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Análise dos fatores influenciadores do
desempenho acadêmico de estudantes
de administração: um olhar do
docente
DERIVANIA JESUS DE ALMEIDA OLIVEIRA E RICARDO COSTA S. S. CAGGY
O presente artigo se propõe a realizar algumas reflexões sobre o Ensino da
Administração no Brasil e a percepção dos docentes sobre os fatores que influenciam o
desempenho do acadêmico no curso de Administração. O quadro teórico construído
demonstra a crescente preocupação da academia com o produto dos atuais modelos
educacionais e as reais necessidades da sociedade. Este processo possui três fatores
que contribuem para o atual estado em que se encontra a educação superior no país: o
modelo educacional adotado pelas IES, a ineficiência da regulação governamental e o
baixo desempenho dos estudantes no ensino superior. A pesquisa assumiu o paradigma
qualitativo para orientação dos métodos de coleta e análise dos dados. O estudo de
caso foi desenvolvido na Faculdade Adventista da Bahia, os dados da pesquisa foram
coletados através de um grupo focal com docentes do curso de administração e
analisados a partir da técnica de análise de conteúdo. Os resultados apontam que
fatores como a origem familiar, condições financeiras, condições físicas podem
influenciar no desempenho dos estudantes, mas o interesse (comprometimento), na
ótica dos docentes, é o principal fator influenciador e diferenciador do bom e mau
aluno no curso de Administração.
Palavras-chave: Desempenho acadêmico. Administração. Qualidade de ensino.
Estudante.
The present paper proposes to make some reflections on the Teaching Administration
in Brazil and the perception of teachers about the factors that influence academic
performance in the course of Directors. The theoretical framework built demonstrates
the growing concern of the academy with the product of the current educational
models and the real needs of society. This process has three factors contributing to the
current state is that higher education in the country: the educational model adopted by
IES, the inefficiency of government regulation and the poor performance of students in
higher education. The research took the qualitative paradigm to guide the methods of
collecting and analyzing data. The case study was developed at the Faculdade
Adventista da Bahia, survey data were collected through a focus group with teachers
from administration and analyzed using the technique of content analysis. The results
indicate that factors such as family background, financial condition, physical
conditions can influence the performance of students, but interest (involvement), in the
view of teachers is the principal factor of influence and differentiator the good and bad
student in the course of administration.
Key-words: Academic performance. Administration.Teachingquality.Estudent
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1 INTRODUÇÃO

A história do ensino de Administração no Brasil foi influenciada em muitos aspectos pelo
modelo Norte Americano de ensino desta ciência, o que aconteceu em diversos países do
mundo, tendo em vista que as principais descobertas científicas nesse campo ocorreram no
início do século XX em solo americano. A partir daí, o modelo educacional, as teorias, e
principalmente os modelos gerenciais difundidos, sempre receberam influências da chamada
escola americana.
Ribeiro e Sacramento (2009), por exemplo, afirmam que vários pesquisadores da área
criticam a importação do modelo americano para o Brasil, pois o mesmo não condiz com a
realidade do país. Considerando que, em contextos com realidades diferentes, é necessária a
utilização de ações voltadas para os problemas locais, existe a necessidade de apresentar
disciplinas que motivem o discente a se portar como agente transformador do meio em que
vive. Vale salientar ainda que, entre as muitas dificuldades encontradas nas organizações
brasileiras nesses últimos anos com as crises financeiras constantes, destacam-se as
dificuldades de encontrar profissionais qualificados que atendam as necessidades básicas
organizacionais.
No Brasil, bem como em outros países, os cursos de administração lideram a oferta por parte
das universidades e também se configuram como dos mais procurados pelos estudantes,
graças a suas características generalistas e às múltiplas possibilidades de atuação no mercado,
após a conclusão do curso. No entanto, mediante o aumento da procura pelo curso e a
expansão do ensino superior no país, a qualidade de ensino oferecida pelos centros
formadores tem sido questionada por diversos pesquisadores da área. Para Oliveira e
Sauerbronn (2007, p. 8), “um dos principais desafios à educação superior é a necessidade de
ampliar o acesso a ela e, ao mesmo tempo, controlar seu processo de mercantilização”.
Balassiano e Costa (2010) salientam que uma das problemáticas encontradas é a
inconsistência entre a área de formação e a área de atuação, visto que profissionais de
diferentes áreas disputam uma mesma vaga de emprego em um mercado de trabalho que se
inclina para o multifuncional. De acordo com os autores supracitados, o problema é resultante
da falta de reciprocidade entre o que se oferece nos currículos acadêmicos e as reais
necessidades do cotidiano empresarial. Tudo isso desmotiva e desvia o foco dos estudantes ao
vivenciarem a prática, mediante um estágio ou trabalho, pois não percebem vínculos mais
lacônicos entre o aprendizado acadêmico e a prática organizacional.
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Prime, Santos e Vendramini (2002), enfatizam que aos profissionais dessas gerações cabe não
apenas dominar o conhecimento especifico, mas serem capazes de rapidamente adaptaremse ao novo, pois isso é exigência básica do mundo que está em constante renovação. Partindo
do pressuposto de que as organizações modernas buscam profissionais de administração com
habilidades múltiplas, tais como: capacidade de inovação, de acompanhar novas situações, de
ser estratégico e de ser criativo; torna-se necessário rever os reais objetivos de ensino e
aprendizagem nos cursos de Administração, a fim de satisfazer a esses novos padrões de
exigência.
É nesse sentido que aspectos como a renovação curricular e a adequação dos conteúdos à
demanda nacional (NICOLINI, 2003), o uso da interdisciplinaridade com ações
metodológicas de êxito (CAGGY; FISHER, 2011) e uma educação centrada no estudante e
não na instituição de ensino (OLIVEIRA, 2009), podem favorecer ao desenvolvimento do
ensino com a qualidade necessária para atender às demandas da sociedade.
Diante disso, podem-se considerar oportunos os estudos que se proponham a debater sobre a
necessidade de melhoria no ensino de administração e as possibilidades de desenvolvimento
de modelos de ensino que permitam melhor integração entre as demandas da sociedade e a
oferta dos centros formadores. Sendo assim, este artigo se propõe a identificar os fatores
influenciadores do desempenho acadêmico de estudantes de administração a partir da ótica do
docente. Para tanto, formulou-se a seguinte questão norteadora: Quais os fatores que
influenciam o desempenho dos estudantes de administração em uma faculdade, durante sua
trajetória acadêmica?
Como pressuposto de pesquisa, identificou-se que o desempenho acadêmico é influenciado
por diferentes fatores, tais como: a educação familiar, o histórico de aprendizagem e a
possibilidade de aplicação da teoria durante o curso. O objetivo desse trabalho, portanto, é
analisar, na perspectiva dos docentes de uma Instituição de Ensino Superior de
Administração, os fatores que influenciam o desempenho acadêmico, além de possibilitar: a)
identificação dos fatores influenciadores do desempenho acadêmico dos estudantes; b)
categorização dos fatores de influência positiva e influência negativa; c) avaliação da
correlação entre os fatores e o desempenho.

2 QUADRO CONCEITUAL

2.1 O ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO NO BRASIL
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A trajetória do ensino superior de Administração no Brasil é impulsionada a partir da
consolidação de convênios firmados entre o governo brasileiro e o dos Estados Unidos.
Nicolini (2003) afirma que foi em 1902 que se iniciou, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o
ensino de Administração. Porém, foi só por volta de 1931, com o surgimento do Ministério da
Educação, que foi criado o Curso Superior de Administração e Finanças. E com o surgimento
do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), em 1931, e o Departamento de
Administração do Setor Público (DASP), nasce o ideário de gerência científica e
consequentemente é proposta a modernização do Estado. Foi através do DASP que surgiu a
Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 1944, com o objetivo de formar profissionais para a
administração pública e privada, e pessoas capacitadas para a gestão organizacional.
Após quatro anos, em 1948, o ensino brasileiro ainda se submetia à modelagem estrutural
americana, reafirmando esse ideário através do envio de representantes da FGV para
visitarem cursos de Administração nos Estados Unidos. Houve saldo positivo, pois ao
retornarem, foi fundada a Escola de Administração Pública (EBAP) no Rio de Janeiro e
posteriormente a Escola de Administração de Empresas em São Paulo (EASP).
Segundo Motta (1983), na década de 1950, um grupo de jovens professores foi enviado para
Michigan StateUniversity, para programas de mestrado e posteriormente para doutorado, com
a finalidade de lecionarem disciplinas voltadas à Administração no Brasil. Em 1967, o
Programa Nacional de Aperfeiçoamento de Professores de Administração Pública
(PRONAPA) foi criado e conduzido pela FGV, sendo este instaurado como o primeiro curso
de pós-graduação strictu sensu direcionado à formação de docentes. Posteriormente, outros
grupos de pós-graduação surgiram e instituíram em 1976 a Associação Nacional de Pósgraduação em Administração (ANPAD) e a (ANGRAD) Associação Nacional de Graduação
em Administração, com o intuito de integralizar o Ensino de Administração e incentivar o
intercâmbio entre as instituições de ensino das escolas de Administração (OLIVEIRA;
SAUERBRONN, 2007).
Nessa trajetória do curso de Administração no Brasil, sempre foi evidenciada a preocupação
de adequação dos currículos às necessidades de desenvolvimento do país, criando estruturas
direcionadas, num primeiro momento para a constituição de um corpo técnico-burocrata para
atuação nas organizações públicas, depois o interesse com o desenvolvimento de um corpo
acadêmico para dar sustentabilidade aos cursos; por fim, a atenção voltada para as
necessidades de mercado. Essas preocupações com a eficácia e eficiência do ensino
perpassam por todos os cursos superiores, como salienta Igarashi (2008). Isso é corroborado
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com a criação de órgãos governamentais que são direcionados a fiscalizar e manter a
qualidade das IES. Entre eles estão o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
(INEP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que,
vinculados à graduação e à pós-graduação, realizam a avaliação das Instituições de Ensino
Superior no Brasil, com o objetivo de acompanhar seu desempenho.
A questão da qualidade do ensino de Administração no Brasil tem fomentado grandes debates
em nível nacional, questões como a mercantilização do ensino, qualidade percebida, formação
docente, precarização do trabalho docente e relevância do conteúdo ensinado, frequentemente
são abordadas nesses trabalhos. E com a crescente demanda do mercado por profissionais
qualificados, a procura por vagas no ensino superior foi intensificada nas últimas décadas,
destacando-se o curso de Administração como maior ofertante de vagas e com maior número
de matrículas nos últimos anos. Equivalente a essa procura, surgem numerosas ofertas de
cursos em instituições públicas, mas principalmente nas privadas, que se desenvolveram
como um grande setor comercial nos últimos anos.
Vários autores se utilizam de palavras que permeiam no mundo dos negócios para definir o
novo processo de ensino superior no Brasil, denotando a nova realidade do quadro
educacional que se instaurou. Alcadipani e Bresler (1999) discorrem sobre o atual modelo do
ensino de Administração, comparando aos serviços de fastfood, de pronta-entrega, ou como
os autores consideram a “macdonaltização” do ensino superior, em que o que se verifica são
as ofertas de serviços padronizados para auferir resultados mercantis, mesmo que o alunado
não tenha o desempenho acadêmico desejado, o que mais importa é manter o aluno satisfeito
com as instalações físicas e atendimento para que os mesmos continuem comprando e
gerando rendimentos para a empresa (universidade). Oliveira (2009) explana sobre a
mercantilização da educação, afirmando que os centros universitários tornaram-se um negócio
comercial rentável, pois, segundo ele, tudo que pode ser comprado ou vendido torna-se
mercadoria. Sendo assim, percebe-se que o marketing utilizado pelas Instituições de Ensino
Superior (IES), nos mais variados meios de comunicação, está baseado nas mesmas
estratégias para angariar mais fatias do mercado que varejistas de mercadorias utilizam.
A grande preocupação nesse modelo é a de identificar até que ponto as organizações de
ensino que priorizam a obtenção do lucro, detêm reais preocupações com a qualidade de
ensino. Ofertar estruturas prediais que atraem a atenção dos interessados, bom atendimento,
bons equipamentos, tornou-se uma realidade, porém não são exceções os docentes mal
remunerados que necessitam lecionar em muitos cursos para obter um salário satisfatório,
resultando em um ensino em que o professor não dispõe de tempo nem condições financeiras
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para se dedicar a uma preparação melhor de suas aulas. Além disso, esses professores são
limitados a seguir as regras da instituição, obedecendo a uma matriz curricular que em muitos
casos não atende às necessidades da sociedade.
Nicolini (2003) compara as estruturas curriculares aplicadas nas IES a uma fábrica tradicional
de montagem, em que os egressos dos cursos são vistos como matéria-prima, pois são
moldados e transformados em produtos sob a estrutura dos currículos, que no geral são
disciplinas básicas estipuladas pelo Conselho Federal de Educação. Sustentados numa
perspectiva tradicional, as disciplinas atuais não são eficazes na formação de bons
profissionais da administração. Ribeiro e Sacramento (2009) afirmam que quando as
instituições de ensino superior adotam esses modelos de ensino, assumindo uma postura
tradicional, a tendência é formar profissionais com prática e pensamento apenas instrumental,
contrário a um pensar filosófico e científico.
Para tanto, torna-se imprescindível rever os currículos no que tange a promover uma
interdisciplinaridade para que haja uma interligação de conteúdos e isso provoque um olhar
sistêmico no educando em todos os cenários.

2.2 DESEMPENHO ACADÊMICO
Segundo Nicoline (2003), é necessário questionar: “qual o papel do estudante de
Administração na relação ensino-aprendizagem?” Diante da necessidade de administradores
estratégicos e criativos, o autor defende como solução uma educação em que os alunos não
sejam vistos como meros produtos, mas como sujeitos diante do próprio processo de
aprendizagem; pois, a partir desse comportamento, surge o estímulo e a motivação do
discente para a busca do conhecimento, assim como resultará disso o melhor desempenho em
sua forma crítica de pensar e atuar.
No processo de ensino-aprendizagem, porém, surgem muitas indagações a respeito das causas
que levam o aluno a não aprender o conteúdo das disciplinas propostas pelo curso e não ter
um desempenho acadêmico satisfatório, haja vista que discentes apresentam estado
comportamental distinto assim como apresentam desempenhos variados. Se de um lado
existem os alunos que participam das aulas, fazem as tarefas de classe e extraclasse, estão
atentos às explicações do professor e alcançam bons resultados de aprendizagem; de outro,
existe um grupo de estudantes, como afirma Hoffman (2002), que não são assíduos, não
realizam as atividades propostas em sala, são desatentos e não aprendem. Esses são resultados
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normalmente esperados desses dois grupos de estudantes: o dedicado e o desinteressado. Mas,
ao final do curso, ambos os grupos são avaliados pelo ENADE e pelo mercado e as
generalizações e rankings são construídos sem a devida preocupação com estas diferenças
percebidas no cotidiano de sala de aula.
O que se espera de um educando que está sempre presente às aulas, atento, que cumpre com
suas obrigações acadêmicas é que seja um aluno bem sucedido, contudo, não é raro encontrar
universitários com essas características que não auferem êxito nas avaliações e sentem muitas
dificuldades no momento em que seu desempenho é aferido. Por isso, alguns estudos têm
abordado sobre os fatores que levam o discente a desempenhar-se bem, ou ainda: quais os
motivos que o levam a obter resultados contraproducentes.
Entende-se que há vários fatores que levam os alunos a desenvolver suas obrigações
acadêmicas de forma eficiente, alcançado um padrão satisfatório de desempenho. Entre esses
fatores, se podem destacar os de ordem temporais, em que é discutida a quantidade e, mais
precisamente, a qualidade de tempo que os alunos dispensam aos trabalhos extraclasses com o
intuito de aprimorar o que aprenderam durante as aulas e reforçar o desempenho acadêmico.
Também são verificadas nesse processo de sucesso acadêmico as condições pessoais, onde se
observa o estado físico do discente que está ligado ao seu comportamento e às suas
habilidades de envolver-se com organismos que lhe agreguem subsídios para expandir o seu
universo cultural e consequentemente lhe acarretará em rendimentos acadêmicos. Atividades
como pesquisa, resolução de problemas e leituras de textos servirão como embasamento para
adquirir uma visão crítica. (SILVA; SANTOS, 2004; CARELLI; SANTOS, 1999).
Hoffman (2002) ressalta que entre os ensejos que levam o educando ao insucesso acadêmico,
a falta de interesse pelo conteúdo das disciplinas apresentadas pela instituição de ensino e a
falta de metodologias adequadas que não despertam motivação, justificam os baixos
rendimentos. Além desses fatores, há ainda o enfrentamento de problemas familiares que
envolvem questões socioafetivas e o desafio de ter que lidar com ausências. A autora ainda se
refere à questão de como a falta de tempo para os estudos pode ser um dos motores
responsáveis por um desempenho insatisfatório.
Essa conjectura é corroborada por Carrelli e Santos (1999) que sintetizam a partir de um
estudo feito em universidade brasileira que a falta de tempo para os alunos que trabalham e
estudam resulta em menos rendimento do que os demais estudantes que apenas se dedicam
aos estudos e dispõem de mais períodos para aplicar as práticas estudantis. Além do cansaço
físico e mental demonstrado em sala de aula pelos estudantes que têm responsabilidades com
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trabalhos seculares, por terem que cumprir com as obrigações contraídas junto aos seus
empregadores.
A partir da experiência de pesquisa feita em uma Faculdade da Bahia; Caggy e Fisher (2011,
p.1) apontam também a interdisciplinaridade como fator que influencia o desempenho
acadêmico. Para eles: “a interdisciplinaridade revela-se como uma ferramenta capaz de
melhorar o aprendizado e o desempenho dos estudantes, demonstrando a relevância da sua
utilização no ensino superior”. Diante do mundo com o qual o estudante interage e que se
encontra em constante modificação, torna-se indispensável o rompimento de modelos
tradicionais de ensino que dificultam o desenvolvimento da inteligência e de estabelecer
conexões entre os fatos e ter uma postura crítica da realidade, além de dar lugar para que
sejam aplicados modelos voltados para a inovação que apresentem uma reorganização
curricular, pautados em conteúdos estratégicos que facilitem o aprendizado e capacite o aluno
para o cotidiano competitivo da realidade, que é a proposta da interdisciplinaridade aplicada
na educação superior. Nesse sentido, o educando tem a perspectiva de elaborar uma visão
holística, pois, a interação das disciplinas com diferentes áreas do conhecimento, desperta no
educando uma reflexão crítica com construção de um saber globalizado.
Partindo-se desse pressuposto, o ambiente acadêmico estará mais bem preparado para
trabalhar em conjunto, pois ressalta ainda Carelli; Santos (1999), que outros fatores também
influenciam o desempenho acadêmico, como: professores incapacitados para a função,
currículo inadequado, condições estruturais das instituições de ensino, além da falta ou má
conservação de equipamentos e laboratórios defasados.
Como tentativa de desenvolvimento de um padrão de qualidade, o governo brasileiro instituiu
o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) com a prerrogativa de avaliar o
desempenho dos alunos ingressantes e dos concluintes. Esse desempenho é averiguado
através de um instrumento de avaliação aplicado para todos os estudantes do país, segundo
(PAIVA, 2008, p. 12):
A avaliação do desempenho acadêmico, enquanto componente da
política pública de avaliação da educação superior brasileira,
caracterizada pela aplicação de exames nacionais, não é atividade de
menor complexidade. O seu sucesso depende, sobremaneira, do
compromisso de todos os atores envolvidos no processo. Os
estudantes destacam-se como atores de maior importância quando a
avaliação em questão é a do desempenho acadêmico.
O desempenho acadêmico dos estudantes universitários de graduação, contudo, se dá a partir
da adaptação desses alunos ao ingresso na universidade, pois é inegável que a transição do
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estudante para o ensino superior suscita uma série de mudanças que origina certo impacto
psicológico. Muitos estudantes nesse período apresentam-se depressivos, desinteressados,
sem motivação e com níveis elevados de estresse pelo fato de terem que assumir uma nova
postura de responsabilizar-se pelos seus atos, ser autônomos e gerir o tempo: requisitos que
estão interligados à aquisição de aprendizagem. Para tanto, é imprescindível que os agentes
envolvidos nesse processo de transição cunhem condições capazes de favorecer a adaptação
dos alunos à universidade e os mesmos possam auferir autonomia para desenvolverem-se
como estudantes.
Partindo do pressuposto de que autonomia é a capacidade que o indivíduo tem de governar
por si mesmo, Santos e Almeida (2001) entendem que o rendimento acadêmico está
estritamente ligado à autonomia dos educandos e, consequentemente, à predisposição e
atitude de tomar iniciativas, ser participativos e dedicar tempo de qualidade para a realização
das tarefas escolares, o que significa estar focado nos objetivos; essa atitude resultará em
sucesso e bom desempenho acadêmico.
Nesse sentido, Carrelli e Santos (1999) enfatizam que, ao se dedicar às atividades acadêmicas
dentro e fora de sala de aula, o alunado terá mais chances de obter sucessos. O ponto
fundamental entre as tarefas está a dedicação à leitura e à interpretação de textos, atividades
cotidianas de fundamental importância para que o aluno tenha maior domínio de
conhecimento durante a formação acadêmica e em sua vida profissional após o curso, pois a
capacidade de leitura e interpretação proporciona ao estudante mais autonomia para se
desenvolver.
Esses aspectos são destacados por Silva e Santos (2004, p.1), na medida em que os autores
ressaltam a importância de o aluno ter uma prática constante de leitura, traçando uma
correlação positiva e de grande significado entre os variados desempenhos acadêmicos.
Espera-se, nesse sentido, que o estudante leia e compreenda o que lê, pois isso o faz capaz de
desenvolver o senso crítico e ter um olhar holístico e sistêmico de mundo. Espera-se que ele
seja agente transformador e formador de opiniões, detentor de informações inerentes ao
proposto pelo curso de sua formação, para ingressar no mercado de trabalho como alguém
capaz de fazer a diferença como profissional inovador.

3 METODOLOGIA
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Qualquer que seja a pesquisa científica, ela tem um objetivo a ser alcançado e a adoção de
métodos, técnicas e ferramentas metodológicas garante ao trabalho o rigor necessário e a
possibilidade de reprodução da experiência em realidades diferentes. Para este estudo, adotouse uma tipologia exploratória, descritiva, em que o pesquisador não age como interferente,
mas atua descrevendo o objeto pesquisado, as causas, características e sua natureza, com a
utilização do estudo de caso como estratégia de pesquisa. O estudo de caso é visto atualmente
como o mais adequado para as investigações dos fenômenos na sua conjuntura real, por ser
capaz de: aglomerar informações mais detalhadas, retratar a realidade, formular hipóteses e
desenvolver teorias (GIL, 2010; MARCONI; LAKATOS, 2011).
Quanto à abordagem de pesquisa, este trabalho caracteriza-se como um estudo de natureza
qualitativa, que, para Marconi e Lakatos (2011), possibilita aos processos investigatórios um
maior detalhamento das informações analíticas, além de aprofundar-se nas análises e
interpretações dos dados, bem como no desempenho humano e suas complexidades, pois o
investigante entra em contato prolongado e direto com o indivíduo e a situação pesquisada.
O caso foi desenvolvido no curso de Administração da Faculdade Adventista da Bahia
(FADBA), tendo como população investigada os docentes do curso. O instrumento utilizado
para a coleta dos dados foi o método da entrevista em grupo focal que, para Martins e
Theofhilo (2009) é uma técnica de pesquisa cujo objetivo é compreender o significado que o
entrevistado conceitua em relação ao questionamento do entrevistador. A opção do grupo
focal para coleta das informações deu-se em virtude dos grupos focais encorajarem os
participantes a envolverem-se mais do que em entrevistas individuais (BARBOUR, 2009). A
técnica configura-se como um meio de coletar dados e conhecer pontos de vista alternativos,
consensos, ou divergências de um grupo, podendo esclarecer ao pesquisador informações já
coletadas (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008). Os grupos focais permitem a interação grupal e
faz com que os participantes discutam e manifestem suas opiniões, trazendo à tona uma gama
de dados produzidos pela interação, que podem ser fundamentais para dar respostas às
indagações da pesquisa (ABREU; BALDANZA; GONDIM, 2009).
Os dados coletados através do grupo focal foram convertidos em texto escrito, ou seja, feita
uma transcrição desses dados, como forma de preparação para a análise das descobertas. Após
as transcrições, os dados foram analisados através do método de Análise de Conteúdo (AC),
em que inicialmente são criadas categorias de análises que consistem no processo de redução
do texto bruto em poucas categorias; permitindo assim, estabelecer uma comparação entre as
respostas. Bardin (1977) sugere que a comparação de textos submetidos a um mesmo
conjunto de categorias permite a interpretação dos resultados obtidos de maneira relativa.
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Para este estudo foram definidas três categorias de análise: 1) percepção sobre desempenho
acadêmico; 2) o bom aluno e 3) o mau aluno. Os textos transcritos do grupo focal foram
submetidos a estas categorias para a realização da análise do conteúdo.
O grupo focal foi composto por quatro docentes do curso de Administração da FADBA,
sendo que um dos participantes, por estar envolvido na pesquisa, foi excluído do grupo para
que suas respostas não comprometessem a imparcialidade do estudo. A pesquisa foi realizada
com professores que participavam de uma reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) da
faculdade e por questões de confidencialidade seus nomes serão ocultados. Para fazer
referência aos professores serão utilizados os códigos P1; P2 e P3.

4 O ESTUDO DE CASO

O Sistema Adventista de Educação está presente em quase todos os países através de suas
instituições de ensino. Dessas instituições, 1.050 são de nível médio e 4.450 de nível
fundamental, além de 90 Instituições de Ensino Superior (IES), o que totaliza um registro de
996.249 matrículas. Na América do Sul são 26 mil estudantes da educação superior e no
Brasil o sistema conta com sete IES situadas em estados diferentes, marcando presença na
maioria das regiões brasileiras.
A partir do Instituto Adventista de Ensino do Nordeste (IAENE), fundado em 1979, onde hoje
funciona a Faculdade Adventista da Bahia (FADBA), a Instituição Adventista Nordeste
Brasileira de Educação e Assistência Social (IANDBEAS), Mantenedora, criou em 1987 o
Seminário Latino-Americano de Teologia. No ano de 1998, foi implantada a Faculdade
Adventista de Administração do Nordeste (FAAD), oferecendo o curso de Administração –
com habilitação em Gestão de Empresas. Com os resultados positivos da FAAD, a
mantenedora fez investimentos, dando origem à Faculdade Adventista de Fisioterapia
(FAFIS) em 1999, a Faculdade Adventista de Educação do Nordeste (FAENE), em dezembro
de 1998, e a criação da Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) com o curso de
Enfermagem, em dezembro de 2007. Em 2009, foi criado o curso de Psicologia da FADBA,
cujo início do primeiro período letivo se deu em fevereiro de 2010. A partir do ano de 2011,
todas as faculdades foram integralizadas à FADBA.
A faculdade fica situada no município de Cachoeira, no estado da Bahia e, segundo a
documentação oficial (PPC, 2011) propõe-se a evidenciar os valores da cidadania na
compreensão crítica de seu papel estratégico no contexto regional e socioeconômico,
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contribuindo para uma transformação modernizadora na elevação dos patamares de educação
das novas gerações, oferecendo um ensino superior de qualidade, que estimule a formação
integral do homem, direcionada não apenas à perspectiva de mercado, como também às
necessidades sociais e humanas.
Desde o início de suas atividades acadêmicas, a FADBA tem recebido alunos de diversos
municípios da Bahia, de todas as unidades da federação e de outros países. No entanto, grande
parte de seus discentes é oriunda de diferentes regiões do país, o que proporciona uma
pluralidade cultural e social à instituição. Outra peculiaridade da instituição é que a mesma
conta com um regime de internato, ou seja, parte dos seus estudantes vive na própria
instituição e dividem quartos com outros estudantes do mesmo gênero; muitos deles só
visitam as famílias de origem no período de férias.
A FADBA assume como missão o compromisso de promover uma educação de excelência
por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão, privilegiando o desenvolvimento das
potencialidades físicas, intelectuais, sociais e espirituais, para formar cidadãos amadurecidos,
íntegros, e que sejam capazes de exercer sua cidadania como agentes de mudanças sociais.
O curso de Administração conta hoje com 210 alunos matriculados em 06 turmas (02
de segundo período; 02 de quarto período; 01 de sexto período; 01 de oitavo período) e com
16 docentes permanentes, conforme o quadro que segue:
Quadro 01 – Corpo docente curso de Administração FADBA

Reg. de

Proc.

Tit.

Trab

Fom.

Formação In.

T. de Casa

01

Mestre

Hor.

Dout.

Administração

7 anos

02

Mestre

Hor.

Não

Administração

06 meses

03

Mestre

DE

Não

Administração

01 ano

04

Especialista

Hor.

Mestr.

Contabilidade

1 ano

05

Mestre

DE

Não

Administração

3 anos

06

Mestre

Hor.

Não

Economia

01 mês

07

Mestre

DE

Não

Administração

3 anos

08

Especialista

DE

Mestr.

Eng. Produção

3 anos

09

Especialista

DE

Mestr.

Matemática

7 anos

10

Doutora

Hor.

Não

Sociologia

7 anos

Professor
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11

Mestre

Hor.

Não

Eng. Produção

7 anos

12

Especialista

Hor.

Mestr.

Administração

1 ano

13

Especialista

Hor.

Não

Direito

3 anos

14

Mestre

DE

Não

Administração

6 anos

15

Mestre

DE

Dout.

Psicologia

3 anos

16

Especialista

DE

Dout.

Administração

5 anos

Em
Quadro
Consolida
do nº/%

Doutores

Mestres

Espec.

DE

formação

Adm.

1

9

6

8

7

8

6%

56%

38%

50%

44%

50%

Fonte: Adaptado PPC do curso (2011)

5 ANÁLISE DAS DESCOBERTAS

5.1 PERCEPÇÃO DOCENTE SOBRE DESEMPENHO ACADÊMICO

Na etapa do levantamento dos dados foram observados os discursos decorrentes de entrevista
no grupo focal de três docentes (P1, P2, P3) da área de Administração da FADBA, os quais
responderam aos questionamentos previamente elaborados com o intuito de levantar dados
primários para a análise do problema de pesquisa deste trabalho.
Inicialmente os docentes foram questionados sobre quais os fatores que influenciam o
desempenho acadêmico. De acordo com o professor P1, era necessário primeiro apresentar o
que para ele reflete o desempenho acadêmico, que neste caso seria a nota obtida através das
atividades propostas pelo docente, sendo assim o aluno vai desenvolver as suas atividades
acadêmicas para consequentemente obter a sua nota. Além disso, foram identificados no
discurso do P1 outros indicadores que poderiam apontar o desempenho acadêmico, tais como:
“esse desempenho perpassa pelo interesse e o comprometimento do aluno”, ou seja, o aluno
que participa das aulas, que interage, que se mostra empenhado em suas atividades
acadêmicas também figuram como indicadores de desempenho acadêmico.
Segundo P1, que ainda aborda sobre o tema integração, no fragmento: “o aluno integrado ao
sistema tem chance de ter um desempenho melhor”, sendo que é de responsabilidade da
instituição de ensino promover meios de proporcionar aos discentes a sua integração ao
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sistema educacional no qual ele está inserido, para que os mesmos adquiram mais confiança
para participar de eventos que influenciam e estimulam o desempenho. Conforme declara P1:
“o aluno que participa das atividades que a escola promove tem mais confiança de participar
dessas atividades do tipo: uma semana especial, uma palestra, uma atividade de extensão; no
nosso caso visitas técnicas... tem que promover”. Em outro fragmento P1 cita “vida
acadêmica”, explicando que o alunado integrado na academia tem muito mais chances de ter
um desempenho acadêmico melhor.
Nesse sentido, Bastos (1993) defende que no processo de adaptação dos alunos, todos os
agentes da instituição devem criar condições para que o aluno se desenvolva. Essas
afirmações ainda são corroboradas por Carelli e Santos (1999), ambos enfatizam a
necessidade de atividades complementares que propiciam ao aluno oportunidade de ampliar o
seu universo cultural, o que, consequentemente, resultará em bons rendimentos escolares.
Varani e Silva (2010), no entanto, apontam outros aspectos que influenciam no fracasso ou
sucesso do discente, como os recursos didáticos e os métodos de ensino oferecidos pela
instituição, bem como a formação dos docentes. Isso remete ao debate que muitos docentes
lecionam disciplinas para as quais não possuem formações adequadas, o que compromete o
aprendizado dos estudantes.
O professor P2 abordou na discussão sobre os fatores que resultam no sucesso do estudante a
questão da origem familiar: “eu creio que um fator que influencia o desempenho acadêmico é
a origem familiar...”. Esse é um dos quesitos peculiares que influenciam nesse processo, pois,
sendo o aluno oriundo de uma família que teve a oportunidade de estudar, significa que ele
presenciou esse fato desde a infância, a influência, portanto, será muito forte na sua formação
e no seu desempenho enquanto estudante de ensino superior, conforme coloca P2 nesse
trecho: “se é uma família que teve oportunidade de estudar... e presenciou isso em casa... é
um fator muito forte”. O vocábulo oportunidade remete ao fato de que: ter pais ou criadores
com uma formação superior induzirá o aluno a se interessar pelos estudos através dos
exemplos no lar.
O termo muito forte dito por P2 enfatiza que a família é primordial para a boa formação
acadêmica.
Esse argumento, porém, não é totalmente aceito por Varani e Silva (2010), que acreditam que,
apesar da família ser fundamental no processo de desenvolvimento e no aprendizado humano,
“ela não pode assumir sozinha a culpa pelo sucesso ou fracasso escolar dos alunos (VARANI;
SILVA, 2010 p; 524), pois, segundo os autores, os fatores sociais, políticos e econômicos
também exercem influência. Contudo, para Lordelo (2004), é provável que a origem social,
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gênero e raça exerçam influência sobre a formação do profissional de Administração e que
filhos de pais mais instruídos tendem a obter melhor desempenho escolar.
A percepção dos docentes para as outras variáveis também é enfatizada por P2. De acordo
com este docente, se o aluno não vivenciou um ambiente de estudo em seu domicílio, terá
mais dificuldades de aprender: “se por acaso ele não teve isso na família, ele pode realmente
ter um bom desempenho, mas ele vai ter que se esforçar mais”. P2 ainda cita a questão
financeira como fator de influência, conforme trecho: “a questão familiar... financeira... é
forte”. Esses quesitos, de acordo com P2, permearão a vida estudantil do indivíduo. Se o
aluno teve, por exemplo, a oportunidade de frequentar escolas privadas, devido à conotação e
qualidade do ensino público em nível básico e médio no Brasil, ele terá mais chances de
auferir êxitos, não subjugando os demais que não vivenciaram essas ações, porém esses terão
que se esforçar mais para obter bons rendimentos escolares.
Hoffman (2002) confirma o resultado da pesquisa ressaltando que a condição financeira do
estudante interfere no seu processo de aprendizagem e que a influência da família tem grande
repercussão no aprendizado do estudante. Já para Bento e Mendes (2007), o desempenho do
acadêmico resulta de uma interação de fatores de aspectos socioeconômicos, relações sociais,
psicológicos, aspectos da didática pedagógica e aspectos relativos à organização curricular.
Souza-Silva e Davel (2005) também caminham nessa mesma perspectiva de múltiplos fatores
que influenciam o desempenho do ensino superior no Brasil em Administração. Entre esses
fatores, destacam-se: a) a baixa qualidade das séries iniciais, principalmente nas escolas
públicas; b) o modelo de expansão do ensino, valorizando os números em detrimento da
aprendizagem; c) os contratos de trabalho dos docentes, que acabam por influenciar a
atividade docente e, consequentemente, prejudicar o processo de aprendizagem.
Outros fatores, tais como o bom estado físico e mental, foram ressaltados pelo professor P3
como fatores influenciadores de desempenho: “ele tem que estar bem fisicamente” fazendo
alusão ao estar bem alimentado, que é também de grande relevância na ação metodológica da
aprendizagem, o estar bem fisicamente, bem alimentado, oferecerá subsídios para um bom
estudo e, consequentemente, para o seu desempenho. Em outro fragmento P3 diz: “ter
maturidade”; o vocábulo maturidade aplicado no desfecho da entrevista sinonimiza além de
tudo, ter que aprender a desvencilhar-se de práticas típicas de ensino médio, período escolar
em que eram sempre supervisionados e muitas vezes moravam com os pais. Ao ingressar no
ensino superior alguns passam a morar sozinhos e precisam adquirir maturidade para lidar
com novos desafios. P3 enfatiza isso no seguinte fragmento: “um aluno maduro que foca nos
seus objetivos e se dedica à sua faculdade é mais provável a ter um melhor desempenho como
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estudante”. Os resultados da pesquisa, analisados à luz dos pressupostos que Santos e
Almeida (2001) confirmam baseados em outros estudos, destacam que a autonomia permite
ao aluno assumir uma nova postura diante do universo acadêmico, tornando-se um indivíduo
responsável pelos seus próprios atos, desvencilhando-se de práticas de pessoas imaturas, ao
ter que lidar com a mudança, gerindo o tempo e se autodisciplinando. P3 ainda diz nesse
fragmento: “muitos alunos que vêm estudar aqui moram sozinhos”, denotando que é preciso
nesses casos aprender a administrar o tempo: “tem que ter maturidade para administrar o
próprio tempo”, ou seja, ter total responsabilidade consigo mesmo.
Morar sozinho muitas vezes implica em mudanças radicais de estilos de vida como, por
exemplo, ter que trabalhar para se sustentar, e nessa questão Lordelo (2004) afirma, através de
pesquisas, que estudantes que trabalham enquanto estudam obtêm notas inferiores aos que
não trabalham durante o curso de graduação, confirmando também que estudantes do sexo
feminino obtêm rendimento mais elevado do que os homens, isso corrobora o fato de que
durante o curso mais homens trabalham e estudam do que mulheres. Discorrendo sobre o que
diz P3 em relação ao estado psicológico do discente e o seu desempenho, Munhoz (2004) diz
que o desempenho acadêmico está relacionado a fatores como: a inteligência; que diz respeito
ao conjunto de habilidades que confere ao indivíduo realizar atividades distintas de acordo
com o ambiente demandado; a habilidade, que é o potencial para fazer tarefas de cunho físico
e mental; e a competência que está correlacionada ao nível esperado para a realização de uma
atividade determinada.

5.2 O BOM ALUNO NA ÓTICA DOCENTE

Em resposta ao questionamento do que considera ser um bom aluno, o entrevistado P1
responde: “o bom aluno... é interessado”. Esse fragmento de sua fala enfatiza que o interesse
demonstrado pelo estudante perpassa até mesmo a questão da nota após uma avaliação. O P3
confirma a assertiva, conforme é visto neste trecho: “fica perguntando e está interessado em
buscar o conhecimento”. A palavra “perguntando” na fala de P3 faz menção ao aluno que é
questionador em sala de aula, que participa do processo de ensino através de perguntas
relacionadas à disciplina ministrada e até mesmo expõe sobre o conteúdo que será visto
posteriormente. Porém, para que o estudante apresente essas características citadas pelos
entrevistados, é necessário estar bem psicologicamente, pois, como afirma Lembo (1975), se
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o estudante estiver em períodos prolongados de frustrações, os processos de pensamentos e
raciocínio poderão ser prejudicados.
Falando especificamente em avaliação, P1 diz: “questão da nota... único fator de avaliação”,
enfatizando que a nota é mecanismo essencial para se mensurar o desempenho do aluno e
classificá-lo ou não como bom aluno. O vocábulo “nota” nos remete a refletir sobre o que diz
Luckesi (1997); para ele, muitos professores usam desse mecanismo como forma de provar
seus alunos e não para auxiliá-los na sua aprendizagem. Além disso, utilizam-se desses
procedimentos de avaliação para motivá-los por meio das ameaças, pois os estudantes estão
sempre apreensivos e na expectativa de serem aprovados ou não. P2 acrescenta que existem
outros meios de avaliar o aluno e de consequentemente perceber se ele se encaixa nos
critérios de um bom aluno ou não; “avaliar qualitativamente... forma ativa” – afirma o
entrevistado, cujo principal argumento é que não é preciso recorrer continuamente à avaliação
escrita, pois durante discussões em sala de aula, bem como no decorrer do curso, também é
possível avaliar, embora as turmas sejam formadas por alunos de culturas distintas, o que
dificulta a avaliação.
Ainda para P2 o buscar conhecimento é aproveitar as chances através de pesquisa em livros
propostos pelos docentes e em demais fontes que possam agregar conhecimento. Essas são
ações que fazem com que o aluno se enquadre como um bom aluno, conforme o entrevistado
cita nesse trecho: “para ele se tornar um bom aluno, ele tem que aproveitar as oportunidades”.
Fica claro, portanto, que para P2 aproveitar é até mesmo em sala de aula sociabilizar com os
colegas o que sabe para que o desempenho dele cresça ainda mais.
Oliveira, Araújo e Nascimento (2006) garantem que o ato de estudar para se tornar um bom
aluno se inicia com a atenção dispensada pelo discente ao que o professor ensina em sala de
aula, questionando e debatendo as informações para adquirir mais conhecimento. Pode-se
ratificar essa assertiva através de estudos desenvolvidos por Buriaco e Cury (2009) com
professores de ensino superior, onde os mesmos destacam que para ser um bom aluno é
necessário ser dedicado, comprometido e interessado. Além de ter que desenvolver outros
requisitos, como ser questionador e dedicado aos estudos; por isso subtende-se que a partir
desses fatores o alunado tem maiores porcentagens de oportunidades de ser considerado um
bom aluno e confirmar esse rótulo através das notas nos processos avaliativos.
É necessário, portanto, que o discente demonstre interesse em sala de aula e a participação
ativa, como afirma P2 nesse trecho:
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“Às vezes tem facilidade, e conhecimento, mas ele não colabora na
questão de sociabilizar o conhecimento, e quando ele sociabiliza com
os próprios colegas, por exemplo, ele tem condições de fazer com que
realmente seu desempenho possa melhorar cada vez mais.” (P2)
Ainda nas discussões dos docentes pesquisados, o bom aluno também se evidencia quando
segue as metodologias aplicadas por cada professor, como explana ainda P2: “fazer a leitura
prévia dos textos” é conhecer antecipadamente o que será abordado em sala de aula, o que
confere ao estudante maiores argumentos para “participar em sala de aula”, abordando
previamente o conteúdo da disciplina que iria ser transmitido posteriormente. Oliveira, Araújo
e Nascimento (2006) corroboram esses pressupostos, enfatizando que o bom aluno é aquele
que absorve o máximo do conhecimento que lhe é transmitido pelo professor, bem como
prima pelas discussões em sala de aula, pois fomenta a troca de ideias.
A leitura também é abordada por Silva e Santos (2004) e os autores apontam a relação entre
leitura e o sucesso acadêmico, enfatizando esse sucesso é também pautado pela retenção e
contextualização de novos conhecimentos adquiridos pela leitura, que permite ao aluno leitor
desenvolver habilidades, como: criticidade, flexibilidade, concentração e compreensão. O
bom aluno fomenta as discussões e o debate nas aulas, pesquisas as bibliografias indicadas e
busca aprimorar seus conhecimentos em outras fontes. Nesse sentido, Carelli e Santos (1999)
discorrem sobre a importância da ampliação do universo cultural para o resultado positivo do
aprendizado do estudante, ou seja, o aluno que pode ser classificado como bom, busca
aprimorar seus conhecimentos através de sua dedicação aos trabalhos extraclasse: leituras de
textos, pesquisas e outras atividades que favoreçam o aperfeiçoamento do aprendizado.

5.3 O MAU ALUNO NA ÓTICA DOCENTE
Na perspectiva de P1, o mau aluno é caracterizado como “aquele que não tem
comprometimento... posso sinonimizar dessa forma”. Tal afirmação é corroborada por P2,
como dita o trecho: “eu também concordo com a falta de comprometimento”. P3, de igual
modo, confirma: “o desinteresse também confirma o comprometimento”. A ênfase dada ao
vocábulo comprometimento deixa claro que para os três docentes os alunos que não se
mostram envolvidos com sua vida acadêmica, vão na contramão de ser um bom aluno, pois o
envolvimento com as aulas é um grande diferencial; mesmo que ele não tenha tido uma
educação formal adequada anteriormente; se for interessado, poderá compensar a má
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formação, aproveitando as oportunidades de aprendizado durante as aulas ao longo do curso.
Como afirma P2: “se não tiver comprometimento, isso vai realmente influenciar no
desempenho acadêmico”.
Para Lembo (1975), porém, torna-se inaceitável que um professor afira o desempenho de um
aluno em relação ao interesse, à capacidade e às escolhas de outros alunos, pois o docente não
tem conhecimento dos reais envolvimentos dos alunos em busca de sua aprendizagem. O
autor defende ainda que o único fundamento defensável para definir se um aluno é bem
sucedido em relação aos seus esforços de aprender, é medir o seu desempenho relacionando-o
com as suas atitudes anteriores à aprendizagem, pois nenhum estudante é igual ao outro no
processo de adquirir informações. Alguns são reflexivos, outros impulsivos ou ansiosos; há
ainda os alunos independentes e os que são mais dependentes para desenvolver suas
atividades; cada um tem uma reação e necessidade própria de orientação, ficando inviável
mensurar se um aluno tem bom ou mau desempenho, se forem levadas em consideração essas
diferenças individuais. Esses argumentos são ratificados por Tiba (1998), esse educador diz
que a capacidade de adquirir e assimilar informações é individual, sendo evidente a existência
de diversos tipos de inteligências que resultam nas facilidades ou dificuldades no raciocínio:
linguístico, espacial, matemático, intrapessoal e interpessoal.
O P1 discorre nesse fragmento:
“vou ser muito sincero... sempre ouço falar do aluno que tem
facilidade,..., e então não vem pra aula, mas na hora da prova,..., tal,
ele vai e consegue superar os outros. Eu dou aula desde 2005 no
ensino superior e não encontrei nenhum desse ai, o aluno que não vai
pra aula e se dar bem, não consegui encontrar nenhum, mas, se
souberem, me apresente..”
O entrevistado reprova a afirmação dita popularmente que o aluno que demonstra ter maior
facilidade de aprender, não precisa comparecer assiduamente às aulas para aprender, pois,
sendo assíduo ou não, conseguirá bons resultados. P1 contrapõe-se enfaticamente a esse
argumento e mostra-se cético em relação ao bom desempenho sem o processo de mediação
que acontece em sala de aula. P2 argumenta: “uma coisa é o aluno ter facilidade e outra coisa
é não saber utilizar a facilidade que ele tem, porque se ele não tem comprometimento e não
tem assiduidade...”. O professor toma como exemplo o aluno que acaba de sair do ensino
médio, onde era supervisionado e, ao ingressar no ensino superior, tem que adotar novos
critérios e ter maturidade, “mas se ele não tiver maturidade, mesmo que tenha facilidade, ele
vai acabar tendo insucesso”, conclui P1.
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A assiduidade é outro fator que comprova o interesse do discente, o aluno que não comparece
às aulas, não tem como adquirir boas notas e é classificado como um mau aluno, pois vai à
faculdade quando quer e não demonstra interesse em relação ao conteúdo apresentado. Como
afirma P3 nesse trecho: “ e o desinteresse também caracteriza o comprometimento...se ele se
interessa...presta atenção na aula”. Nesse aspecto Tiba (1998) contrapõe-se, destacando que o
desinteresse do aluno é proveniente também da escola que não provoca a curiosidade e
motivação nele. Também para Lembo (1975) a causa básica do fracasso do aluno está no
próprio processo escolar e nos métodos empregados pelos professores que utilizam
abordagens inadequadas.
Ainda sobre o conteúdo exposto pela instituição de ensino, Werneck (2002) diz que a escola
deve proporcionar meios e auxílios para o estudante ser bem sucedido e assimilar o conteúdo
das disciplinas; isso se dá através de mecanismos facilitadores, como a adoção da prática da
interdisciplinaridade que visa trazer uma visão didático-pedagógica à formação humana. Isso
é corroborado por Caggy e Ficher (2011) que assinalam também a interdisciplinaridade como
fator que influencia o desempenho acadêmico, pois é tida como ferramenta capaz de
proporcionar melhor aprendizado e, consequentemente, melhora do desempenho discente.
P3 também discorre sobre a importância da assiduidade nas aulas e confirma essa importância
através do texto: “mesmo que seja um aluno que se dá bem na prova, uma pessoa inteligente e
tal, eu também acredito que é um fator meio complicado para ele ter o sucesso”. Ou seja,
mesmo tendo características de um bom aluno, não sendo assíduo, o estudante se enquadra no
perfil de um mau aluno. Portanto, assiduidade, na perspectiva do grupo focal, é um dos
indicadores para classificação do bom aluno.
Hoffman (2002) confirma, dizendo que os alunos desinteressados não são assíduos, não
realizam as atividades propostas em sala de aula e são desatentos. Essa falta de interesse pelo
conteúdo apresentado pelas disciplinas da grade curricular do curso leva o educando ao
insucesso escolar, que nesse contexto pode ser traduzido como características de um mau
aluno.
Para o P3 outros indicadores também apontam para a classificação do bom ou do mau aluno.
Ele afirma que: “está presente o físico, mas o mental está muito longe em outro universo”;
isso denota que alguns estudantes se enquadram no perfil do mau aluno quando estão em sala
de aula apenas fisicamente, mas não demonstram a atenção necessária para o
desenvolvimento do processo de aprendizagem. Esse pressuposto é legitimado por Lembo
(1975), ao ressaltar que, embora os alunos estejam presentes fisicamente, muitos deles já
abandonaram psicologicamente o processo escolar.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desse artigo foi analisar, na perspectiva dos docentes de uma instituição de ensino
superior de Administração, os fatores que influenciam o desempenho acadêmico. A partir
dessa análise, pode-se afirmar que fatores como: origem familiar, interesse e
comprometimento influem diretamente no desempenho acadêmico e, a partir desses
pressupostos, o estudante pode ser classificado como bom ou mau aluno na percepção dos
docentes.
Diante dos dados e resultados expostos, pode-se concluir que muitos educandos ingressam na
vida acadêmica com histórico familiar e econômico capaz de influenciar diretamente no seu
desempenho acadêmico, tanto positiva quanto negativamente; cabe, portanto, ao estudante
desvencilhar-se dessa bagagem que não lhe permite auferir êxito no processo de
aprendizagem. Isso se dá ao adquirir autonomia e maturidade, esforçando-se em ter
responsabilidade para cumprir suas tarefas acadêmicas. Cabe também à instituição de ensino
promover meios para que o discente participe de forma ativa das atividades da academia, a
fim de que consequentemente ocorra a integração, pois o aluno integrado adquire mais
confiança e colabora no processo ensino-aprendizagem.
No caso em análise, evidenciou-se que para os docentes o comprometimento do aluno
(mesmo tendo limitações de aprendizagem), o interesse demonstrado e a participação em sala
de aula são fatores qualitativos para classificá-lo como “bom aluno”; por outro lado, a
ausência de comprometimento com a vida acadêmica, o desinteresse e a falta de assiduidade,
são as principais características observáveis pelos docentes em alunos classificados como
“mau aluno” do ensino superior. De acordo com as análises, esses fatores influenciam
diretamente no desempenho e no sucesso acadêmico do estudante.
Do ponto de vista teórico, o artigo contribuiu para o alargamento do debate sobre o
desempenho dos discentes pela ótica docente. Os resultados apresentados trazem limitação,
pois os dados foram coletados apenas em uma faculdade. Tendo em vista a importância do
tema, sugere-se que ele seja aprofundado e mais explorado pela comunidade acadêmica,
ampliando o debate para outras instituições de ensino superior.

Revista Formadores: Vivências e Estudos, Cachoeira-BA, v. 6, n. 1, p. 05-28, Nov. 2013

25

Análise dos fatores influenciadores do desempenho acadêmico de estudantes de administração

REFERÊNCIAS

ABREU, Nelsio R. de; BALDANZA, Renata F.; GONDIM, Sônia M. G.. Os Grupos
Focais On-line: Das reflexões conceituais à aplicação em ambiente virtual. Revista de
Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação. Vol. 6, No. 1, p. 23-42,2009.
ALCADIPANI, R.; BRESLER, R. A McDonaldização do Ensino. Carta Capital, 10 de
Maio. São Paulo: Ed. 133, 1999.
BALASSIANO, Moises; COSTA, Isabel de Sá Affonso da. Gestão de Carreira. São
Paulo: Atlas, 2010.
BARBOUR, Rosaline. Grupos Focais. Trad. Marcelo Figueiredo. Porto Alegre: Artmed,
2009.
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Ed. 70, 1977.
BENTO, Antonio V; MENDES, Guida R. A transição do Ensino Secundário para o
Ensino Superior: Fatores contributivos para uma boa adaptação e relação com o sucesso
académico universitário.Educação para o sucesso: Políticas e actores. Porto: Legis, 2007.
BURIACO, Regina L. C. de; CURY, Helena N. Características de um bom aluno de
matemática na opinião de professores e estudantes. Acta Scientiae, Vol.11, N.2, jul./dez.
2009.
BASTOS, A. Desenvolvimento humano e intervenção fisiológica em contexto
educativo. Braga: Universidade do Minho, 1993.
CAGGY, Ricardo C. S. S.; FISCHER, Tânia M. D. A Interdisciplinaridade Revisitada:
Analisando a Prática Interdisciplinar em uma Faculdade de Administração da Bahia, III
Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade – EnEPQ, anais, João
Pessoa, 2011.
CARELLI, Maria J.G; SANTOS, Acácia A. A. dos. Condições temporais e pessoais de
Estudos em Universitários. Universidade de São Francisco. 1999.
FILHO, Geraldo; et al. Estilos de Aprendizagem x desempenho acadêmico – uma
aplicação do teste de Kolb em acadêmico de um curso de Ciências Contábeis. Montes
Claros: 2006
FRIGA, P. N., BETTIS, R. A; SULLIVAN, R. S. Mudanças no Ensino de Administração:
novas estratégias para o século XXI. Revista de Administração de Empresas. Vol. 44,
n.1, janeiro/março, 2004.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisas. 5. ed. São Paulo: Atlas
2010.
HOFFMAN, J. Avaliar para Promover: as Setas do Caminho. Porto Alegre: Mediação,
2002.
IGARASHI, Deisy Cristina Corrêa et al. A qualidade do ensino sob o viés da avaliação de
um programa de pós-graduação em contabilidade: proposta de estruturação de um modelo
híbrido. Revista de Administração. São Paulo: USP, v.43 n.2 abr./jun. 2008.
LANKSHEAR, Colin; KNOBEL, Michele. Pesquisa Pedagógica: Do projeto à
implementação. Trad. Magda França Lopes. Porto Alegre: Artmed, 2008.

26

Revista Formadores: Vivências e Estudos, Cachoeira-BA, v. 6, n. 1, p 05-28, Nov. 2013

DERIVANIA OLIVEIRA E RICARDO CAGGY

LARAN, Juliana; COSTA, Filipe. O uso da avaliação do desempenho acadêmico de
estudantes como instrumento de qualificação de cursos universitários. Revista de
Administração, São Paulo v.36, n.4, p.73-82, outubro/dezembro 2001.
LEMBO, Jonh M. Porque falham os professores. Trad. Maria Pia Brito de Macedo
Charlier; René François Joseph Charlier.10.ed. São Paulo, SP: EPU, 1975.
LORDELO, Jose. Perfil, desempenho escolar, exclusão e inclusão no curso de
Administração da UFBA: locus para ação afirmativa. Diálogos possíveis. Salvador:
EDUFBA, 2004
LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da aprendizagem escolar. 5.ed. São Paulo, SP:
Cortez, 1997.
MAGALHÃES, Francyslei; ANDRADE, Jesumar. Exame vestibular, características
demográficas e desempenho na universidade: em busca de fatores preditivos. UFPI,
2005.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria: Fundamentos de metodologia.
5.ed. São Paulo: Atlas, 2003.
MARTINI, Mirella Lopez; PRETTE, Zilda Aparecida Pereira del. Atribuições de
Causalidade e Afetividade de Alunos de Alto e Baixo Desempenho Acadêmico em
Situações de Sucesso e de Fracasso Escolar. Revista Interamericana de
Psicología/InteramericanJournalofPsychology. 2005, vol. 39, n°. 3, p. 355-368.
MARTINS, Gilberto de A. e THEÓPHILO, Carlos R. Metodologia da investigação
científica para ciências sociais aplicadas. São Paulo: Atlas, 2007.
MORAES, Roque. Análise de conteúdo. Revista Educação, v. 22, n. 37, p. 7-32, Porto
Alegre, 1999.
MOTTA, F. C. P. A questão da formação do administrador. Revista de Administração
de Empresas, FGV, Rio de Janeiro, v. 23, n. 4, out. /dez. 1983.
MUNHOZ, Alicia Maria Hernández. Uma análise multidimensional da relação entre
inteligência e desempenho acadêmico em universitários ingressantes. Faculdade de
Educação da Universidade Estadual de Campinas. Campinas: 2004.
NICOLINI, A. Qual será o futuro das fábricas de administradores. Revista de
Administração de Empresas, vol.43, n. 2, abr/maio/jun. 2003.
OLIVEIRA, Romualdo Portela de. A transformação da educação em mercadoria no
Brasil. Educação Social, vol. 30, n. 108, out. Campinas, 2009.
OLIVEIRA, Fátima Bayma de; SAUERBRONN, Fernanda Filgueiras. Trajetória,
desafios e tendências no ensino superior de administração e administração pública
no Brasil: uma breve contribuição. RAP, Edição Especial Comemorativa. Rio de Janeiro,
2007.
OLIVEIRA, Gian; ARAÚJO, Ana; NASCIMENTO, José. O ato de estudar na vida
acadêmica. UFPB, Campus II, 2006.
PAIVA, Giovanni Silva. Avaliação do desempenho da educação superior: a questão da
equidade e obrigatoriedade no Provão e Enade. Ensaio, Rio de Janeiro, v. 16, n. 58, p. 3146, jan./mar. 2008.

Revista Formadores: Vivências e Estudos, Cachoeira-BA, v. 6, n. 1, p. 05-28, Nov. 2013

27

Análise dos fatores influenciadores do desempenho acadêmico de estudantes de administração

PRIMI, R.; SANTOS, A. A. A.; VENDRAMINI, C. M. M. Habilidades básicas e
desempenho acadêmico em universitários ingressantes. Estudos de Psicologia, Natal, 7,
47-55, 2002.
RIBEIRO, Denise Andrade; SACRAMENTO, Ana Rita Silva. Ensino e currículo em
Administração: a opção brasileira. Revista Gestão e Planejamento. Salvador: 2009.
SANTOS, Izequias Estevam dos: Manual de métodos e técnicas de pesquisas
científicas. 6. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2009.
SANTOS, Luisa ; ALMEIDA, Leandro S. Vivências acadêmicas e rendimento escolar:
estudo com alunos universitário do 1º ano –Análise Psicológica. 2 XIX: 205-217.
Portugal: Universidade do Minho, 2001.
SILVA, M. J. M.; SANTOS. A. A. A. A avaliação da compreensão em leitura e o
desempenho acadêmico de universitários. Psicologia em Estudo (Natal), 9 (3), 459-457,
2004.
SOUZA-SILVA, Jader C. de; DAVEL, Eduardo. Concepções, práticas e desafios na
formação do professor: examinando o caso do ensino superior de administração no
Brasil. O&S, Salvador, v. 12, n. 35, 2005.
TIBA, Içami. Ensinar Aprendendo. Como superar os desafios do relacionamento
professor-aluno em tempos de globalização. 6ª ed. São Paulo, SP: editora Gente, 1998.
VARANI, Adriana; SILVA, Daiana. A relação família-escola: implicações no
desempenho escolar dos alunos dos anos iniciaisdo ensino fundamental. Revista
Brasileira Estadual Pedagogia, Brasília, v. 91, n. 229, p. 511-527, set./dez. 2010.
WERNECK, Hamilton. Ensinamos demais, aprendemos de menos. 18ª ed. Petrópolis,
RJ: Editora Vozes, 2002.

28

Revista Formadores: Vivências e Estudos, Cachoeira-BA, v. 6, n. 1, p 05-28, Nov. 2013

