provocar uma distinção importante entre os dois grupos. 

Da mesma forma essa variável de controle permitiu uma combinação com a situação de 

tempo extra, orientando o raciocínio de que aqueles que mais foram reprovados ao longo do 

curso estão também alinhados à situação ou necessidade de maior dedicação aos estudos, 

onde a média dos 247 respondentes foi de 5,23, corroborando com os estudos de Kaenzig e 

Keller (2011). Aqueles entrevistados que nunca tiveram reprovação também contribuíram 

para uma média acima de 4,00, o que seria um indicativo de valorização do tempo extra para 

dedicação.  

 

 

4.2 RESULTADOS COM OS TESTES DAS VARIÁVEIS DE CONTROLE 

 

O objetivo destes testes com as variáveis demográficas não está ancorado em nenhuma 

hipótese proposta no trabalho, no entanto permite compreender possíveis relações que existam 

entre a variável dummy e as variáveis principais de modo a revelar conclusões sobre 

comportamento da amostra (dado que não é possível realizar nenhuma inferência sobre a 

população). 

A Tabela 19 demonstra a relação entre as variáveis dependentes principais e a variável 

idade, que foi transformada em uma variável dummy, através do escalonamento de idades 

indicadas como “mais jovens” e “mais velhos”. 
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Tabela 19 – Postos médios associados ao Teste de Mann-Whitney e Estatística Teste de Mann-
Whitney para a variável dummy Idade 

N
Posto 

Médio

Soma de 

Postos

U de Mann-

Whitney

Wilcoxon 

W
Z

Significância 

Assint. 

(Bilateral)

Mais jovens (até 24 anos) 206 213,09 43897,00 22576,000 43897,000 -,148 ,882

Mais velhos (maiores que 24 anos) 221 214,85 47481,00

Total 427

Mais jovens (até 24 anos) 205 215,35 44146,00 21659,000 45530,000 -,562 ,574

Mais velhos (maiores que 24 anos) 218 208,85 45530,00

Total 423

Mais jovens (até 24 anos) 207 216,94 44906,50 21954,500 46044,500 -,576 ,565

Mais velhos (maiores que 24 anos) 219 210,25 46044,50

Total 426

Mais jovens (até 24 anos) 207 232,18 48061,50 18799,500 42889,500 -3,108 ,002

Mais velhos (maiores que 24 anos) 219 195,84 42889,50

Total 426

Mais jovens (até 24 anos) 207 221,78 45909,00 21573,000 46326,000 -1,108 ,268

Mais velhos (maiores que 24 anos) 222 208,68 46326,00

Total 429

Mais jovens (até 24 anos) 209 228,35 47725,00 19991,000 44081,000 -2,303 ,021

Mais velhos (maiores que 24 anos) 219 201,28 44081,00

Total 428

Mais jovens (até 24 anos) 206 207,50 42744,50 21423,500 42744,500 -,912 ,362

Mais velhos (maiores que 24 anos) 219 218,18 47780,50

Total 425

Mais jovens (até 24 anos) 207 213,53 44200,00 22672,000 44200,000 -,160 ,873

Mais velhos (maiores que 24 anos) 221 215,41 47606,00

Total 428

Múltipla 

Escolha D1

Questões 

Abertas D2

Seminários 

D3

Trabalhos 

Escritos D4

Idade (dummy)

Conhecimento 

Previo C1

Reprovação 

Anterior C2

Tempo Extra 

C3

Formas de 

Avaliação C4

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 19 constam o número de postos (coluna “N”) de cada variável, e para cada 

grupo analisado (mais jovens e mais velhos) a média dos postos (coluna “Posto Médio”) e a 

soma dos postos (coluna “Soma de postos”) de cada grupo para as variáveis testadas – 

informações necessárias para elaboração do teste de Mann-Whitney, o qual aparece na parte 

direita da mesma Tabela 19. 

Pode-se captar se há maior percepção entre mais jovens e mais velhos no tocante a todas 

variáveis principais. 

Para tanto, procedeu-se ao teste não-paramétrico de Mann-Whitney, cujo objetivo é 

testar as seguintes hipóteses: 

a) Ho = não há diferença entre as percepções dos mais jovens e mais velhos; 

 

b) H1 = há diferença entre as percepções dos mais jovens e mais velhos. 

Considerando os resultados apresentados na parte direita da Tabela 19, sobre as 

estatísticas do teste de Mann-Whitney, pode-se dizer que somente para as variáveis Formas de 

Avaliação e Questões Abertas, a hipótese nula (Ho) pode ser rejeitada, ou seja, existem 
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diferenças significativas entre as percepções dos discentes mais jovens com Formas de 

Avaliação e com Questões Abertas em relação à percepção dos discentes mais velhos.  

Cabe salientar que, da forma como foi estruturado o Instrumento de coleta da pesquisa e 

considerando os tipos de Avaliação (Múltipla Escolha, Questões Abertas, Seminários e 

Trabalhos Escritos), só existe razão de interpretação dos dados caso haja significância 

concomitante da variável que as origina, que é a variável Formas de Avaliação. Assim, o 

sentido dado às interpretações destas quatro variáveis derivadas só trazem conclusões efetivas 

a partir da aceitação estatística da variável Formas de Avaliação.  

Essas conclusões partem da análise do índice de Significância (bilateral) na Tabela 19, 

na qual os sigs calculados para cada variável são inferiores ao alfa de significância 

determinado para o teste (α= 0,05), mostrando que as médias,ao nível de certeza de 95%, são 

diferentes. 

É na análise do Posto Médio e da Soma de Postos que se pode declarar categoricamente 

que as percepções dos discentes mais jovens quanto às Formas de Avaliação e às Questões 

Abertas são melhores do que as dos discentes mais velhos, visto que o Posto Médio para 

Formas de Avaliação na percepção dos discentes mais jovens foi de 232,18 e Soma de Postos 

foi de 48.061,50, enquanto para os discentes mais velhos foi de 195,84 e 42.889,50 

respectivamente. Já para a variável Questões Abertas, o Posto Médio na percepção dos 

discentes mais jovens foi de 228,35 e Soma de Postos foi de 47.725,00 enquanto que para os 

discentes mais velhos foi de 201,28 e 44.081,00 respectivamente. 

Os discentes mais jovens percebem maior influência das Formas de Avaliação sobre o 

impacto na reprovação de disciplinas do que os discentes mais velhos. Araújo et al. (2014) 

estudou a influência da idade no desempenho acadêmico e seus achados sugerem que 

conforme aumenta a idade dos alunos, o desempenho tende a melhorar. No entanto, a relação 

idade e formas de avaliação com o desempenho não obteve um referencial comparativo na 

base da literatura que foi usada no presente trabalho, se mostrando algo aparentemente novo. 

Dentre essas formas de avaliação eles também percebem maior influência naquelas ligas às 

questões abertas, quando comparado com os discentes mais velhos.  

Esse resultado aponta para uma direção de potencial para futuras pesquisas, pois revela 

que a amostra confirmou a percepção de Formas de Avaliação como uma variável preditora 

de impacto sobre a reprovação, alinhada com a literatura, e dentro desta variável o tipo que os 

mais jovens indicaram como preferência foram as avaliações com predominância de Questões 
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Abertas, descartando os outros tipos como possuindo uma influência sobre a reprovação. É 

um achado que suscita questionamentos de possíveis novos estudos que investiguem 

diretamente esse resultado, principalmente porque os outras formas de avaliação não foram 

indicados como responsáveis por reprovações. Investigar se os obstáculos em provas de 

questões abertas proporcionam maior propensão à reprovação do que os obstáculos com 

outros tipos de avaliação seria um questionamento preliminar nesse sentido. 

Na Tabela 20 é apresentado o teste estatístico envolvendo as variáveis principais do 

estudo com a dummy Graduação Adicional, investigando correlações para aqueles 

respondentes que indicaram possuir outra graduação ou não. 

 
Tabela 20 – Postos médios associados ao Teste de Mann-Whitney e Estatística Teste de Mann-

Whitney para a variável dummy Graduação adicional 
N

Posto 

Médio
Soma de Postos U de Mann-Whitney Wilcoxon W Z

Significância Assint. 

(Bilateral)

Não possui 376 219,16 82403,50 9528,500 11124,500 -1,160 ,246

Possui outra graduação anterior 56 198,65 11124,50

Total 432

Não possui 372 217,37 80862,50 9347,500 10943,500 -1,276 ,202

Possui outra graduação anterior 56 195,42 10943,50

Total 428

Não possui 375 212,21 79577,00 9077,000 79577,000 -1,679 ,093

Possui outra graduação anterior 56 241,41 13519,00

Total 431

Não possui 375 217,14 81428,50 10071,500 11667,500 -,503 ,615

Possui outra graduação anterior 56 208,35 11667,50

Total 431

Não possui 377 219,31 82681,50 9683,500 11279,500 -1,011 ,312

Possui outra graduação anterior 56 201,42 11279,50

Total 433

Não possui 376 217,70 81857,00 10075,000 11671,000 -,529 ,597

Possui outra graduação anterior 56 208,41 11671,00

Total 432

Não possui 373 214,38 79962,50 10211,500 79962,500 -,274 ,784

Possui outra graduação anterior 56 219,15 12272,50

Total 429

Não possui 376 215,69 81100,00 10224,000 81100,000 -,353 ,724

Possui outra graduação anterior 56 221,93 12428,00

Total 432

Graduação Adicional

Conhecimento 

Previo C1

Reprovação 

Anterior C2

Tempo Extra C3

Formas de 

Avaliação C4

Múltipla Escolha 

D1

Questões Abertas 

D2

Seminários D3

Trabalhos Escritos 

D4

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

Para a Tabela 20, a fim de verificar a existência de correlações ente as variáveis, o teste 

não-paramétrico de Mann-Whitney teve objetivo de testar as seguintes hipóteses: 

a) Ho = não há diferença entre as percepções dos que possui graduação adicional dos que 

não possui; 

 

b) H1 = há diferença entre as percepções dos que possui graduação adicional dos que não 

possui. 
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Considerando os resultados apresentados na Tabela 20, pode-se dizer que para todas as 

variáveis estudadas, a hipótese nula (H0) não pode ser rejeitada, ou seja, não existem 

diferenças significativas entre as percepções dos discentes que declararam possuir graduação 

adicional dos que declararam não possuir; 

Isso é constatado através da análise do índice de Asymp. Sig. (bilateral) na Tabela 20, 

na qual os sigs calculados para cada variável são superiores ao alfa de significância 

determinado para o teste (α= 0,05), mostrando que as médias, ao nível de certeza de 95%, são 

iguais. 

O valor Z, mostrado nos testes, representa a magnitude da diferença nas médias dos 

grupos. Como os valores de Z de cada variável ficaram dentro do intervalo do valor aceitável 

(-1,64 a +1,64), conclui-se que as diferenças entre as médias dos dois grupos não são 

significativas estatisticamente. 

A Tabela 21 retrata o teste estatístico envolvendo as variáveis principais do estudo com 

a dummy Turno do Curso, investigando correlações para aqueles respondentes que estavam 

matriculados no turno matutino e aqueles do turno noturno. Para a referida tabela, a fim de 

verificar a existência de correlações ente as variáveis, o teste não-paramétrico de Mann-

Whitney teve como objetivo testar as seguintes hipóteses: 

a) Ho = não há diferença entre as percepções dos que estavam matriculados no turno 

matutino e dos que estavam no turno noturno; 

 

b) H1 = há diferença entre as percepções dos que estavam matriculados no turno 

matutino e dos que estavam no turno noturno. 

Considerando os resultados apresentados na Tabela 21, pode-se dizer que para todas as 

variáveis estudadas, a hipótese nula (H0) não pode ser rejeitada, ou seja, não existem 

diferenças significativas entre as percepções dos discentes que estavam matriculados no turno 

matutino e dos que estavam no turno noturno. 

Isso é constatado através da análise do índice de Asymp. Sig. (bilateral) na Tabela 21, 

na qual os sigs calculados para cada variável são superiores ao alfa de significância 

determinado para o teste (α= 0,05), mostrando que as médias, ao nível de certeza de 95%, são 

iguais. 
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Tabela 21 – Postos médios associados ao Teste de Mann-Whitney e Estatística Teste de Mann-
Whitney para a variável dummy Turno do curso 

N
Posto 

Médio
Soma de Postos U de Mann-Whitney Wilcoxon W Z

Significância Assint. 

(Bilateral)

Diurno 75 210,74 15805,50 12955,500 15805,500 -,139 ,890

Noturno 349 212,88 74294,50

Total 424

Diurno 75 195,29 14646,50 11796,500 14646,500 -1,235 ,217

Noturno 345 213,81 73763,50

Total 420

Diurno 77 227,50 17517,50 12127,500 72158,500 -1,264 ,206

Noturno 346 208,55 72158,50

Total 423

Diurno 76 212,65 16161,50 13136,500 73514,500 -,052 ,958

Noturno 347 211,86 73514,50

Total 423

Diurno 74 189,78 14043,50 11268,500 14043,500 -1,846 ,065

Noturno 352 218,49 76907,50

Total 426

Diurno 75 231,60 17370,00 11730,000 73155,000 -1,471 ,141

Noturno 350 209,01 73155,00

Total 425

Diurno 74 222,09 16434,50 12092,500 72818,500 -,837 ,403

Noturno 348 209,25 72818,50

Total 422

Diurno 74 213,55 15802,50 12946,500 74722,500 -,043 ,966

Noturno 351 212,88 74722,50

Total 425

Turno do Curso

Conhecimento 

Previo C1

Reprovação 

Anterior C2

Tempo Extra 

C3

Formas de 

Avaliação C4

Múltipla 

Escolha D1

Questões 

Abertas D2

Seminários D3

Trabalhos 

Escritos D4

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Assim, não é possível afirmar nada sobre a interferência da variável dummy Turno do 

Curso sobre as variáveis principais do estudo, quanto à percepção de desempenho sob a forma 

de reprovação. 

Na Tabela 22 são investigadas as possíveis correlações entre a variável Gênero sobre as 

variáveis independentes e apresentado seus resultados. Para a referida tabela, a fim de 

verificar a existência de correlações ente as variáveis, o teste não-paramétrico de Mann-

Whitney teve o objetivo de testar as seguintes hipóteses: 

a) Ho = não há diferença entre as percepções dos respondentes do sexo masculino dos 

respondentes do sexo feminino; 

 

b) H1 = há diferença entre as percepções dos respondentes do sexo masculino dos 

respondentes do sexo feminino. 

Considerando os resultados apresentados na parte direita da Tabela 22, sobre as 

estatísticas do teste de Mann-Whitney, pode-se dizer que somente para as variáveis Formas de 

Avaliação a hipótese nula (Ho) pode ser rejeitada, ou seja, existem diferenças significativas 
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entre as percepções dos discentes do sexo masculino com Formas de Avaliação em relação à 

percepção dos discentes do sexo feminino.  

Nesse caso da variável Gênero, não houve significâncias aceitáveis para os tipos de 

avaliação, como se esperava que houvesse ao menos uma indicação, visto que Formas de 

Avaliação foi significativa e é desta variável que derivam as variáveis com os tipos de 

avaliação. 

 
Tabela 22 – Postos médios associados ao Teste de Mann-Whitney e Estatística Teste de Mann-

Whitney para a variável dummy Gênero 

N
Posto 

Médio
Soma de Postos U de Mann-Whitney Wilcoxon W Z

Significância Assint. 

(Bilateral)

Feminino 235 220,45 51805,00 21985,000 41291,000 -,821 ,412

Masculino 196 210,67 41291,00

Total 431

Feminino 232 217,64 50493,00 21775,000 40885,000 -,685 ,493

Masculino 195 209,67 40885,00

Total 427

Feminino 235 208,62 49025,00 21295,000 49025,000 -1,294 ,196

Masculino 195 223,79 43640,00

Total 430

Feminino 234 227,56 53249,00 20110,000 39416,000 -2,244 ,025

Masculino 196 201,10 39416,00

Total 430

Feminino 237 222,65 52768,00 21887,000 41193,000 -1,046 ,296

Masculino 196 210,17 41193,00

Total 433

Feminino 236 212,67 50189,50 22223,500 50189,500 -,712 ,476

Masculino 196 221,11 43338,50

Total 432

Feminino 235 212,70 49985,50 22255,500 49985,500 -,430 ,668

Masculino 194 217,78 42249,50

Total 429

Feminino 237 213,30 50553,00 22350,000 50553,000 -,595 ,552

Masculino 195 220,38 42975,00

Total 432

Gênero

Conhecimento 

Previo C1

Reprovação 

Anterior C2

Tempo Extra C3

Formas de 

Avaliação C4

Múltipla 

Escolha D1

Questões 

Abertas D2

Seminários D3

Trabalhos 

Escritos D4

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Essas conclusões partem da análise de que o p-value obtido foi de 0,025, que é menor 

que o α=0,05 (bilateral) na Tabela 22, e por isso não rejeitamos a hipótese nula, isto é, 

detectamos diferença significativa entre as duas populações ao nível de significância de 5%. 

É na análise do Posto Médio e da Soma de Postos que se pode declarar categoricamente 

que as percepções dos discentes do sexo feminino quanto às Formas de Avaliação são 

melhores do que as dos discentes do sexo masculino, visto que o Posto Médio para Formas de 

Avaliação na percepção dos discentes do sexo feminino foi de 227,56 e Soma de Postos foi de 

53.249,00 enquanto que para os discentes do sexo masculino foi de 201,10 e 39.416,00 

respectivamente. 
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Os discentes do sexo feminino percebem maior influência das Formas de Avaliação 

sobre o impacto na reprovação de disciplinas do que os discentes do sexo masculino. Seow, 

Pan e Tay (2014) investigaram os fatores que afetavam o desempenho, dentre os quais o 

gênero foi encontrado com associação positiva com exame final de curso, seguindo o mesmo 

alinhamento do demonstrado na Tabela 22.  

A Tabela 23 demonstra o teste estatístico envolvendo as variáveis principais do estudo 

com a dummy Renda Indicada, investigando correlações para aqueles respondentes que 

indicaram estarem enquadrados num grupo de menor renda ou não. 

 
Tabela 23 – Postos médios associados ao Teste de Mann-Whitney e Estatística Teste de Mann-

Whitney para a variável dummy Renda indicada 
N

Posto 

Médio
Soma de Postos U de Mann-Whitney Wilcoxon W Z

Significância Assint. 

(Bilateral)

menor 

renda
323 211,95 68458,50 13260,500 17446,500 -1,441 ,150

maior 

renda
91 191,72 17446,50

Total 414

menor 

renda
319 208,87 66628,00 13441,000 17627,000 -1,111 ,267

maior 

renda
91 193,70 17627,00

Total 410

menor 

renda
322 204,52 65854,50 13851,500 65854,500 -,817 ,414

maior 

renda
91 215,79 19636,50

Total 413

menor 

renda
322 212,02 68270,50 13034,500 17220,500 -1,642 ,101

maior 

renda
91 189,24 17220,50

Total 413

menor 

renda
326 215,10 70124,00 12843,000 17029,000 -1,981 ,048

maior 

renda
91 187,13 17029,00

Total 417

menor 

renda
326 208,42 67944,00 14643,000 67944,000 -,027 ,978

maior 

renda
90 208,80 18792,00

Total 416

menor 

renda
323 207,35 66974,00 14422,000 18517,000 -,115 ,909

maior 

renda
90 205,74 18517,00

Total 413

menor 

renda
325 205,57 66809,50 13834,500 66809,500 -,953 ,341

maior 

renda
91 218,97 19926,50

Total 416

Renda Indicada

Conhecimento 

Previo C1

Reprovação 

Anterior C2

Tempo Extra C3

Formas de 

Avaliação C4

Múltipla Escolha 

D1

Questões 

Abertas D2

Seminários D3

Trabalhos 

Escritos D4

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Para a Tabela 23, a fim de verificar a existência de correlações ente as variáveis, o teste 

não-paramétrico de Mann-Whitney teve objetivo de testar as seguintes hipóteses: 

a) Ho = não há diferença entre as percepções dos que indicaram pertencerem ao grupo de 

menor renda e dos que indicaram pertencerem ao grupo de maior renda; 
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b) H1 = há diferença entre as percepções dos que indicaram pertencerem ao grupo de 

menor renda e dos que indicaram pertencerem ao grupo de maior renda; 

Considerando os resultados apresentados na Tabela 23, pode-se dizer que para todas as 

variáveis estudadas, a hipótese nula (H0) não pode ser rejeitada, ou seja, não existem 

diferenças significativas entre as percepções dos discentes que estavam enquadrados tanto em 

menor renda quanto em maior renda.  

A constatação é comprovada através da presença de p-value calculado para cada 

variável maior do que o alfa de significância determinado para o teste (α= 0,05), mostrando 

que as médias, ao nível de certeza de 95%, são iguais. 

Assim, não é possível afirmar nada sobre a interferência da variável dummy Renda 

Indicada sobre as variáveis principais do estudo, quanto à percepção de desempenho sob a 

forma de reprovação. 

 

 

4.3 RESULTADOS COM OS TESTES DAS VARIÁVEIS PRINCIPAIS 

 

O objetivo destes testes com as variáveis independentes está ancorado com a construção 

das hipóteses propostas no trabalho, de forma a conduzir às suas aceitações ou rejeições, 

visando a busca pela resposta ao problema de pesquisa, ainda que o presente estudo não 

consiga trazer todas as repostas sobre o fenômeno da reprovação, como na verdade não o 

poderia ser, e a revelar conclusões sobre comportamento da amostra (dado que não é possível 

realizar nenhuma inferência sobre a população). 

Nesta seção são demonstradas as relações entre as variáveis dependentes e 

independentes construídas no modelo teórico e representadas em forma de hipóteses no 

modelo operacional de maneira a levantar as suposições que possam conduzir à explicação da 

reprovação discente no curso de Ciências Contábeis.  

A Tabela 24 demonstra a relação entre as variáveis independentes principais e as 

variáveis Reprovações dos Discentes e Horas Diárias, que funcionam como proxy da variável 

dependente, que é a percepção dos discentes do desempenho em forma de reprovação. 
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Tabela 24 – Correlações (Spearman) – Grupo de Variáveis principais 

Conhecimento 

Previo C1

Reprovação 

Anterior C2

Tempo 

Extra 

C3

Formas de 

Avaliação 

C4

Múltipla 

Escolha 

D1

Questões 

Abertas 

D2

Seminários 

D3

Trabalhos 

Escritos 

D4

Reprova

ções

Horas 

diárias

Coef. de 

Correlação
1,000 .413

**
.280

**
.207

** ,033 .153
** -,040 ,012 ,095 -,009

Sig. 

(bilateral)
,000 ,000 ,000 ,496 ,002 ,416 ,809 ,051 ,859

N 432 428 428 429 427 425 424 426 425 423

Coef. de 

Correlação
.413

** 1,000 .183
**

.159
** ,080 ,075 .104

*
.120

*
.191

** ,050

Sig. 

(bilateral)
,000 ,000 ,001 ,099 ,123 ,032 ,013 ,000 ,309

N 428 428 426 428 424 422 422 423 421 419

Coef. de 

Correlação
.280

**
.183

** 1,000 .150
**

.114
*

.180
** ,048 ,078 ,049 -,010

Sig. 

(bilateral)
,000 ,000 ,002 ,019 ,000 ,324 ,109 ,311 ,837

N 428 426 431 428 426 424 422 425 424 422

Coef. de 

Correlação
.207

**
.159

**
.150

** 1,000 ,003 .226
** ,030 -,016 .148

** ,013

Sig. 

(bilateral)
,000 ,001 ,002 ,951 ,000 ,535 ,739 ,002 ,794

N 429 428 428 431 427 425 425 426 424 422

Coef. de 

Correlação
,033 ,080 .114

* ,003 1,000 ,032 .261
**

.281
** ,022 -,005

Sig. 

(bilateral)
,496 ,099 ,019 ,951 ,507 ,000 ,000 ,653 ,913

N 427 424 426 427 433 430 429 432 427 425

Coef. de 

Correlação
.153

** ,075 .180
**

.226
** ,032 1,000 ,001 ,043 .112

* ,032

Sig. 

(bilateral)
,002 ,123 ,000 ,000 ,507 ,990 ,371 ,021 ,517

N 425 422 424 425 430 432 429 430 426 424

Coef. de 

Correlação
-,040 .104

* ,048 ,030 .261
** ,001 1,000 .572

** -,011 ,079

Sig. 

(bilateral)
,416 ,032 ,324 ,535 ,000 ,990 ,000 ,818 ,104

N 424 422 422 425 429 429 429 429 423 421

Coef. de 

Correlação
,012 .120

* ,078 -,016 .281
** ,043 .572

** 1,000 -.110
* -,020

Sig. 

(bilateral)
,809 ,013 ,109 ,739 ,000 ,371 ,000 ,024 ,684

N 426 423 425 426 432 430 429 432 426 424

Coef. de 

Correlação
,095 .191** ,049 .148** ,022 .112* -,011 -.110* 1,000 ,003

Sig. 

(bilateral)
,051 ,000 ,311 ,002 ,653 ,021 ,818 ,024 ,948

N 425 421 424 424 427 426 423 426 435 433

Coef. de 

Correlação
-,009 ,050 -,010 ,013 -,005 ,032 ,079 -,020 ,003 1,000

Sig. 

(bilateral)
,859 ,309 ,837 ,794 ,913 ,517 ,104 ,684 ,948

N 423 419 422 422 425 424 421 424 433 433

Múltipla 

Escolha D1

Conhecimento 

Previo C1

Reprovação 

Anterior C2

Tempo Extra 

C3

Formas de 

Avaliação C4

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral).

Questões 

Abertas D2

Seminários D3

Trabalhos 

Escritos D4

Reprovações

Horas diárias

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral).

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O teste de Correlação de Spearman se mostra muito útil para direcionar tendências e 

permitir concluir o estudo, juntamente com o observado nas análises anteriores presentes nas 

Tabelas 16 a 23, em que foram demonstrados alguns achados de maneira satisfatória e 

confirmados na Tabela 24. 
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Observa-se na Tabela 24 os valores do Coeficiente de Correlação (r) entre as variáveis e 

seu teste estatístico de significância. O valor de N, número de observações para a variável, 

também é demonstrado. Os testes t de significância para cada r obtido foram calculados a um 

nível de significância de 0,05 e 0,01 e transfere à análise do Coeficiente de Correlação 

utilidade ou não para aproveitamento. Apenas os resultados do teste t com p-value 

significantes são úteis para análise. Os demais nada podem afirmar visto que o seu r não é 

estatisticamente aceito. 

Desta forma, as hipóteses de pesquisa nas quais não se pôde obter informação do 

Coeficiente de Correlação, são rejeitadas. Logo, as hipóteses rejeitadas foram: Ha, Hc, He, 

Hf, Hg, Hi, Hd1, Hd3, Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4. 

Verifica-se que todas as hipóteses que sugeriam correlação das variáveis com a variável 

principal “Horas Diárias” (HsDia) foram rejeitadas, demonstrando que as horas de estudo 

extra que os respondentes indicaram se dedicarem não guardam correlação com as quatro 

variáveis independentes construídas a partir da literatura, nem com os tipos de avaliação 

(variáveis D1 a D4). Isso vai de encontro com os achados dos estudos de Kaenzig e Keller 

(2011) que revelaram que os resultados indicam que o tempo gasto fora da sala de aula é 

benéfico. Era de esperar, no entanto, que o tempo dedicado aos estudos fora da sala de aula 

pudesse retornar com alguma influência sobre o desempenho percebido, o que não foi 

corroborado com os achados do estudo, inclusive porque o curso de Ciências Contábeis 

possui grande conteúdo que demanda esforço de leitura e tempo de dedicação do discente 

para que a assimilação de conteúdos de leis, de normas e de pronunciamentos contábeis possa 

se concretizar. No entanto, isso não se confirmou como influente no desempenho percebido 

na forma de reprovação. E também não houve indicação de que pudesse ser associado no 

sentido de aprovação, visto que um sinal negativo na correlação demonstraria essa tendência 

no sentido contrário à reprovação. 

Ao passo que existiram hipóteses que foram rejeitadas, o trabalho permite também 

contribuições ao conhecimento formado até então, apontando o quanto a literatura está 

alinhada nos conceitos e premissas que construíram as hipóteses e os dados reais da amostra 

concorrem para uma direção diferente, revelando que o cenário dos respondentes reflete um 

sentido de alerta sobre a condição de distância entre ambos. É essa sinalização de alerta que 

permite construir indagações sobre o conhecimento corroborado nas afirmações das hipóteses.  

As hipóteses rejeitadas foram: Ha, Hc, He, Hf, Hg, Hi, Hd1, Hd3, Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4. 
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Assim, para a hipótese Ha, estabelecida sob a afirmação “existe diferença significativa 

entre reprovação (Reprovx) e a falta de algum conhecimento anterior dos alunos (C1)”, a 

previsão e a predição esperadas eram de que a reprovação anterior pudesse ser explicada por 

meio de conhecimentos pré-existentes na estrutura cognitiva do estudante e por conta da 

obtenção de um coeficiente de correlação não significativo (r = 0,051), representou a rejeição 

da hipótese construída. Por conseguinte, a estrutura teórica subjacente fundada nos modelos 

conceitual e operacional, amparados na literatura, permite suspeitar sobre o quanto foi 

afirmado dos estudos de Byrne, Flood e Griffin (2014) e Alegro (2008), quando defendem 

que o desempenho acadêmico com alunos do curso de Contabilidade entre outros fatores 

estudados, também são explicados pela ausência de conhecimentos prévios em relação 

àqueles que possuíam. Contudo, Ha mostrou a partir dos dados da amostra justamente o 

contrário, que o conhecimento anterior dos alunos não está condizente com o quanto a 

literatura aponta ao se examinar a correlação entre Reprovx, isso cria a suposição de que a 

reprovação anterior e o conhecimento prévio não guardam entre si uma relação de explicação. 

Ao mesmo tempo observa-se que os achados de Souto-maior et al. (2011) e Baar (2010), 

quando relatam que o conhecimento prévio é fator de obstáculo ao aprendizado, revelam que 

a literatura está balizada em uma direção diferente com a que foi observada na amostra do 

presente estudo. Contrariam também o fato deles afirmarem que “estudantes sem antecedentes 

em Contabilidade geralmente são menos bem sucedidos do que os alunos que já tiveram 

conhecimentos prévios em Contabilidade” (BAAR, 2010). Como a variável ReprovX é proxy 

do desempenho do discente sob a forma de reprovação em disciplinas, a rejeição de Ha 

desabilita a variável C1 como explicativa do fenômeno da reprovação do discente. 

A ausência de relação entre a reprovação (Reprovx) e a falta de algum conhecimento 

anterior dos alunos (C1) merece ser analisada com cautela antes de ser tomada como indício 

de que a ausência de conhecimentos prévios não compromete o aprendizado dos alunos. Ela 

tanto pode ser explicada pela dedicação pelos alunos e pela presença de ações 

complementares por parte da IES quanto por um ou mais dos seguintes fatores: a) os 

professores não são severos o bastante; b) os professores não adotam métodos que 

discriminem adequadamente o desempenho dos alunos; e c) a classificação da escala de 

percepção aplicada no instrumento de pesquisa em sete categorias pode ter reduzido 

excessivamente a variação da variável conhecimento anterior (embora esse pode ser um 

desvio sistemático de todo o trabalho e passível de desconsideração). 
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A respeito da hipótese Hc, que descreve a relação entre tempo extra de estudo e a 

Reprovação Anterior declarada espontaneamente pelos respondentes (ReprovX), ao ser 

construída sob a resposta possível de “Existe diferença significativa entre reprovação anterior 

e tempo de estudo dos alunos” também foi rejeitada após a análise dos dados. O tempo de 

estudo extra dos discentes descrito na literatura teve a suposição de que pudesse trazer 

respostas ao problema de pesquisa, na determinação de explicação sobre o desempenho sob a 

forma de reprovação em disciplinas. Principalmente no sentido de resgatar e apoiar o que 

Sancovschi, Fernandes e Santos (2010) descrevem como um achado relevante do seu trabalho 

foi a afirmação dos respondentes de que o tempo não é suficiente para a dedicação desejada 

aos estudos, de forma que essa dedicação seja convertida em desempenho para o discente. Ao 

ser negado que esta relação seja explicativa, demonstra que, apesar da literatura reforçar o 

papel fundamental de dedicação extra para aprofundar e fixar os conteúdos discutidos em 

aula, aonde o professor também participou nesse processo, e alinhado com o trabalho 

desenvolvido por Rodrigues et al. (2016), a amostra revelou um caminho diferente. Ao 

apontar na direção contraria ao defendido pela literatura de novo vê-se um sinal de alerta, um 

alarme, que precisa ser analisado sem parcimônia e com afinco, de forma a entender que essa 

incongruência incentiva a percepção de potenciais lacunas a serem pesquisadas, aprofundadas 

e discutidas. Por que o aluno está descartando o tempo extra como fator determinante na sua 

aprovação? Será que esse aluno atribui importância a um estudo mais profundidade? Será que 

esse aluno usa a tecnologia e as redes sociais, divulgadas de forma maciça atualmente para 

fomentar seu desempenho? Será que as metodologias e o professor realmente estão 

desempenhando um papel de estimuladores ao estudo e ao aprofundamento além dos limites 

da aula? Será que a avaliação predominante tem atendido ao papel de avaliar um aluno que 

exerceu dedicação e tempo em estudar? São indagações de pesquisa essencialmente, para não 

sublevar à condição de retórica: o pensamento no presente estudo é o pensamento científico, 

de maneira que conduza à respostas ou que identifique possibilidades de novas pesquisas. As 

indagações em si já acarretam direções a ser confrontadas, já que a literatura aponta em 

direção diversa. E tais questionamentos preliminares, com base na divergência de caminhos 

percorridos pela previsão do arcabouço estudado com o dado empírico, se valem no intuito de 

evidenciar e enaltecer o alerta que tal divergência consegue oferecer e suscitar. 

Outra hipótese rejeitada foi a He, que afirma “existe associação entre Dedicação de 

horas de estudo extra declarado espontaneamente (HsDia) com Conhecimento prévio (C1)”, 

visto que o coeficiente de correlação obtido na Tabela 24 foi de r = 0,859 e é não 
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significativo. Da mesma forma, nesta hipótese, a variável conhecimento prévio não foi 

explicativa da percepção de desempenho do estudante quando reportada como reprovação, já 

que a variável dependente HsDia também é proxy, conforme o modelo conceitual construído. 

A suposição defendida pelo estudo de Diogo et al. (2016) ao destacar que o rendimento do 

acadêmico “depende em boa medida das competências e dos conhecimentos prévios dos 

estudantes nos domínios em maior apreço como, por exemplo, nos campos das línguas, das 

ciências ou da matemática. Com o advento das cotas, é possível que dificuldades relativas ao 

ensino médio aumentem as barreiras aos acadêmicos ingressantes”, e que apoiava a 

construção da relação das duas variáveis como a forma de explicar a reprovação, foi 

confrontada por meio dos dados da amostra. Ademais, isso leva a outras indagações sobre 

como analisar essa rejeição e suas implicações: será que os respondentes que relataram 

possuir algum tempo de dedicação extra aos estudos não admitiram que possuíam deficiências 

de conhecimentos anteriores necessários para um desempenho satisfatório nas avaliações 

porque outros fatores lhes serviam como influência predominante? Por que os conhecimentos 

prévios não tiveram importância para aqueles que relataram alguma dedicação? Será que as 

horas de estudo extra relatadas serviam para suprir lacunas de estudo que faltavam para 

realizar a prova? São indagações que a rejeição da hipótese traz e que somente estudos mais 

aprofundados ou com uma abordagem com outra metodologia, com um enfoque qualitativo, 

poderia revelar as causas de tal rejeição, principalmente porque a literatura defende uma 

relação entre ambas. 

Já no estudo de Silva et al. (2017) constatou-se também que as IES que praticam ações 

para suprir as deficiências na formação básica do aluno, como cursos de nivelamento, 

monitorias ou atendimentos extraclasses e cursos extras, apresentavam os maiores índices de 

evasão. Para Diogo et al. (2016), isso ocorre, pois os alunos, ao ingressarem no ensino 

superior, sem consciência das diferenças entre esse e o ensino médio, sentem-se 

despreparados e inaptos, o que dificulta a sua integração acadêmica, podendo levá-lo a evadir-

se. A esse respeito, há que se pensar que, além de essas estratégias não estarem sendo 

eficazes, a própria base deficiente do aluno pode ser uma das principais causas da evasão. 

Quanto à rejeição de Hf é possível observar que no trabalho desenvolvido por Ferreira 

(2015) ela verifica a relação, dentre outras variáveis, aplicáveis ao desempenho do discente, a 

influência das horas extra de estudo e as horas de sono e reforçam que há pesquisas que 

sugerem relação positiva entre a quantidade de horas estudadas e o sucesso no desempenho 

acadêmico. No seu estudo 88,3% dos discentes entrevistados relataram se dedicarem uma ou 
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mais horas de estudo. Sua hipótese afirmava que o aluno que se dedicava pelo menos uma 

hora semanal a estudos fora de sala de aula tenderia a apresentar desempenho superior ao de 

alunos que não dedicavam tempo fora da sala de aula, a qual foi aceita e corroborou o quanto 

já sinalizado pela literatura.  

Contudo, na hipótese Hf do presente estudo, em que foi definida pela afirmação “existe 

associação entre Horas de estudo extra declarado espontaneamente (HsDia) com Reincidência 

em reprovação (C2)”, não foi convergente com os achados apontados por Ferreira (2015) e os 

estudos lastreados na literatura vigente, negando a influência da dedicação de horas extras de 

estudos com a possibilidade de evitar novas reprovações em disciplinas. E isso permite 

revelar que a amostra, ao contrário da previsão tendente na estrutura científica atual, 

demonstra um declínio com a importância quanto ao efeito de aplicar mais horas ao estudo 

sobre a resiliência daqueles que já experimentaram reprovação anterior. Presumivelmente, os 

entrevistados admitem que aqueles que possuem a resiliência sobre a forma de experimentar 

uma reprovação não enxergam na hora de dedicação de estudo fora da aula como um 

elemento definidor de desempenho. Seria necessário pesquisar em profundidade esse aspecto 

de forma a trazer maiores esclarecimentos sobre a causa dessa rejeição da hipótese, o que 

seria importante e interessante para novas pesquisas no intuito de reforçar a base de 

conhecimentos sobre a motivação e o comportamento dos discentes nesta relação definida em 

Hf. 

A hipótese Hg, definida como “existe associação entre Horas de estudo extra 

declaradas espontaneamente (HsDia) e Tempo Extra (C3)” também foi rejeitada no estudo. 

Isso vai de encontro com a literatura estudada, sobretudo nos estudos de Rotenstein, Davis e 

Tatum (2009) e de Kaenzig e Keller (2011) que sugerem que há um impacto proativo de horas 

de estudo fora da sala de aula. 

Esperava-se que essas variáveis pudessem guardar relação positiva entre si, 

considerando algum alinhamento presumível entre ambas. No entanto, o relacionamento entre 

elas foi rejeitado e a amostra estudada relatou um comportamento diverso ao esperado, de 

forma que o comportamento daqueles que se auto declararam dedicação nos estudos alem do 

limite da sala de aula não concordou que tal dedicação fosse uma confirmação com “o tempo 

extra de estudo é predominante no desempenho acadêmico”, ressaltado por Rodrigues, et al. 

(2016). Isso é importante no sentido de alertar sobre o quanto o conjunto de entrevistados 

possuírem razões para não aderirem ao que a literatura previu e, ao seu tempo, contribui para 
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uma reflexão de como essas razoes precisam de maior investigação sobre a direção da 

literatura. 

Para Silva et al. (2017), as instituições que declararam oferecer monitorias ou 

atendimento extraclasse para suprir deficiências do aluno ao longo do curso tiveram um 

menor índice de evasão, repercutindo no seu desempenho. 

Quanto à rejeição da hipótese Hi, o segundo fator mais apontado pelos entrevistados se 

refere ao tempo para estudo, de forma que 9 entrevistados afirmaram não ter tempo para 

estudar e fazer os trabalhos curriculares, conforme Sauberlich (2012) e isso também está 

alinhado com o estudo de  Scully e Kerr, 2014.  

A hipótese Hi que diz que “existe associação entre Dedicação de horas de estudo extra 

declarado espontaneamente (HsDia) com Formas de Avaliação (C4)” também foi rejeitada ao 

apresentar um valor de coeficiente de correlação obtido na Tabela 24 de r = 0,794 e é não 

significativo. As aspirações definidas pelos autores Leal; Cornachione Jr., 2006; Lynn (2013); 

Seow, Pan e Tay (2014); Beck (2001) e também Silva et al. (2017) não foram corroboradas 

conforme esperado na construção da hipótese. Ainda segundo Silva et al. (2017) ao discorrer 

sobre ações combate à evasão, na forma de um trabalho realizado ainda este ano de 2017, 

revela que ações extracurriculares e de aproveitamento e incentivo de estudo extra para os 

discentes, como monitorias ou atendimento extraclasse e cursos extras, aulas de reforço, 

tiveram surpreendentemente resultados indicativos negativos quanto à obtenção de menores 

formas de evasão. 

Desta forma, o presente estudo não obteve confirmação entre o relato de dedicação de 

horas extra de estudo e as formas de avaliação, que funcionou como proxy do acaso na 

atribuição dos alunos ao avaliar o cenário proposto de reprovação em disciplina. Isso permite 

supor que independente da forma de avaliação aplicada o tempo de estudo vivenciado pelo 

aluno não sofre influencia. Todavia, novas pesquisas são necessárias para explicar 

efetivamente esse fenômeno.  

A respeito às hipóteses acima (Hd1, Hd3, Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4) descritas como:  

Hd1: existe relação entre ter sido reprovado em alguma disciplina e a forma de 

avaliação sob o tipo múltiplas escolhas. 

Hd3: existe relação entre ter sido reprovado em alguma disciplina e a forma de 

avaliação sob o tipo seminários. 
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Hi1: existe relação entre dedicação de horas de estudo extra declarada espontaneamente 

e a forma de avaliação sob o tipo múltiplas escolhas. 

Hi2: existe relação entre dedicação de horas de estudo extra declarada espontaneamente 

e a forma de avaliação sob o tipo questões abertas. 

Hi3: existe relação entre dedicação de horas de estudo extra declarada espontaneamente 

e a forma de avaliação sob o tipo seminários. 

Hi4: existe relação entre dedicação de horas de estudo extra declarada espontaneamente 

e a forma de avaliação sob o tipo trabalhos escritos. 

Elas (Hd1, Hd3, Hi1, Hi2, Hi3 e Hi4) que foram rejeitadas, a falta de relação entre as 

duas proxies construídas para representar o desempenho percebido sob a forma de a 

reprovação em disciplinas é condição de aceitação estrutural de tais hipóteses, visto que elas 

representam relações de consequência condicionadas a essa primeira aceitação entre as 

proxies. Isso parece ser mais esclarecido ao se observar o esquema do Modelo Operacional 

construído na Figura 6. As formas de avaliação especificadas como Trabalhos escritos, 

Múltipla escolha, prova objetiva, e seminários, desempenham indicativo de representatividade 

e significado para o estudo caso essa relação preliminar entre Reprovx e HsDia seja 

significativa com a variável Formas de avaliação (C4). Logo, de pronto percebe-se uma 

rejeição ao menos de significado da pesquisa naquelas derivadas da hipótese Hi (Hi1, Hi2, 

Hi3 e Hi4), haja vista que não foi obtido relação entre HsDia e C4 preliminarmente. Já para 

aquelas hipóteses derivadas da relação ente ReprovX e C4, Hd1 e Hd3, a rejeição determinada 

pelo coeficiente r não significativo foi contundente sob a possibilidade de contribuição real ao 

estudo, caso não houvesse rejeição. 

Cornachione Jr. et al. (2010) alertam que os estudos sobre a Teoria da Atribuição 

relacionados ao desempenho acadêmico ainda são incipientes, apesar da relevância da 

atividade teórica e empírica na literatura desde a década de 1950. Desta forma, no tocante à 

rejeição das hipóteses da variável “Horas Diárias” (HsDia), o presente estudo conseguiu 

captar que novas pesquisas precisam ser conduzidas pra trazer luz à forma como o julgamento 

de atribuição dos alunos presentes na amostra foi efetuada visto que, os estudos feitos na base 

da literatura pesquisada permitiram criar um conjunto de variáveis e hipóteses formuladas a 

partir da revisão da literatura. Conforme destacado, pesquisas mais aprofundadas permitiriam 

verificar outros elementos que serviram de decisão aos alunos, em aderência à estrutura 

conceitual desenvolvida por Weiner (1985), cujos fundamentos sustentam que a atribuição 
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não é objetiva e outros elementos devem ser considerados, sobretudo na dimensão da 

influência cultural relacionada à motivação e que pode ter influenciado as bases de 

julgamento da amostra.   

Quanto às hipóteses ligadas à variável “Reprovações Anteriores” (ReprovX) indicadas 

pelos discentes observou-se que em quatro situações a correlação existe: 

Na correlação entre Reprovações Anteriores, ReprovX, (indicadas pelos discentes que 

sofreram ao menos uma reprovação no curso) e Reincidência em Reprovação (construída a 

partir da literatura) os valores demonstrados na Tabela 24 foram de sig 0,000 (bilateral, ao 

nível de 0,01), N=421 e r=0,191, indicando que existe uma correlação positiva entre as 

variáveis porque o sinal de r é positivo, demonstrando que se movem no mesmo sentido de 

influência mútua, porém devido ao seu valor ser próximo de zero, a correlação é fraca. Era de 

se esperar que houvesse interação positiva entre estas variáveis que guardam entre si 

características de percepção de desempenho como reprovação, tanto a indicada 

espontaneamente pelos respondentes na pesquisa quanto aquela que foi construída a partir do 

protocolo de pesquisa. Isto corrobora os estudos de Pacharn, Bay e Felton (2013) e Marcelino, 

Araujo, Miranda (2015). 

Na correlação entre Reprovações Anteriores (indicadas pelos discentes) e Formas de 

Avaliação (construída a partir da literatura) os valores demonstrados na Tabela 24 foram de 

sig 0,002 (bilateral, ao nível de 0,01), N=424 e r=0,148, concluindo que há uma correlação 

positiva entre as variáveis porque o sinal de r é positivo, porém devido ao seu valor ser 

próximo de zero, a correlação também é fraca. Objetivamente, tal interação entre essas 

variáveis mostra que os discentes possuem sensibilidade quanto à forma de avaliação aplicada 

nas disciplinas e atribuem isso, ainda que em pouco grau, ao número de reprovações que eles 

experimentaram na prática. Isto corrobora os estudos de Jacomini (2009) e Watty et al. 

(2013). Isso está alinhado com os achados de Borges et al. (2014), que investigando os 

possíveis motivos do alto índice de reprovação na disciplina de Contabilidade de Custos, com 

uma amostra de 102 alunos matriculados no curso de Ciências Contábeis,  constataram que a 

maioria dos alunos, 70% dos reprovados e 54% dos aprovados, alegaram que sentem muito ou 

razoável nervosismo ou ansiedade durante as provas e isso os atrapalha. Esses dados indicam 

que existe a percepção dos alunos, da ansiedade em situação de avaliação e a sua possível 

relação com o desempenho. Os resultados de Borges et al. (2014) reforçam o impacto da 

reincidência em reprovação como razão importante na expectativa de desempenho, ao 

demonstrarem que o mau desempenho logo no início do período da disciplina, ao postergar a 
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realização das tarefas ou até mesmo postergar o ato em si de estudar, acarreta ao aluno um 

desempenho extremamente insatisfatório e ao sentimento de falha, afetando diretamente a sua 

motivação. 

Na correlação entre Reprovações Anteriores (indicadas pelos discentes) e Questões 

Abertas (tipo de avaliação) os valores demonstrados na Tabela 24 foram de sig 0,021 

(bilateral, ao nível de 0,05), N=426 e r=0,112, permitindo afirmar que há uma correlação 

positiva entre as variáveis porque o sinal de r é positivo, porém devido ao seu valor ser 

próximo de zero, a correlação também é fraca. Isso suscita argumentos de que avaliações 

com questões abertas são vistas pelos alunos como mais suscetíveis a um resultado de 

reprovação do que de aprovação. 

Na correlação entre Reprovações Anteriores (indicadas pelos discentes) e Trabalhos 

Escritos (tipo de avaliação) os valores demonstrados na Tabela 24 foram de sig 0,024 

(bilateral, ao nível de 0,05), N=426 e r= - 0,110 (sinal negativo), resultando em existe uma 

correlação negativa entre as variáveis porque o sinal de r é negativo, demonstrando que se 

movem em sentido contrário de influência, porém devido ao seu valor ser próximo de zero, a 

correlação é fraca. Da mesma forma que na análise acima sobre as Questões Abertas, parece 

fomentar raciocínios no sentido de que avaliações sustentadas em Trabalhos Escritos são 

vistas pelos alunos como mais propensas a um resultado de evitar reprovação e garantia 

de aprovação. 

A análise das variáveis que são tipos de Formas de Avaliação apenas se mostram úteis 

caso haja correlação preliminar entre a variável em questão e “Formas de Avaliação”. Do 

contrário, a informação não consegue trazer elucidações categóricas à pesquisa, visto que se 

faz necessário atribuir a priori a influência de Formas de Avaliação e depois indicar algum 

tipo desta. No caso acima, esse critério metodológico foi satisfeito. 

Conclui-se que isso leva a aceitar as hipóteses Hb, Hd, Hd2 e Hd4, visto que foi 

constatado que existe relação entre as variáveis: 

a) Hb: existe relação entre reprovação anterior (ReprovX) e a reincidência em 

reprovação (C2) do aluno; 

 

b) Hd: existe relação entre reprovação anterior e formas de avaliação dos alunos; 
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c) Hd2: existe relação entre ter sido reprovado em alguma disciplina e a forma de 

avaliação sob o tipo questões abertas; 

 

d) Hd4: existe relação entre ter sido reprovado em alguma disciplina e a forma de 

avaliação sob o tipo trabalhos escritos. 

 
 
 

  



117 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresenta as considerações finais da pesquisa, iniciando pela síntese dos 

objetivos propostos. Em seguida são descritas as respostas ao problema de pesquisa através da 

síntese dos resultados. E por fim, elencam-se as limitações e recomendações para futuras 

pesquisas. 

 

 

5.1 SÍNTESE DOS OBJETIVOS 

  

Esta pesquisa teve como objetivo identificar as principais causas percebidas como 

explicativas do desempenho esperado quando resulta em reprovação discente no Curso de 

Ciências Contábeis nas Regiões Metropolitanas de Salvador e Feira de Santana. Para tanto, foi 

criado um modelo que pudesse captar a percepção de desempenho acadêmico do aluno sob a 

forma de resultados que ocasionaram em reprovação, ou seja, a falta de eficiência evidenciada 

pela reprovação em disciplinas do curso. Esse modelo conceitual teve como arcabouço teórico 

a Atribuição de Causalidade de Weiner, permitindo predizer o fenômeno sob a ótica dos 

quatro elementos pertencentes a essa Teoria.  

Foram criadas dezesseis hipóteses que permitissem atingir os objetivos propostos: 

verificar se havia correlação entre a variável dependente Percepção de Reprovação – 

identificada como as proxies Reprovação Anterior, declarada espontaneamente pelos 

respondentes (ReprovX), e Horas Diárias, declarada pelos respondentes (HsDia), e as 

variáveis independentes usadas no estudo, que foram o Conhecimento Prévio dos alunos (C1), 

a Reincidência em Reprovações (C2), o Tempo Extra dedicado ao estudo (C3) e as Formas de 

Avaliações predominantes (C4).  
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5.2 SÍNTESE DOS RESULTADOS  

 

O problema de pesquisa proposto no trabalho foi: Quais são as causas explicativas do 

desempenho percebido como reprovação discente no Curso de Ciências Contábeis nas 

Regiões Metropolitanas de Salvador e de Feira de Santana? 

Algumas relações de dependência foram estimadas e esperadas frente ao que foi 

levantado através da revisão da literatura. A primeira foi quanto ao tempo de estudo extra que, 

segundo Santos (2012), relaciona-se de forma positiva e com grande impacto sobre a variável 

dependente, a reprovação.  

Isto foi algo esperado, teorizado e, no entanto, não se confirmou. A argumentação e 

teorização em torno da influência do tempo extra provocou uma expectativa de aceitação da 

hipótese visto que esta encontrava-se lastreada, inclusive em função dos conteúdos que o 

curso de Ciências Contábeis aborda, exigindo tempo de leitura além do tempo que seria 

necessário para aprender e treinar os cálculos que muitas disciplinas requerem. Da mesma 

forma, toda a previsão que residia sobre a variável Conhecimento Prévio também não se 

confirmou, afastando a predição sobre as consequências de conhecimento prévio deficiente e 

suas conexões com temas como uso de cotas de ingresso e o preparo dos alunos para entrada 

na Universidade. 

A maior confirmação se revelou nos achados decorrentes das relações entre número de 

“Reprovações Indicadas” pelos respondentes e a atribuição de “Formas de Avaliação”, sendo 

corroboradas nas Tabelas 16, 18 e 24, conduzindo à aceitação das hipóteses “Hb” e “Hd” de 

relação entre essas variáveis. Essa interação, ainda que evidenciada por uma correlação fraca, 

origina o início de discussão sobre o porquê de os alunos realizarem atribuições de causas 

percebendo o desempenho de forma negativa associada a Formas de Avaliação.  

Da mesma forma a interação entre reprovações indicadas (ReprovX) e questões abertas 

insinua reflexões sobre que tipo de julgamento de atribuição foi usado, de maneira que 

quando se usam avaliações com questões abertas o aluno se vê a si e ao outro como mais 

propenso a não atingir a nota de aprovação. Por outro lado, como a variável secundária 

Trabalhos Escritos também teve sua hipótese aceita, é possível realizar suposições sobre como 

foi julgada a atribuição dos alunos, visto que eles se viram e viram os outros, mais 

predispostos a serem aprovados quando o tipo de avaliação é por trabalhos escritos. 
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A maneira como esse julgamento foi feito e suas razões podem conduzir a novas 

pesquisas que possam elucidar os motivos pelos quais os achados desse estudo foram 

escolhidos pelos alunos: 

Achado 1: o tempo de estudo extra (C3) e o nível de conhecimento prévio (C1) não 

conseguiram explicar a percepção de reprovação; 

Achado 2: os respondentes atribuíram que existe relação positiva entre reprovação 

relatada espontaneamente (ReprovX) e formas de avaliação (C4); 

Achado 3: os respondentes atribuíram que existe relação positiva entre reprovação 

relatada espontaneamente (ReprovX) e Reincidência em Reprovações (C2); 

Achado 4: os respondentes atribuíram que, dentre as formas de avaliação, aquelas em 

que há predominância de questões abertas provoca uma tendência de que a reprovação possa 

acontecer; 

Achado 5: os respondentes atribuíram que dentre as formas de avaliação, aquelas em 

que o tipo usado é com trabalhos escritos provoca uma tendência de que a reprovação seja 

evitada; 

Achado 6: a proxy Horas Diárias declarada pelos respondentes (HsDia) não conseguiu 

refletir a percepção de reprovação; 

Achado 7: a causa relacionada como “falta de preparo do docente e/ou (mal) uso de 

metodologias de ensino”, levantada por declaração espontânea dos alunos, apresentou-se 

como o fator com a maior frequência de razão preponderante para a reprovação, na questão 

aberta. Não pertencendo ao escopo do trabalho, tal aspecto é brevemente mencionado a 

seguir. 

Assim, conclui-se que dentre as hipóteses propostas que foram aceitas pode-se afirmar a 

existência de relação entre o número de reprovações que os alunos declararam ter sofrido no 

curso (ReprovX) com Reincidência em Reprovação do aluno (C2) e com as Formas de 

Avaliações (C4) aplicadas para mensurar o seu desempenho, estas últimas teorizadas segundo 

o que foi proposto do arcabouço da Atribuição de Weiner. Esta pesquisa constatou que, além 

disso, para aqueles alunos que declaram já terem experimentado alguma reprovação em 

disciplina, existe uma influência negativa na sua aprovação quando a forma de avaliação é do 

tipo com questões abertas e existe uma influência positiva na sua aprovação quando a forma 

de avaliação é do tipo com trabalhos escritos. 
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Essa pesquisa constatou ainda que os discentes mais jovens percebem maior influência 

das Formas de Avaliação sobre o impacto na reprovação de disciplinas do que os discentes 

mais velhos e os discentes do sexo feminino percebem maior influência das Formas de 

Avaliação sobre o impacto na reprovação de disciplinas do que os discentes do sexo 

masculino, o que foi constado mediante testes estatísticos adicionais com as variáveis 

demográficas. 

Assim, ao proceder com uma atribuição de causalidade sobre os aspectos 

condicionantes derivados a partir da literatura, sobretudo para Reincidência em Reprovação 

do aluno (C2) e com as Formas de Avaliações (C4) após realização de teste estatístico, a 

relação com ReprovX permitiu comprovar que existe correlação entre essas causas e o 

desempenho sob a forma de reprovação. A incidência de Reprovação Anterior proporcionou 

relações mais fortes do que dedicação de horas de estudo extra com as causas apresentadas, 

isso permitiu presumir que quem declara se dedicar a horas extras de estudo não admite que 

isso seja resultado dos aspectos frutos das atribuições. A explicação provável desse efeito 

reside no fato de que as formas de avaliação podem possuir um grande impacto motivador ou 

desmotivador no conjunto cognitivo do aluno e na sua autoestima. Suas atribuições e 

julgamentos os dirigem para experiências já vividas, principalmente para aqueles que 

relataram alguma reprovação pessoal.  

O contexto de destaque na correlação em “Forma de avaliação quando o tipo é Questões 

abertas”, a qual foi atribuída em maior dificuldade por parte dos respondentes possui 

potencial para novas investigações que permitam trazer luz às causas reais. O mesmo se 

cogita quanto à correlação com “trabalhos escritos”, em que os julgamentos levaram à 

suposição de deterem a tendência à aprovação. 

Subsidiariamente, percebeu-se nos resultados da Tabela 14 que um fator foi realçado 

pelos respondentes como possuindo o impacto mais importante como causa apontada 

espontaneamente pelos alunos: o preparo dos docentes (“didática comprometida ou 

deficiente”, usando os dizeres coletados) e o (mal) uso de metodologias de ensino, que foram 

condensadas na variável secundária dessa Tabela. Esse aspecto não pertence ao objetivo do 

presente trabalho, mas exige atenção sob a forma de sugestão de novos estudos de maneira a 

corroborar tal evidência como significativa. 

A reprovação é um dos temas que desperta atenção elevada para alguns grupos que 

estão envolvidos no Ensino Contábil. Logo, analisam-se alguns pontos que podem fomentar o 

interesse para estes públicos com o que foi evidenciado na presente pesquisa: 
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Para os Coordenadores de Cursos de Contabilidade seria apresentado especial atenção 

aos impactos que o estudo pode promover sobre a condição de reprovação ou aprovação dos 

discentes do curso. Ademais, identificar as razões de reprovação dos alunos pode se 

assemelhar a uma grande conquista para aqueles que são gestores dessa engrenagem 

educacional, especialmente porque a reprovação é um evento que afeta a todos e não deixa de 

ser uma meta tácita a ser minimizada pelos Coordenadores. 

Para os alunos, o benefício e a relevância são diretos, de maneira que os discentes 

possam conhecer e entender sobre a etapa que os impulsiona para frente ou os retarda na sua 

jornada acadêmica, porque é na reprovação que os motivos se destacam. Encontrar respostas 

de o porquê ser reprovado parece liderar o discernimento do estudante. O estudo pode 

proporcionar respostas e indagações sobre questões que circulam no raciocínio dos discentes, 

considerando que é o público principal do estudo. 

Para os docentes, o seu interesse também é central, haja vista que ele é agente, na 

maioria das vezes, condicionador e determinante da aprendizagem. E entender como os 

motivos da reprovação impactam na vida do aluno é de suma importância, os docentes não 

podem se eximir desse processo e esse estudo visa contribuir, levantando respostas e 

indagações que permitem fomentar raciocínios na direção de continuar a exploração do tema 

com o intuito de explicá-lo cientificamente. Um exemplo disso, foi o questionamento como o 

público de até 24 anos apresentado nos resultados da Tabela 19: será que o público próximo 

aos 24 anos, apontado nos resultados, não possuiria alguma dificuldade ou deficiência de 

conteúdo no treino para responder “questões abertas”? Será que a sua origem no Ensino 

Médio não foi sob o treinamento constante de “marcar um X”? (em alusão ao fato de que 

houve um resultado revelado no estudo de escolha predominante de avaliações sem questões 

abertas). Os resultados com a rejeição da falta de conhecimentos prévios em relação com o 

número de reprovação declarada apontam ou sinalizam para um suposto despreparo do aluno 

em avaliar e mensurar aspectos de planejamento e execução da sua própria carreira 

acadêmica, ao ponto que ele presumivelmente não conseguiu analisar o valor do 

conhecimento adquirido. São questionamentos diretos e provocantes, em que os professores 

inevitavelmente estarão se defrontando e o presente estudo propicia refletir, ainda que estudos 

complementares e em profundidade, com abordagem fenomenológica, sejam exigidos para 

alcançar respostas definitivas a essas e outras perguntas feitas aqui. 

Para outros públicos, a exemplo de instituições de ensino superior e gestores de 

políticas educacionais, que podem se beneficiar dessa temática como um público potencial. 
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Para esses, pode ser particularmente importante observar que políticas e diretrizes de 

aperfeiçoamento de docentes podem ser expressivas e valiosas, de forma que eles percebam 

os aspectos que os alunos atribuíram e atribuem para a reprovação e conduza à construção de 

esforços responsáveis não só pela redução da reprovação, mas no progresso e evolução do 

processo ensino-aprendizagem. 

Deste modo, as hipóteses aceitas puderam revelar o que foi descrito acima. Já as 

hipóteses rejeitadas permitiram construir também reflexões provocantes sobre essa temática 

estimulante que é a reprovação. A reflexão inicial é a própria rejeição das hipóteses: é o fato 

da amostra apontar numa direção diferente àquela construída e apoiada pela literatura, 

demonstrando um “sinal de alerta”, ao ponto que os dados discordam com o previsto por 

estudos anteriores. Consequentemente, indagações são feitas e permitem direcionar novos 

estudos. Algumas indagações podem ser:   

O que ainda está obscuro considerando que a literatura defende o contrário do que foi 

resultado na rejeição das hipóteses? Por que as horas de estudo extra não foram explicativas 

ao fenômeno? Será que os exames e provas não conseguem valorizar o investimento em 

estudo extra? Por que para os alunos não é atrativo investir em horas extra de estudo? Que 

causa real permanece encoberta nesse comportamento? Será que os alunos não estão mais se 

dedicando ao estudo fora da sala?  

A reflexão e a inquietação resultantes dessas perguntas por parte dos públicos 

interessados com a temática já são suficientes para admitir uma contribuição dada pela 

pesquisa à linha de Ensino Contábil. Além disso, provavelmente os dados levantados não 

conseguiriam responder a estes questionamentos e possivelmente nem precisem fazê-lo, mas 

despertar na consciência do leitor sobre a necessidade de que esse assunto merece discussão e 

precisa ser continuado. 

Um caminho sugerido para percorrer como continuidade na pesquisa dessa temática é a 

partir das indagações e questionamentos feitos com as hipóteses rejeitadas. Além disso, 

poderia ser de resultado promissor a sua aplicação também em cursos que compartilham de 

assuntos afetos à Contabilidade, como Administração, Direito e Economia. 

Pode-se colocar que os resultados reforçam a ideia de que é relevante construir uma 

investigação mais profunda sobre os achados da presente pesquisa, principalmente quando se 

trata de tema tão provocador como a reprovação. 
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5.3  LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS  

 

Não foi objeto da pesquisa a medição quantitativa da reprovação nos cursos nem quanto 

ao percentual de evasão. Contudo, admite-se que esses números poderiam subsidiar melhores 

conclusões, correlacionando-os com as causas vivenciadas. Como sugestão para futuros 

trabalhos poderia haver a busca desses resultados. 

A segunda limitação foi no planejamento e tempo para tratar os dados primários. O 

desafio aumentou com a tarefa de coleta de dados primários nas IES das duas Regiões 

pesquisadas, sobretudo a Região Metropolitana de Feira de Santana. Foi preciso uma rigorosa 

rede sistemática de coleta, envolvendo professores que se dispuseram voluntariamente a 

participar como uma parceria de pesquisa. O envolvimento destes multiplicadores foi 

essencial para a viabilidade da coleta. Ainda assim, houve perda de dados de grande valor de 

duas Faculdades de Feira de Santana que iriam compor a amostra, balanceando o número de 

IES para as duas Regiões, devido ao comprometimento da mobilidade nos dias em torno dos 

festejos juninos, representando obstáculos de acesso aos locais principais da cidade. Desta 

forma, por conta da iminência de iniciar o processo de análise e tratamento dos dados e de 

apresentar ao Colegiado da FCC-UFBA um texto atualizado da pesquisa, os dados não 

puderam ser recolhidos. Os dados primários exigem sempre um planejamento minucioso, 

maior esforço e maior custo de obtenção podendo, no entanto, propiciar resultados 

alvissareiros ao pesquisador. 

Outra limitação foi o fato de não ter coletado na amostra a forma de ingresso no curso, o 

que poderia permitir maiores investigações de correlação, principalmente quanto à influência 

de reprovações. 

Como sugestão para futuras pesquisas nota-se que os discentes mais jovens percebem 

maior influência das Formas de Avaliação sobre o impacto na reprovação de disciplinas do 

que os discentes mais velhos. Esse resultado aponta para uma direção de potencial para 

futuras pesquisas, porque os outros tipos de formas de avaliação não foram indicados como 

responsáveis por reprovações. Investigar se os obstáculos em provas de questões abertas 

proporcionam maior propensão à reprovação do que os obstáculos com outros tipos de 

avaliação seria um questionamento preliminar nesse sentido. 
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Por fim, a amostra utilizada obedeceu a critérios de conveniência, em função do 

arcabouço do experimento, não havendo a designação aleatória dos participantes do estudo, 

de maneira que a ampliação dos estudos em pesquisas futuras possibilitará a obtenção de 

amostras probabilísticas, fortalecendo os achados. Além disso, a inclusão dos alunos 

matriculados na modalidade EAD poderia proporcionar incrementos nas comparações entre as 

modalidades, desde que isso seja revestido de um planejamento antecipado de acesso aos 

respondentes, visto que a forma de coleta de respostas via sites de formulários não é ainda 

estimulante aos entrevistados. 

Portanto, fica evidenciada neste trabalho a importância da discussão acerca das razões 

principais da reprovação discente no Curso de Ciências Contábeis de IES da Bahia, mediante 

aspectos de uma teoria motivacional. O tema reprovação possui grande importância, 

sobretudo devido às suas consequências no cotidiano dos alunos e professores e à demanda de 

ações gerenciais por parte dos gestores pedagógicos e educacionais das IES e dos órgãos de 

escalões superiores no objetivo de solucionar as causas mais relevantes. 
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APÊNDICE A – Questionário de Pesquisa 
 
 

 
 
 

Olá! Sou mestrando da Faculdade de Ciências Contábeis da UFBA e, juntamente 

com o meu orientador, Prof. Dr. Adriano Leal Bruni, estamos realizando pesquisa 

acadêmica sobre sucesso ou insucesso em disciplinas da graduação. Investigamos 

APENAS alunos do curso de Contabilidade, ingressantes a partir de 2011 ou 

formados em 2012 ou anos posteriores. Por favor, responda este questionário 

apenas nestas situações.  
 

Agradecemos sua participação. 

 

 
 

 
Escolha uma das alternativas a seguir. 
� Sou estudante de graduação em Contabilidade com ingresso a partir de 2011. 
� Me graduei em Contabilidade em 2012 ou em anos posteriores. 
� Não faço parte dos dois grupos apresentados nas alternativas anteriores. 

 

 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), de uma pesquisa 
vinculada ao Mestrado Acadêmico em Contabilidade da Faculdade de Ciências 
Contábeis da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Sua participação é voluntária 
e, a qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu 
consentimento, sem penalidade ou qualquer prejuízo. Seu anonimato está garantido, 
de forma que NÃO HÁ RISCOS de que dados individuais sejam identificados. A 
análise dos resultados será feita e divulgada de forma AGREGADA, sem identificar 
respostas individuais. 
 
OBJETIVOS: Estudar condicionantes para o desempenho em disciplinas na 
graduação. 
 
PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: se concordar em participar da pesquisa, você terá 
que responder a um questionário contendo duas partes:  
(a) fatores que podem explicar o desempenho em disciplinas de graduação,  
(b) perfil do respondente. 
 
CONFIDENCIALIDADE DA PESQUISA: sua privacidade está TOTALMENTE 
garantida e dados individuais NÃO serão divulgados. 
 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Luis A. Ferreira dos Santos – UFBA 



 

 
 
 
Diante desses esclarecimentos, assinale uma das duas alternativas a seguir:

� Li e declaro minha ciência sobre os procedimentos desta pesquisa e minha 
disposição de participar voluntariamente.

� Não concordo ou não posso participar
 
 

 
Analise a situação apresentada a seguir:
   
"Após ter se matriculado em uma das disciplinas do curso de graduação, você 
enfrentou uma série de desafios e acabou sendo reprovado na disciplina".
 

Para cada uma das alternativas a seguir, escolha um número 
1 (discordo totalmente) e 7 (concordo totalmente)

 

[A1], [A2], [A3] 
 
[B1] Na sua percepção, quais fatores mais contribuíram para a reprovação na 
disciplina? Relacione os fatores do mais importante ao menos importante, 
separando-os com ponto e 
 

 

 
 

Ainda analisando a situação sobre a reprovação em disciplina, julgue a 
relevância das possíveis causas apresentadas a seguir.
 

Indique a intensidade da influência de cada uma das causas a seguir e que 
poderiam explicar a 

1 (pouco influenciou) e 7 (muito influenciou).

Diante desses esclarecimentos, assinale uma das duas alternativas a seguir:
Li e declaro minha ciência sobre os procedimentos desta pesquisa e minha 
disposição de participar voluntariamente. 
Não concordo ou não posso participar 

Parte I 

Analise a situação apresentada a seguir: 

"Após ter se matriculado em uma das disciplinas do curso de graduação, você 
enfrentou uma série de desafios e acabou sendo reprovado na disciplina".

 
Para cada uma das alternativas a seguir, escolha um número 

1 (discordo totalmente) e 7 (concordo totalmente) 

Na sua percepção, quais fatores mais contribuíram para a reprovação na 
disciplina? Relacione os fatores do mais importante ao menos importante, 

os com ponto e vírgula (“;”): 

Ainda analisando a situação sobre a reprovação em disciplina, julgue a 
relevância das possíveis causas apresentadas a seguir. 

Indique a intensidade da influência de cada uma das causas a seguir e que 
 reprovação na disciplina. Escolha um número entre

1 (pouco influenciou) e 7 (muito influenciou). 
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Diante desses esclarecimentos, assinale uma das duas alternativas a seguir: 
Li e declaro minha ciência sobre os procedimentos desta pesquisa e minha 

"Após ter se matriculado em uma das disciplinas do curso de graduação, você 
enfrentou uma série de desafios e acabou sendo reprovado na disciplina". 

Para cada uma das alternativas a seguir, escolha um número entre 

 

Na sua percepção, quais fatores mais contribuíram para a reprovação na 
disciplina? Relacione os fatores do mais importante ao menos importante, 

Ainda analisando a situação sobre a reprovação em disciplina, julgue a 

Indique a intensidade da influência de cada uma das causas a seguir e que 
Escolha um número entre  



 

[C1], [C2], [C3], [C4] 
 
Em relação às metodologias de avaliação adotadas pelo professor na situação 
anterior, indique a intensidade de uso das formas de verificação do 
conhecimento apresentadas a seguir.
 
Para cada uma das formas de avaliação apresentadas a seguir escolha um número 

entre 1 (pouco utilizado) e 7 (muito utilizado):
 

[D1], [D2], [D3], [D4] 
 
 

[E1] Além das formas de avaliação apresentadas anteriormente, 
tipos de avaliação foram empregados na disciplina em que a reprovação 
ocorreu? 
 

 

 

 

 
 

Em relação às metodologias de avaliação adotadas pelo professor na situação 
anterior, indique a intensidade de uso das formas de verificação do 
conhecimento apresentadas a seguir. 

Para cada uma das formas de avaliação apresentadas a seguir escolha um número 
1 (pouco utilizado) e 7 (muito utilizado): 

Além das formas de avaliação apresentadas anteriormente, 
tipos de avaliação foram empregados na disciplina em que a reprovação 
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Em relação às metodologias de avaliação adotadas pelo professor na situação 
anterior, indique a intensidade de uso das formas de verificação do 

Para cada uma das formas de avaliação apresentadas a seguir escolha um número 

 

Além das formas de avaliação apresentadas anteriormente, quais outros 
tipos de avaliação foram empregados na disciplina em que a reprovação 
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Parte II. Perfil 
 

Precisamos coletar informações sobre o seu perfil. 
 

[F1] Em que instituição você fez ou ainda faz a graduação em Contabilidade? 
 

 
[F2] Qual o seu gênero? 

� Masculino 
� Feminino 

 
[F3] Qual a sua idade em anos completos?    ___________  anos. 
 
[F4] Em que ano você ingressou no curso de graduação?    _____________ 
 
[F5] Em que ano você concluiu ou pretende concluir o seu curso de graduação (Ex: 
2017, 2018, 2019)? ____________ 
 
 

[F6] Em turno você fez ou faz majoritariamente (com maior concentração de aulas) o 
seu curso de Contabilidade? 

� Diurno 
� Noturno 

 
[F7] Quantas vezes você já foi reprovado em disciplinas da graduação em 
Contabilidade? 

� 0 (nunca fui reprovado) 
� 1 vez 
� 2 vezes 
� 3 vezes 
� 4 vezes 
� 5 ou mais vezes 

 
[F8] Caso você tenha feito outra graduação, indique qual foi o curso, com o último 
ano de aula entre parênteses. Caso tenha feito diversos cursos, separe-os com 
ponto e vírgula (";"). 
Por exemplo: Administração (2005) ou Administração (2005); Direito (2011): 
 

 

 
[F9] Em relação às rendas familiares dos seus colegas de curso de graduação, em 
que situação você se encaixaria? 

� Entre os de menor renda. 
� Entre os de maior renda. 

 
[F10] Durante o seu curso de graduação em Contabilidade, quantas horas diárias 
você costuma ou costumava estudar fora das aulas? 

� 0 (nenhuma hora diária) 
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� 1 hora diária 
� 2 horas diárias 
� 3 horas diárias 
� 4 horas diárias 
� 5 horas diárias 
� 6 ou mais horas diárias 

 
 
 
Obrigado! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


