
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

 

ANTONIO RENATO CECCONELLO 

 

 

 

 

  

 

MOBILIZAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM: diagnóstico de fatores 

impactantes no aprendizado do aluno de curso graduação em Administração 

 

 

 

 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

 

 

 

 

 

  

 

 

São Paulo 

2015  



 
 

ANTONIO RENATO CECCONELLO 

 

 

 

 

 

MOBILIZAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM: diagnóstico de fatores 

impactantes no aprendizado do aluno de curso de graduação em Administração 

 

 

 

 

 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO: CURRÍCULO 

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
como exigência para obtenção do título de Doutor 
em Educação (Currículo), sob orientação do 
Professor Doutor José Armando Valente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 São Paulo 

2015  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

  



 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

Aos meus pais, Geraldo e Maria incentivadores constante para o “aprender”. Com quem 

aprendi muito e de quem sempre recebo muito afeto, carinho e inspiração.  

 

À minha família, Reny, Renê, Fernando, Felipe, Daniel, Silvana, Giovanni, Grayce e Débora. 

Uma super família, acolhedora e amiga em todos os momentos. 

 

À minha esposa Eliane, amiga, parceira de viagens, de sonhos e de realizações. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

AGRADECIMENTOS 

Ao meu orientador professor doutor José Armando Valente pela atenção, contribuições, 
presteza e comprometimento para a realização desta tese. 

À professora doutora Maria Elisabeth de Almeida pela recepção no Programa, apoio ao longo 
do doutorado e observações construtivas na qualificação. 

Ao professor doutor Marcos Amatucci pelas contribuições durante a qualificação, essenciais 
para o redirecionamento da tese e pela forma sempre sincera e construtiva de se manifestar. 

Aos professores doutores do Programa de Pós-Graduação em Educação (Currículo) Antônio 
Chizzotti, pela serenidade e luzes que iluminaram minha caverna; Branca Jurema Ponce pela 
iniciação em currículo e Fernando Almeida pelas reflexões sobre o uso de mídia como suporte 
ao ensino e à aprendizagem. 

Ao professor doutor Marcos Tarciso Masetto que me tornou curioso sobre a arte docente. 

Ao professor doutor Ilan Avrichir pelo apoio na autorização da realização desta tese. 

Ao professor doutor Cláudio Antônio Tordino pelo constante incentivo a este desafio. 

À professora doutora Manolita Correia Lima, incentivadora e sempre disponível aos pedidos 
de socorro. 

Ao professor doutor Alexandre Gracioso, patrocinador de propostas de mudança no ensino da 
instituição e que franqueou a realização da pesquisa na ESPM.  

Ao professor doutor Marcelo D´Emídio pela receptividade à realização desta tese. 

Aos professores componentes do Núcleo Docente Estruturante da ESPM, Angela Cristina 
Leite, Cléber da Costa Figueiredo, Fabiano Rodrigues, Karin Ligia Brondino Pompeo, 
Orlando Assunção Fernandes, Wolney Ramiro pela agradável convivência e construtiva 
revisão do perfil do egresso e reestruturação dos planos de ensino e de aprendizagem. 

Aos professores do curso de graduação em Administração da ESPM, Angela Cristina Leite, 
Antonio Bonassa, Katia Valente, Luciana Florêncio de Almeida, Luiz Henrique Rigato 
Vasconcelos, Patricia Calicchio Berardi, Plinio João de Sousa, Rodolpho Weishaupt Ruiz, 
Silvio Bertoncello e Wolney Ramiro, pela divulgação da pesquisa junto aos alunos.  

À Claudia Cristiane dos Santos Silva e Tatiana Sansone Soster pelas contribuições com 
artigos, trocas de ideias e suporte. 

Ao professor Carlos Barbosa e secretárias Glauce Fernandes de Lima e Marcela Bezelga, 
fundamentais para a obtenção dos dados documentais que suportam esta pesquisa. 

A Cida, secretária do Programa de Pós-Graduação em Educação (Currículo), sempre atenta e 
solícita na solução dos problemas do dia-a-dia. 

Àqueles que, sem intenção, podem ter sido omitidos.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogia da Autonomia 
 
Não há docência sem discência 

Ensinar exige rigorosidade metódica; pesquisa, 
respeito aos saberes dos educandos; criticidade, 
estética e ética; corporeificação das palavras pelo 
exemplo; risco, aceitação do novo e rejeição a 
discriminação; reflexão crítica sobre a prática; o 
reconhecimento e a assunção da identidade 
cultural. 

 
Ensinar não é transferir conhecimento  

Ensinar exige consciência do inacabado; o 
reconhecimento de ser condicionado; respeito à 
autonomia do ser do educando; bom senso; 
humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos 
dos educadores; apreensão da realidade; alegria e 
esperança; a convicção de que a mudança é 
possível; curiosidade. 
 

Ensinar é uma especificidade humana  

Ensinar exige segurança, competência 
profissional e generosidade; comprometimento; 
compreender que a educação é uma forma de 
intervenção no mundo; liberdade a autoridade; 
tomada consciente de decisões; saber escutar; 
reconhecer que a educação é ideológica; 
disponibilidade para o diálogo; querer bem aos 
educandos. 

Paulo Freire (1996)  



 
 
 

RESUMO 

  
Essa tese apresenta o diagnóstico dos fatores que impactam no aprendizado do aluno do curso 
de graduação em Administração de uma IES da cidade de São Paulo. O alunado tem 
apresentado resultados acadêmicos e nível de envolvimento abaixo das expectativas. O 
referencial teórico considera a necessidade de aprender e os conceitos de mobilização para a 
aprendizagem de Bernard Charlot; a forma como Marco Antonio Moreira entende a 
aprendizagem significativa, as três dimensões da aprendizagem e seus obstáculos 
considerados por Knud Illeris, a importância envolvimento destacada por Astin, os conceitos 
sobre o ambiente estudantil de Astin e Antonio e a importância do comprometimento na 
aprendizagem dada por Vera Lucia Felicettti. A partir da questão principal: “Quais fatores 
são relevantes na mobilização do aluno do curso de graduação em Administração para a 
aprendizagem?”, o objetivo do trabalho é a identificação dos fatores que facilitam e/ou 
dificultam as ações de mobilização para a aprendizagem de conteúdos relacionados ao curso 
de graduação em Administração. Pesquisa exploratória com abordagem mista e uso dos 
métodos estudo de campo e de levantamento documental. A coleta de dados foi realizada por 
meio de questionário eletrônico junto a 144 alunos dos semestres letivos e verificação cruzada 
com o histórico dos 194 formandos 2014-1. Os dados foram tabelados e correlacionados por 
gênero, período e semestres. O diagnóstico mostra que o aluno parece estudar para a prova, 
não para aprender. Os dados tabulados indicam que o aluno não associa de forma adequada 
compromisso e comprometimento. Apesar dos compromissos existentes, o comprometimento 
efetivo não foi considerado, a partir dos comportamentos declarados de: baixo volume de 
leituras previamente às aulas; pouco envolvimento na participação em aulas; suscetibilidade a 
fatores de distração e nos níveis de faltas, notas, reprovações e evasão escolar. Dois dos 
fatores analisados foram identificados como críticos à falta de mobilização para a 
aprendizagem, comprometimento e prática didática. 
 
 
 
Palavras-chave: Comprometimento. Envolvimento. Motivação. Obstáculos. Práticas didáticas. 

  



 
 

ABSTRACT 

 
This thesis presents a diagnosis of the impacting factors in the learning process regarding 
students of a business school in the city of São Paulo. These students have demonstrated 
academic performance and level of involvement below expectations. The theoretical 
framework considers the need of learning and mobilization concepts of Bernard Charlot; the 
way Marco Antonio Moreira understands meaningful learning; the three dimensions of 
learning and its obstacles pointed out by Knud Illeris; the importance of Involvement 
highlighted by Astin, the concept of learning environment according to Astin and Antonio; 
and the relevance to learn that Vera Lucia Felicetti gives to commitment. Based on the main 
question: “Which factors are important to mobilize business students to learn?”, the 
objective of this work is to identify the key factors encouraging or limiting mobilization to 
learn the content related to Business Administration. It is an exploratory research using mixed 
approaches, such as field study and documental field surveys. The data collection was done 
using an online questionnaire that was answered by 144 enrolled students, and consistence 
cross-checking was made using documental data from 194 graduates from the first semester 
of 2014. Data were tabulated and classified by gender, period and semesters. The diagnosis 
shows that students appear to study for the test but not to learn. The tabulated data indicates 
that the students do not properly associate commitment to engagement. In spite of the existing 
commitments, the proper engagement was not taken into account, based on related behaviors 
such as: poor reading level before classes, low involvement and participation in the classes, 
susceptibility to distracting factors and rates of performance, absence, repetition and school 
evasion. Two of the analyzed factors were identified as critical factors to the students’ lack of 
mobilization to learn, commitment and teaching techniques. 
 
 
 
 
 
Keywords: Commitment. Involvement. Motivation. Obstacles. Teaching techniques.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 [...] toda pesquisa explicita uma concepção e o pesquisador assume, manifesta ou 
latente, ingênua ou justificadamente, uma concepção de realidade. (CHIZZOTTI, 
2006, p. 25) 

 

Este capítulo contextualiza os fatos preliminares ao desenvolvimento desta tese, 

destacando os conteúdos relativos aos antecedentes que me levaram até o tema escolhido, a 

caracterização do problema identificado, a delimitação da investigação, definição dos 

objetivos de pesquisa, a relevância desta pesquisa, terminando com a apresentação sumarizada 

dos capítulos que compõem esta tese. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

O tema desta tese, Mobilização para a Aprendizagem, decorre de observações feitas 

ao longo da minha carreira docente em cursos de graduação em Administração. Sua 

caracterização é produto da percepção de várias demandas de caráter externo e interno às 

instituições onde leciono, as quais merecem ser destacadas nesta introdução, uma vez que 

fundamentam a formalização do problema e da metodologia para o seu desenvolvimento. 

O meu contato inicial com a educação superior, particularmente com cursos de 

graduação em Administração2, se deu em 2001, por meio da ESPM3, quando fui convidado 

para lecionar a disciplina Contabilidade Financeira e, na sequência, fazer parte do Programa 

de TCC, conduzindo a disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa, preparatória para o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), e orientando TCC na modalidade Plano de Negócio. 

Essas experiências proporcionaram várias observações relativas à aprendizagem significativa 

na área educacional. Por outro lado, de forma prática, minha preocupação com a 

aprendizagem significativa tem origem na atividade de consultor empresarial, iniciada em 

1986, atividade esta que classifico como ensino dentro de uma organização empresarial. Neste 

sentido, desde o início, uma preocupação básica tem sido o planejamento e a condução de 

ações que favoreçam a mobilização das pessoas envolvidas e afetadas por conta de proposição 

de mudanças organizacionais, operacionais ou processuais que venham a ser feitas. A 

experiência mostra que trabalhos de consultoria empresarial, realizados com pessoas 

                                                 
2 A título de precisão, esta tese abordará exclusivamente assuntos pertinentes ao curso de Administração de 
empresas privadas. 
3 Antes de 2014 Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), a partir de 2014 somente ESPM. 
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mobilizadas, apresentam maior efetividade em termos de planejamento, desenvolvimento e 

implantação de mudanças. Entretanto, pessoas avessas ao envolvimento e a trabalhos de 

consultoria propostos, seja por receio pela perda do emprego, por falta de alinhamento com as 

políticas da empresa, discordância com a solicitação de consultoria feita pelos superiores, ou 

outro motivo qualquer, potencializam barreiras adicionais à realização de um trabalho sem 

traumas. 

Na carreira docente, minha preocupação com a qualidade da aprendizagem me levou a 

buscar conhecimentos para facilitar o processo educacional no qual eu estava envolvido. Num 

primeiro momento através do meu mestrado pela UNIFECAP em 2002 quando apresentei a 

dissertação “Identificação e análise dos fatores críticos de sucesso no ensino de 

contabilidade para não contadores em cursos de pós-graduação em Administração, lato 

sensu – categoria MBA, na cidade de São Paulo” (CECCONELLO, 2002) e 

posteriormente, em 2010, iniciando como coordenador do Programa de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) da ESPM, imediatamente à minha decisão pelo meu 

doutoramento no Programa Educação Currículo na PUC-SP, me vi na busca de argumentos 

que facilitassem o envolvimento dos estudantes do 5º semestre da ESPM para a realização de 

seus TCC.  

Meu envolvimento com a aprendizagem foi ampliado quando, no final de 2011, fui 

convidado para fazer parte do Núcleo Docente Estruturante (NDE) da ESPM. Esta atividade 

permitiu contato mais amplo com o planejamento e a gestão do curso de Administração da 

instituição, e oportunidade para discutir com os pares, ações conjuntas em busca de maior 

efetividade no aprendizado. Neste contexto, tive a oportunidade de participar de discussão 

relativas à: a) revisão dos planos de ensino das disciplinas do curso de Administração, 

buscando num primeiro momento adequar e atualizar os planos de ensino e aprendizagem, a 

partir do documento Perfil do Egresso existente; b) reflexões sobre estratégias de ensino mais 

adequadas ao curso; e c) identificação de aspectos relevantes a serem considerados na revisão 

da matriz curricular a ser implantada em 2015. 

Entretanto a simples organização formal de planos de ensino não garantem nem a 

realização do planejado nem a aprendizagem. No entanto são instrumentos essenciais, 

relacionado à etapa do planejamento, sem o qual não é possível avaliar as ações praticadas e 

repensar as melhorias possíveis. A experiência como orientador de TCC e membro de bancas 

tem trazido dúvidas quanto ao aprendizado efetivo por parte dos estudantes. Observações de 

estudantes que tive oportunidade de orientar e tantos outros TCC que avaliei e comentários 

feitos por professores de diversas instituições indicam dificuldades de grande parte dos 
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estudantes para o conhecimento, a compreensão, assimilação e apreensão de conhecimentos 

com os quais tiveram contato. Dificuldades estas que podem decorrer em função de vários 

fatos geradores, individuais ou combinados, entre eles, por parte do professor, a inadequação 

da apresentação dos conteúdos, a inabilidade na condução das aulas, a deficiência na 

orientação para a aprendizagem, ou, por parte do aluno, falta de pré-disposição ou maior 

envolvimento com o próprio aprendizado. 

Se de um lado os comentários que acabo de fazer podem trazer frustração ao docente 

mais dedicado, por outro lado, os detalhes percebidos também sugerem pistas para a busca de 

suas soluções. Várias têm sido as insatisfações identificadas junto a pares docentes de 

diversas instituições, além de manifestações observadas em diversos segmentos da sociedade 

e particularmente junto a um sem número de estudantes e egressos. Corroborando o 

observado, em todas as disciplinas do curso de doutorado, é nítido o incentivo e o desafio à 

busca de melhorias para a educação. Os diversos autores recomendados nas disciplinas 

apresentam argumentos em que apontam o descompasso entre a evolução da sociedade e o 

modus operandi das instituições de ensino. De um modo geral, de forma estruturada, ou não, 

a comunidade reivindica melhorias na educação, que me levaram até o tema desta pesquisa 

que apresento na sequência. 

 

1.2 A CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

  

Aos olhos acadêmicos, todo problema identificado instiga o pesquisador a 

compreendê-lo melhor, levando em conta a amplitude de sua abrangência e eventual 

generalização. No entanto o problema não necessariamente aparece de forma clara logo de 

início, que foi o que aconteceu neste caso. O foco central deste trabalho, mobilização para a 

aprendizagem, teve como ponto de partida o conceito de Ausubel, explorado por Moreira e 

identificado por este como aprendizagem significativa crítica. No texto de referência, Moreira 

(2003) apresenta a aprendizagem significativa como novos conhecimentos que se tornam 

significativos para aquele que aprende, a partir do momento que este consegue apresentar e 

explicar situações com suas próprias palavras, sendo capaz de, a partir deste novo 

conhecimento, resolver novos problemas. Em síntese, a aprendizagem é construída a partir da 

aderência entre os novos conhecimentos e outros já existentes, que sugiram importância ao 

aprendiz. 

Durante a primeira leitura do texto de Moreira vários fatores chamaram atenção, que 

me sugeriram concorrerem para a não efetividade de um aprendizado desejado. Neste sentido, 
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a propósito do tema, duas expressões me parecem significantes: aderência do novo a 

conhecimentos pré-existentes e relevância dos conteúdos aos objetivos do estudante, que me 

levaram à dúvida se os conhecimentos que a escola busca apresentar ao estudante chegam até 

esses de forma significante. Em outras palavras, pode estar ocorrendo algum viés de 

interpretação por parte da IES, quando esta assume que o estudante tenha a base mínima para 

o assentamento dos novos conteúdos contemplados nas ementas das disciplinas de sua matriz 

curricular. A experiência mostra que o exame vestibular ou qualquer outro processo de 

seleção de estudantes não é suficiente para assegurar o nível mínimo necessário para os 

entrantes acompanharem um curso de Administração. 

As características do aprendizado significativo, destacadas por Moreira, são 

interpretadas de forma análoga por  Freire (2002) e Gallo (2012), quando afirmam que o 

aprendizado só ocorre, de fato, quando a pessoa toma posse do aprendido, apreende, e faz uso 

do novo conhecimento por meio de aplicações em novas situações concretas, inclusive 

adequando-o a novas aplicações. Neste sentido, aprender não se limita simplesmente a 

reconhecer algo, mas a criar algo novo, caracterizando um evento particular no pensamento 

do aprendiz, reforçando os conceitos do aprender o novo, não fazer igual. 

Porém, Moreira destaca a vontade do aluno para o aprendizado como fator crítico. Em 

suas próprias palavras, “pré-disposição para aprender, o esforço deliberado, cognitivo e 

afetivo, para relacionar de maneira não arbitrária e não literal os novos conhecimentos à 

estrutura cognitiva” (MOREIRA, 2003, p. 2, grifo meu).  

Etimologicamente, a palavra pré-disposição é composta pelo prefixo pré e pelo 

substantivo disposição. Enquanto o prefixo pré denota anterioridade, Abbagnano (2007) 

reporta que Aristóteles defende o substantivo disposição com os significados de “tendência, 

inclinação ou atitude” (ABBAGNANO, 2007, p. 290). Adicionalmente, na mesma página, 

também destaca o uso da palavra disposição no sentido de virtude, uma disposição de alma 

coerente e concorde. Por outro lado, apresenta também o uso da palavra hábito como uma 

disposição. No entanto, enquanto hábito pode significar uma predisposição, o inverso não é 

verdadeiro. O hábito difere da disposição em termos das características de permanência e 

duração. Isto é, um hábito é um comportamento de difícil mudança, neste sentido é uma 

disposição, mais precisamente uma pré-disposição. No entanto, disposição não pode ser 

entendida como um hábito, na medida em que apresenta características de mobilidade e 

prontidão para ocorrer conforme se apresentam os fatos. Desta forma, pode-se dizer que um 

estudante tem o hábito de estudar, entretanto um aluno não necessariamente tem disposição 

para estudar. É da natureza do estudante a atividade de estudar. (ABBAGNANO, 2007). 
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Fazendo uso das definições atribuídas a Aristóteles, enquanto um estudante, por hábito, 

apresenta uma tendência, uma inclinação natural para aprender novidades, um aluno, ainda 

não habituado, pode ter atitude, disposição para aprender algo novo. Neste sentido, até que 

ponto as IES têm conseguido despertar atitudes de seus alunos no sentido de adquirirem o 

hábito de estudar? 

Ainda ampliando a compreensão sobre o significado de disposição, Cabral e Nick 

(1974), apresentam, sob o verbete Teoria da atitude de aprendizagem, a visão de Harlow4 

(1971) sobre a aprendizagem, onde o autor referenciado destaca a importância de o indivíduo 

aprender um princípio de relação ao invés de uma série de estímulos e resposta. A seu ver o 

contexto no qual o aprendiz está inserido, e que a este faça sentido, tem a qualidade de 

motivar o interessado à aquisição de novos conhecimentos. Nas palavras de Cabral e Nick 

(1974, p.24), “a aprendizagem é o resultado de uma disposição ativa para resolver problemas, 

não de uma aquisição passiva de aptidões práticas” (grifo meu). Não poderia a expressão 

disposição ativa ser entendida com o significado de atitudes? 

O conjunto pré-disposição para aprender, destacado por Moreira, pode ser entendido 

como abertura por parte do aluno, conveniente à apreensão de novos conhecimentos, isto é, 

uma abertura ao aprendizado frente a uma situação que suscitou curiosidade necessária para a 

atitude de abertura ao aprendizado. A pré-disposição necessária é ratificada por Gallo (2012), 

ao destacar a necessidade e importância do aprendiz se colocar por inteiro no desafio da 

aprendizagem.  

Neste primeiro momento, interpreto a pré-disposição destacada pelos autores citados, 

como a motivação inerente ao estudante5 que quer aprender, motivação precisada por 

Cabral e Nick (1974, p. 238) como “Complexo de fatores intrínsecos e extrínsecos (instintos, 

necessidades, impulsos, apetências, homeostase, libido e outras variáveis intervenientes) que 

determinam a atividade persistente e dirigida para uma finalidade ou uma recompensa”. Essa 

motivação, vontade própria ou o querer, está dentro de cada pessoa, com a importância dada a 

fatos distintos que variam de pessoa para pessoa. Desta forma, a aprendizagem depende do 

ambiente interno de cada um, acontecendo, ou não, de forma, intensidade e velocidade 

distintas. Conforme Rogers (2011), sem motivação não se consegue aprender.  

                                                 
4 Harry Frederik Harlow (1906-1981), psicólogo americano que, a partir de estudos sobre o comportamento 
social de macacos, ampliou a compreensão sobre o comportamento humano. Suas pesquisas nas áreas de 
aprendizagem, motivação e afeto, são reconhecidas, particularmente nos relacionados à psicologia infantil. 
5 As designações aprendiz e estudante serão utilizadas, ao longo do texto, como sinônimos, preferencialmente à 
expressão aluno, adotada, neste estudo, como aquele que frequenta a escola e não necessariamente estuda, 
aprende de fato ou de forma significa. 
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Entretanto, não basta estar motivado para a aprendizagem, há que haver o movimento 

para a aprendizagem, há que haver uma atitude nesta direção. A propósito do significado da 

expressão atitude, Marques6 (2000), em sua obra Dicionário Breve de Pedagogia, destaca a 

mesma como a disposição de um indivíduo atuar em uma direção específica. A seu ver “a 

atitude é o que uma pessoa está disposta a fazer e a agir de uma forma quase espontânea. São 

predisposições relativamente persistentes que uniformizam a conduta de uma pessoa” 

(MARQUES, 2000, p. 10), salientando ainda que atitudes podem ser adquiridas, modificadas 

ou perdidas. Onde será, dentro da cultura da educação, que não se está conseguindo fomentar 

ou modificar atitudes por parte dos alunos em prol da aprendizagem?  

Voltando ao fator gerador deste trabalho, Moreira (2003) destaca que os significados 

não estão nas palavras, em si, mas nas pessoas que atribuem significado conforme suas 

interpretações, o que ratifica a natureza da aprendizagem significativa, que se desenvolve de 

forma espiral e crescente, a partir de conhecimentos prévios contidos na estrutura cognitiva do 

aprendiz. 

Gallo (2012) ilustra a particularidade da evolução do aprendizado de cada ser humano 

com a interpretação que faz de uma passagem do romance Uma Aprendizagem ou O livro dos 

prazeres de Clarice Lispector. Deste romance, Gallo (2012) destaca a frase “Aprendo contigo 

mas você pensa que eu aprendi com tuas lições, pois não foi, aprendi o que você nem sonhava 

em me ensinar” (GALLO, 2012, p. 1), e indaga como alguém pode aprender algo diferente 

daquilo que foi ensinado! De fato, à medida que a construção do conhecimento de cada ser é 

obra própria7, o significado de cada aprendizado pode ter matizes distintos e definições outras 

que o conhecimento adicionado aos já existentes. Ou seja, aquilo que se aprende a partir de 

alguém, pode adquirir um significado diverso que o original daquele que trouxe o 

conhecimento. Esta constatação é ratificada, ainda pelo mesmo autor, quando destaca as 

consequências das relações que temos com pessoas ou coisas, que têm o poder de mobilizar 

em nós aprendizados não necessariamente conscientes no início (GALLO, 2012, p. 3). 

Particularmente, me recordo de momentos gratificantes após a descoberta de algo 

novo, a partir de uma simples centelha apreendida. Simples, mas essencial à compreensão, à 

descoberta, à construção do conhecimento. O vislumbrar da amplitude do horizonte por conta 

do novo conhecimento é emocionante, principalmente se este conhecimento faz sentido e traz 

                                                 
6 Ramiro Marques “é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Mestre em 
Ciências da Educação pela Boston University, Doutor em Ciências da Educação, na especialidade de 
Desenvolvimento Curricular e Agregado em Educação pela Universidade de Aveiro”. 
7 Vejo a instituição “escola” como um local formal para o aprendizado, entretanto a vida, em si, também permite 
e proporciona aprendizados. Neste contexto, a escola formal é parte da vida. De forma consciente ou não, 
independente dos ambientes de aprendizado, o ser humano é o sujeito do seu currículo. 
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significado ao conhecimento antigo, eliminando velhos medos e permitindo assumir novos 

desafios. Entretanto, não somente a aprendizagem particular, produto de crescimento próprio, 

tem me proporcionado alegrias. Na minha carreira docente tenho tido a oportunidade de 

presenciar vários momentos junto a estudantes, em que o conhecimento parece transformar a 

pessoa, aumentar sua confiança, fazê-la sentir orgulho da evolução conseguida, e, apesar do 

possível desgaste físico e emocional, muitas vezes necessário, nota-se uma alegria incontida 

com o sucesso alcançado e superação de barreiras que tenham aparecido. Várias destas 

oportunidades me aconteceram na docência lecionando em cursos de Administração de 

empresas. 

Levando em conta que a pré-disposição para aprender implica em motivação do 

estudante, existente ou não, em princípio o docente fica sujeito a uma variável-chave sobre a 

qual não tem qualquer domínio. Entretanto, esta é uma característica da atividade educacional, 

e, sem dúvida, o grande desafio de todo docente é sensibilizar os alunos para o 

desenvolvimento de atitudes que os tornem estudantes. Entretanto, em diversas outras 

atividades8 desenvolvidas dentro de uma escola, é possível se observar desempenhos 

admiráveis em diversos discentes, para as quais, de fato, a componente essencial que favorece 

tal desempenho é a sua atitude, é a vontade de fazer, é a realização de um plano, de uma ideia, 

com ou sem planejamento, em que o erro e o acerto são riscos naturais. Em resumo, o 

processo de realização de atividades, por iniciativa própria, isto é, que faça sentido ao 

estudante, é a síntese do autoaprendizado, consciente ou não. 

Gallo (2012), a certa altura de seu artigo As múltiplas dimensões do aprender..., 

apoia-se em dois aspectos para o desenvolvimento de suas reflexões: 1) “nunca se sabe como 

alguém aprende” e 2) “nunca aprendemos como, mas sempre com alguém” (GALLO, 2012, p. 

4). A seu ver, cada pessoa tem formas particulares e distintas de aprender, frente aos 

problemas que surgem para esta. O aprender não é uma simples recognição de algo, mas a 

transformação de algo apreendido, compreendido com significados possivelmente ampliados. 

No entanto, se nunca aprendemos como, é perspicaz o ponto de vista de Gallo, quando afirma 

que sempre aprendemos com alguém. Neste sentido, apesar do processo de significação e 

transformação do conhecimento se processar dentro do indivíduo, o aprendizado acontece em 

comunhão com o outro. Uma vez o conhecimento interiorizado e transformado, é justo dizer 

que o outro é o referencial para a ratificação do aprendizado, percepção de eventuais 

melhorias necessárias neste conhecimento e finalmente validação das formas de expressão de 

                                                 
8 Receptivo de calouros, organização de grupos para olimpíadas universitárias, Empresa Junior, entre outras. 
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todo ser humano, ou como afirma Freire (1987, p. 33), “só existe saber na invenção, 

reinvenção, busca inquieta, impaciente e permanente que os homens fazem no mundo, com o 

mundo e com os outros” (grifo meu). 

Com relação à docência, avaliar, ou medir, o aprendizado é um desafio longe de ser 

alcançado na sua totalidade. Gallo (2012) entende que o modelo existente consegue no 

máximo controlar aquilo que se pensa ter sido ensinado. A seu ver, apesar de ser possível 

perceber o aprendizado em um estudante, planejar de forma efetiva aquele aprendizado é uma 

tarefa impossível de ser feita, uma vez que as formas ou métodos são particulares de cada um, 

cada ser humano constrói, ao seu modo, sua própria aprendizagem. 

Frente a este ponto de vista, Gallo (2012) vê a necessidade de mudança na postura do 

professor e defende que este precisa descer do palco, tornar-se mais humilde, e estar cônscio 

que é mais importante fomentar o aprendizado de um aluno, que simplesmente ter um aluno 

repetidor de seus conhecimentos. Em suas palavras “O desapego que precisamos exercitar 

como professores é a preparação para nosso desaparecimento; se somos capazes de, ao emitir 

signos, mobilizar nos alunos o acontecimento aprender então já não somos necessários depois 

disso (GALLO, 2012, p. 9, grifo meu). Entendo a expressão nosso desaparecimento no 

sentido figurado. A partir do momento que o estudante adquiriu sua autonomia é justo dizer 

que ele não depende mais de terceiros. Aos olhos de Gallo (2012), a tarefa primordial é abrir o 

caminho, é fomentar a vontade de o outro sair da caverna. Será que a prática docente, ao 

longo do tempo, não transformou algumas salas de aula em outra variante da caverna que 

Platão criticava, com visões parciais e restritas ao conteúdo falado pelo docente? O aprender 

vai além do que se faz na sala de aula. Neste sentido, o desafio ao professor é sair do papel de 

criar alunos repetidores de conhecimentos parciais, limitados a uma mesmice de educação 

para todos. Não somos exatamente iguais uns aos outros, os aprendizados são distintos em 

termos de significados, quantidade e qualidade. Também é sabido que o aprendizado 

permeado de vontade e motivação é mais denso, estruturado, consistente e efetivo. 

Cada um é responsável por seus atos. Eu ensino, se o aluno não quer aprender, não é 

meu problema. A expressão destacada não é novidade. Já presenciei vários professores 

fazendo uso dela. Talvez em outra atividade profissional, semelhante pronunciamento possa 

fazer sentido, entretanto não vejo como adequada na área educacional. A meu ver, a tarefa 

nobre de um docente vai além do ato de lecionar. À imagem de um agricultor, que tem 

atividades específicas para colher uma safra, simplesmente lançar sementes não é suficiente 

para uma boa colheita. Não é suficiente se ter uma boa semente, sozinha ela não garante 

qualidade da colheita. Se o terreno não for convenientemente, e de forma adequada, 
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preparado, ou não receber os necessários cuidados ao longo do processo de maturação, não 

haverá garantias de boa safra. De forma análoga, assim como um agricultor se depara com 

terrenos inadequados para o início de seus trabalhos, também o professor recebe alunos não 

necessariamente preparados para apreender novos conhecimentos.  

Um terreno com falta de nutrientes naturais (estímulos) necessários à plantação 

desejada precisa de atenção para ficar adequado à cultura que o agricultor tem como objetivo. 

De forma semelhante, alunos sem motivação para um aprendizado específico, carecem de 

referenciais adequados para despertarem a vontade por aprender. Assume-se que ambos, solo 

e estudante, precisam ter um mínimo de conteúdo, necessário para responder às demandas que 

se queira atribuir, entretanto vejo o ser humano, com maior potencial e flexibilidade para as 

tarefas pertinentes aos seus desafios. A priori, em termos de produção, vejo a terra com 

flexibilidade limitada, apta somente a alguns tipos específicos de culturas, o que não ocorre 

com o ser humano, também com restrições a ser capaz de fazer tudo, entretanto com maior 

potencial de realizações.  

Então, o que pode o Professor fazer? 

Enquanto um agricultor pode corrigir tecnicamente um terreno adicionando nutrientes 

complementares e adequados à cultura planejada, o professor, conhecendo melhor seu aluno, 

pode buscar alternativas de forma que este se torne receptivo à nova semeadura. 

Entretanto, a questão consequente é como ter um aluno receptivo, e disposto a tornar-

se um estudante? Isto é, como provocar a atitude do aluno, e consequente movimento para 

aprender? 

Enquanto, a partir da análise de um técnico, um terreno sem atividade dirigida pode 

propiciar culturas mais favoráveis ao estado de nutrientes que tenha, ou indicar as carências 

minerais que faltem, o professor tem frente de si seres humanos, não inertes, que podem, a 

priori, se pronunciar, verbalizar e contextualizar o estágio em que estão e seus gostos e 

preferências relativas à aprendizagem. Se no caso do agricultor a compreensão é feita 

mediante análise técnica, no caso da educação, particularmente que leve à aprendizagem 

significativa, o recurso técnico inicial é o diálogo com o intuito de identificar canais de 

comunicação que favoreçam a apresentação de novos conteúdos que sugiram importância. 

Neste sentido a comunicação é fator-crítico para se saber mais sobre o terreno que se quer 

revolver e provocar a abertura para novas semeaduras, entender quem é este ser, o que toca 

sua vontade, como acha que aprende, que aspectos do contexto em que vive, fazem sentido 

para o mesmo. À luz de Freire (1987), o silêncio do aluno não favorece sua aprendizagem. 

Neste sentido, o diálogo docente-aluno é fundamental para o primeiro melhor orientar o 
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segundo. Conhecer os fatos ou fatores que o motivam, ou não, Ler as “rachaduras de 

aprendizagem” (VALENTE, 2005, p.15), seria o ponto de partida para o docente dispor de 

referencial para tornar a aprendizagem significativa e atraente ao aluno. 

Dito de outra forma, antes de o docente desenvolver os conteúdos programáticos 

(semeadura), isto é produção dos o que ou como, precisaria se preocupar com a preparação 

(mobilização9) do terreno utilizando nutrientes por que, sensíveis ao aluno. 

Recorrendo a Gallo (2012, P. 4), “nunca aprendemos como, mas sempre com alguém”. 

Fazendo uso ampliado desta fala, também o docente aprende com os aprendizes. Entretanto, 

se não houver um conhecimento mínimo sobre seus aprendizes, as semeaduras correm risco 

de não vingar. A postura e prática conteudista de muitos docentes, de meramente repetir 

conhecimentos não contextualizados, ou significativos ao potencial do aprendiz, tem 

contribuído para o êxodo de muitos, ou o comportamento de sobrevivência de outros, por 

repetição não refletida, cujo objetivo se torna simplesmente passar na disciplina, e que não se 

transforma em aprendizado efetivo. A esse respeito, Freire (1987), contra a passividade e 

educação bancária, defende que o homem se faz a partir do diálogo, da reflexão com o outro. 

À luz de Freire (1987), entendo como prática saudável e profícua, como 

responsabilidade do docente, despertar no aluno a pré-disposição e consequente atitude para a 

aprendizagem. 

Ainda a título de considerações preliminares, necessário se faz dizer que, dentro do 

contexto educacional, alguns fatores são assumidos como premissas. Fatores intrínsecos e 

extrínsecos fazem o aluno chegar até uma instituição de ensino, dos quais destaco três: i) o 

contexto sociocultural, do qual o aluno faz parte, impele-o a querer frequentar uma escola, 

que pode ser interpretado como uma razão para estudar; ii) motivos gerais e específicos levam 

um aluno escolher um curso específico, no caso em questão, o de Administração; iii) fatores 

emocionais e lógicos direcionam o aluno na decisão por uma escola específica. 

Dentro destes parâmetros, de um modo geral – IES onde trabalho e outras que tenho 

conhecimento a partir de comentários de pares – as instituições de ensino reconhecem o valor 

atribuído a elas pelos alunos que a procuram, e buscam regularmente alternativas de 

melhorias nos processos de ensino e de aprendizagem de seus cursos. No caso específico, 

onde trabalho, o padrão de excelência em aprendizagem tem sido objeto de atenção no 

planejamento, políticas e ações educacionais adotadas pela instituição. Entretanto, 

                                                 
9 Nas pesquisas bibliográficas com enfoque conceitual foi observado que a palavra Mobilização é empregada no 
sentido de movimentar pessoas, por exemplo: populações para uma campanha de vacinação, tropas militares 
para uma batalha. Nesta tese, Mobilização será utilizada à luz de Charlot (2000), com a concepção de 
movimento, de colocar em movimento, de ações que levem o aluno a movimentar-se para a aprendizagem.  
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analogamente ao observado em outras instituições, indicadores operacionais sugerem falta de 

atitudes para a aprendizagem por parte dos seus discentes.  

Tanto em termos de processo (envolvimento) quanto no produto final (resultados), 

vários aspectos chamam atenção. Destacam-se neste sentido: o preparo como vêm para as 

aulas, chamando atenção o baixo volume de leituras prévias solicitadas; a falta de dedicação 

ao estudo, representada por registros de presença, faltas, atrasos e saídas antecipadas; o nível 

de concentração nas aulas abaixo do necessário; a pouca participação e envolvimento nas 

aulas; a falta de material de apoio para a sala de aula; a suscetibilidade a fatores de distração, 

sejam conversas paralelas, uso de celulares, ou até mesmo consulta a redes sociais quando de 

posse de equipamentos com tais recursos. Como consequência, a cada semestre, tem-se a 

sensação que os alunos formados têm estado abaixo do esforço dispendido e potencial 

existente. Os resultados mostram rendimentos sem destaque em diversas disciplinas; TCC 

com qualidade abaixo do esperado; conceitos frágeis sobre as funções do administrador; 

constatação de frustração em muitos formandos; baixa adesão à prática da avaliação docente, 

assim como participação não efetiva no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – 

Enade. 

Por outro lado, os resultados observados contrastam com algumas premissas básicas. 

Em princípio, a instituição entende que os alunos ingressantes em seus cursos: i) acreditam 

que estudar é importante; ii) estão matriculados na escola e curso que escolheram; iii) estão 

habilitados a iniciar e acompanhar as disciplinas do curso em que estão alocados e iv) querem 

aprender. Frente a estas premissas, minimamente, as seguintes questões aparecem: i) o que 

poderia justificar envolvimento e resultados abaixo do esperado? e ii) que motivos levam um 

aluno, aprovado em um exame de seleção, que se matriculou em um curso e escola de sua 

escolha, apresentar envolvimento que compromete o resultado final? 

Uma primeira resposta para estas dúvidas seria dizer que barreiras, ou fatores distintos, 

devem estar levando a comportamentos por parte dos alunos que explicariam os resultados 

apresentados! Entretanto também são observáveis, no ambiente escolar, comportamentos e 

empreendimentos, por parte do alunado, que indicam interesse, motivação, atitude e 

dedicação maiores que as observadas em sala. 

É dentro deste quadro apresentado, que caracterizo o problema desta pesquisa da 

seguinte maneira: quais fatores são relevantes na mobilização do aluno do curso de 

graduação em Administração para a aprendizagem? 
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1.3 O OBJETO DE ESTUDO 

 

O problema caracterizado no tópico anterior pode ser traduzido como a questão maior 

que representa a busca do pesquisador por fatores que podem contribuir para a mobilização do 

aluno do curso de Administração para sua aprendizagem. 

O aluno deve ter razões suficientes que o levam a querer aprender, que fazem com que 

o mesmo tenha interesse pelo curso de graduação em Administração e escolher uma ou outra 

instituição de ensino. No entanto, depois de submetido a algum processo de seleção e 

matriculado no curso regular, constata-se, grosso modo, resultados abaixo do esperado ou do 

potencial que poderia ser alcançado. 

 O objeto de estudo desta tese é conhecer melhor os fatores que podem impactar no 

aprendizado do aluno do curso de graduação em Administração. Para tal, a tese que segue 

contempla como campo de pesquisa o curso de graduação em Administração de uma IES 

particular da cidade de São Paulo.  

As diversas leituras feitas ao longo deste doutorado mostrou que a aprendizagem é um 

assunto complexo e não esgotado por um mesmo autor. Levando em conta as leituras feitas, a 

experiência em sala de aula e troca de ideias com pares, foram geradas as indagações 

relacionadas na sequência, auxiliares à compreensão do problema colocado: 

a. O que leva o aluno a se interessar pelo estudo, pelo curso de graduação em 

Administração e por uma IES? 

b. Como o aluno percebe o ambiente estudantil no processo de aprendizagem?  

c. Quais preferências de aprendizagem caracterizam os alunos do curso de 

Administração? 

d. Quais práticas didáticas adotadas pelos docentes favorecem, ou não, o 

envolvimento desta população? 

e. Como o aluno percebe sua forma de aprender? 

f. Quais obstáculos ao aprendizado fazem parte das características desta 

população, que atuam como barreiras ou resistência ao aprendizado? 

g. Qual o envolvimento e atitudes do aluno com sua aprendizagem? 

h. Qual o comprometimento do aluno com sua aprendizagem? 
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1.4 DELIMITAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

 

A pesquisa está delimitada somente ao curso de graduação em Administração da IES10 

que autorizou sua realização, e tomou como referencial o alunado do 1º ao 8º semestre do 

período 2014-1. 

Várias são as razões que justificam a realização da pesquisa nesta instituição, entre 

elas: a atenção dada pela diretoria acadêmica à melhoria da qualidade da aprendizagem dos 

quadros discentes de seus cursos e à capacitação de seu corpo docente; a aderência da 

pesquisa à revisão do plano diretor acadêmico da instituição; a convergência do tema com a 

linha de atuação do Núcleo de Práticas Pedagógicas da instituição; a minha inquietação frente 

à qualidade observada nos TCC orientados e minha busca particular por melhorias nos 

resultados de uma forma geral nas diversas disciplinas para as quais sou designado. 

  

1.5 OBJETIVOS 

 

As diversas incursões na literatura recomendada e outras adicionais pesquisadas, 

associadas à experiência acadêmica, permitiram delinear a amplitude do escopo e identificar 

um conjunto de fatores relevantes que levaram ao problema caracterizado. Entender a 

relevância destes fatores, assim como eventuais efeitos compostos e interdependências entre 

os mesmos, pode trazer subsídios adicionais para o planejamento do curso de graduação em 

Administração de um modo geral, assim como identificar estratégias de aprendizagem mais 

adequadas a serem adotadas conforme a evolução do curso. 

Neste sentido, como objetivo geral, tenho em mente identificar os fatores que facilitam 

e/ou dificultam as ações de mobilização para a aprendizagem de conteúdos relacionados ao 

curso de graduação em Administração. 

Alinhado ao objetivo geral, esta pesquisa tem como objetivos específicos identificar: i) 

as características de decisão de escolha, por parte do aluno, para: o estudo, o curso e a 

instituição (porquê estudar, porquê cursar Administração e porquê estudar em uma IES 

específica); ii) as percepções dos alunos sobre os fatores que permeiam o ambiente 

educacional no processo de aprendizagem; iii) as correlações entre o desempenho acadêmico 

e o contexto educacional e iv) os aspectos contidos no contexto educacional que podem 

favorecer a mobilização do aluno. 

                                                 
10 Além do curso de graduação em Administração. A IES também oferecia, à data da pesquisa, cursos de 
graduação em Comunicação Social, Design, Jornalismo e Relações Internacionais. 
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1.6 RELEVÂNCIA DESTA PESQUISA 

 

Aprender é um processo natural na evolução de uma sociedade (CHARLOT, 2000). É 

através do aprendizado que se consegue o desenvolvimento, além de simplesmente evolução. 

A tarefa da classe docente é promover mais que a evolução do discente, é catalisar o seu 

desenvolvimento. Nesta tese, o problema de pesquisa tem no seu cerne o desafio de 

diagnosticar fatores que impactam na mobilização do aluno de curso de Administração para a 

aprendizagem. 

O efervescente contexto em que se insere a sociedade tem fomentado 

progressivamente diversos canais alternativos para a educação dos interessados, facilitados 

pelos avanços da tecnologia. Dentro deste ambiente as instituições de ensino existem, 

competem como um canal facilitador para o aprendizado e se propõem a contribuir para a 

melhoria da educação. 

Reconheço com muito orgulho a minha própria evolução e desenvolvimento dentro da 

atividade docente. A tomada de consciência da amplitude de matizes (social, econômico e 

outros perfis) que formam a comunidade discente me fez buscar mais conhecimentos e 

compreensão para me instrumentalizar nesta função social.  

Os progressos conseguidos em salas de aula permitiram perceber nos estudantes, 

exemplos de aprendizagens significativas após a adoção de estratégias de aprendizagem que 

conseguiam mobilizar aqueles de forma mais efetiva. 

Neste sentido, vejo a pesquisa desenvolvida, como uma oportunidade de aprendizagem 

significativa sob os aspectos científico, social e pessoal, destacados na sequência. 

 

1.6.1 Científico 

 

Em virtude da amplitude de variáveis que envolvem a educação, é compreensível que 

as contribuições de um só autor possam ser insuficientes para dar conta da pesquisa. Na 

construção da mesma busquei por autores que trouxessem conteúdos que permitissem ampliar 

minha compreensão sobre o ambiente da aprendizagem.  

Os conhecimentos sobre o mundo da educação, adquiridos ao longo do curso de 

doutorado, me deixaram mais consciente sobre os limites onde grande parte, de docentes e 

discentes, habita, e mapear os meandros que envolvem o processo da educação revelou-se 

chave para ter um referencial mínimo a qualquer contribuição científica pretendida. 
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As leituras dos referenciais escolhidos ratificaram a complexidade do contexto 

educacional. Começando pelas razões ou motivos que fazem alguém se interessar por um 

aprendizado, a escolha por um curso de graduação e instituição de ensino também têm 

significância para o interessado. 

Uma vez matriculado num curso de graduação em Administração, diversas variáveis 

concorrem para propiciar o aprendizado significativo, o desenvolvimento educacional, ou 

simplesmente multiplicar discentes repetitivos sem qualquer aprendizado efetivo. Sob este 

aspecto, relativizar os potenciais obstáculos que permeiam o ambiente educacional pode 

permitir à comunidade docente priorizar ações para a mitigação destas barreiras à 

aprendizagem.  

A aprendizagem centrada no discente terá maior probabilidade de sucesso, se 

considerar, no planejamento das atividades educacionais, as variáveis que impactam na 

mobilização do estudante para a aprendizagem. Apesar de aprovado no vestibular, ou em 

disciplinas prévias aos novos conteúdos que se pretenda conduzir, a identificação, no 

aprendiz, de deficiências para a construção de conhecimentos pode auxiliar na preparação do 

ambiente propício aos novos conteúdos. 

A relevância desta pesquisa pôde ser percebida através do resultado da pesquisa feita a 

partir de palavras de busca em bases acadêmicas de dados da CAPES, PUCSP e USP, que têm 

demandado crescente atenção da comunidade científica nos últimos anos.  

As palavras de busca escolhidas decorreram de associações feitas entre as questões 

auxiliares e autores referenciais pesquisados durante o desenvolvimento da tese. Além da 

expressão Aprendizagem Significativa (AS), foram pesquisadas: Comprometimento (CPM), 

Envolvimento (ENV), Mobilização (MOB), Motivação (MOT). 

O resultado apresentado na sequência é o produto decorrente de pesquisa feita nas 

teses e dissertações disponíveis nas bases indicadas, utilizando como critério de busca os 

seguintes filtros por palavra de busca: 

i. Documentos com as palavras de busca em todas as áreas de conhecimento (Quadro 

1.1) 

ii. Documentos com conteúdo aderente às palavras de busca (Quadro 1.2) 

iii. Documentos produzidos na área de Administração (Quadro 1.3) 

iv. Documentos com conteúdo aderente às palavras de busca na área Administração 

(Quadro 1.4) 
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O detalhamento da pesquisa realizada nos períodos de 24 a 28 de março de 2014 e 12 

a 18 de maio é apresentado nos quadros que seguem, observando os critérios comentados por 

base11 pesquisada. 

Vale destacar que foram encontrados dez documentos comuns nas bases da CAPES e 

USP (Aprendizagem Significativa – 2, Comprometimento – 4, Mobilização – 2 e Motivação – 

2) e do total comum, apenas um destes documentos apresentou conteúdo aderente à palavra de 

busca Aprendizagem Significativa. Ainda do total de documentos comuns às bases, somente 

um deles da área de Administração, porém sem conteúdo aderente às palavras de busca. Não 

foi encontrado nenhum documento comum às bases CAPES e PUCSP. 

O Quadro 1.1 destaca a quantidade de documentos, por base acadêmica de dados, por 

palavras de busca em todas as áreas de conhecimento (CAPES – 99, PUCSP – 22 e USP – 

68). Cabe lembrar que para esta pesquisa não foi feita qualquer distinção ou restrição relativa 

à nomenclatura registrada nas bases12. O objetivo deste quadro foi identificar a frequência de 

documentos produzidos pela comunidade acadêmica com resumos contendo as palavras de 

busca. 

 

Quadro 1.1 - Documentos com as palavras de busca em todas as áreas de conhecimento por 
base 

Palavra de busca 
Base / Documento 

AS CPM ENV MOB MOT Total 

CAPES 
Teses 
Dissertações 

50 
5 

45 

59 
9 

50 

13 
4 
9 

31 
10 
21 

112 
12 

100 

265 
40 

225 

PUCSP 
Teses 
Dissertações 

13 
0 

13 

3 
0 
3 

5 
0 
5 

3 
2 
1 

25 
3 

22 

49 
5 

44 

USP 
Teses 
Dissertações 

14 
6 
8 

31 
17 
14 

6 
3 
3 

50 
17 
33 

49 
15 
34 

150 
58 
92 

Total 77 93 24 84 186 464 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice N – Quadro 1.1) 

 

                                                 
11 Em função da reestruturação dos bancos de dados da CAPES, este levantamento contém dados somente dos 
anos 2011 e 2012 (CAPES), disponíveis à época. Com relação aos dados coletados na base de dados da PUCSP, 
à época da coleta, nem todos os trabalhos constavam da base eletrônica consultada.  
12 A profusão de nomes de áreas de conhecimento por parte das instituições contempla identificações similares 
ou derivadas de áreas base da academia, por exemplo: Administração, Administração de Empresas, 
Administração e Controladoria; Educação, Educação Escolar, Educação Especial, entre outras. 
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O Quadro 1.2 mostra o total de documentos produzidos, disponível à época nas bases 

consultadas, com conteúdos relacionados às palavras de busca, constantes nos resumos dos 

documentos pesquisados.  

 

Quadro 1.2 - Documentos com conteúdo relacionados contendo palavras de buscas por base 

Palavra de busca 

Base / Documento 

AS CPM ENV MOB MOT Total 

CAPES 
Teses 
Dissertações 

11 
3 
8 

1 
0 
1 

0 
0 
0 

1 
0 
1 

21 
1 

20 

34 
4 

30 

PUCSP 
Teses 
Dissertações 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

USP 
Teses 
Dissertações 

2 
1 
1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 
1 
2 

5 
2 
3 

Total 13 1 0 1 24 39 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice N – Quadro 1.2) 

 

Enquanto o Quadro 1.3 destaca o total de documentos produzidos na área de 

Administração e o Quadro 1.4 resume a quantidade de documentos com conteúdos 

relacionados às palavras de busca. 

 

Quadro 1.3 - Total de documentos produzidos na área de Administração por palavra de busca 

Palavra de busca 

Base / Documento 

AS CPM ENV MOB MOT Total 

CAPES 

Teses 

Dissertações 

0 

0 

0 

33 

4 

29 

4 

0 

4 

0 

0 

0 

21 

1 

20 

58 

5 

53 

PUCSP 

Teses 

Dissertações 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

0 

4 

6 

0 

6 

USP 

Teses 

Dissertações 

0 

0 

0 

9 

6 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3 

1 

13 

9 

4 

Total 0 43 5 0 29 77 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice N – Quadro 1.3) 
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Quadro 1.4 - Documentos com conteúdo relacionados contendo palavras de busca na área 
Administração 

Palavra de busca 

Base / Documento 

AS CPM ENV MOB MOT Total 

CAPES 

Teses 

Dissertações 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

PUCSP 

Teses 

Dissertações 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

USP 

Teses 

Dissertações 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Total 0 0 0 0 1 1 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice N – Quadro 1.4) 

 

Conforme pode ser percebido no Quadro 1.4, a área de Administração não apresenta 

volume representativo de produção sobre os conteúdos que contemplam as palavras de busca. 

O único documento encontrado foi a dissertação “Atitude e motivação em relação ao 

desempenho acadêmico de alunos do curso de graduação em Administração em 

disciplinas de estatística”, Viana (2012, grifo meu), cujo tema abordou o ensino de 

estatística em curso de Administração. Frente ao problema de pesquisa, “quais as dimensões 

relacionadas à atitude e à motivação acadêmica dos alunos do curso de graduação em 

Administração influenciam no desempenho destes nas disciplinas de Estatística?”, o objetivo 

definido pelo autor foi “analisar a influência das variáveis de caracterização do aluno, de sua 

atitude em relação à Estatística e de sua motivação acadêmica, em relação à sua 

autopercepção de desempenho e em seu desempenho acadêmico” (Grifo meu). 

A leitura da dissertação permitiu identificar vários aspectos comuns à esta tese, entre 

eles a “[...] necessidade de aperfeiçoamento do ensino [...]identificar como a atitude e a 

motivação acadêmica podem influenciar no desempenho dos alunos” (VIANA, 2012, p. 33). A 

leitura também permitiu tomar contato com uma forma de mapear o do nível de motivação por 

tipo (intrínseca, extrínseca e desmotivação). 

Voltando à base da USP, a pesquisa permitiu identificar que as palavras de busca 

utilizadas têm aparecido de forma mais relevante nos últimos quatro anos, comparativamente 

ao período anterior de 1942 a 2008. Os Quadros 1.5 - Teses e Dissertações, USP 1942 a 2013, 

por palavra de busca e por faculdade e 1.6 - Teses e Dissertações, USP 1942 a 2013, por 
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palavra de busca e por período, permitem observar sua representatividade por faculdade 

(Administração, Educação e demais), e aumento de incidência no período recente. 

O recorte temporal adotado, 1942 a 2013, visa mostrar a relevância que tem sido dada 

ao assunto ao longo do tempo. 

 

Quadro 1.5 - Teses e Dissertações, USP 1942 a 2013, por palavra de busca e por faculdade 

Palavra de busca 

Documento 

AS CPM ENV MOB MOT Total 

Teses doutorado 

. Fac. Administração 

. Fac. Educação 

. Demais faculdades 

6 

0 

2 

4 

17 

6 

2 

9 

3 

0 

0 

3 

17 

0 

1 

16 

15 

4 

2 

9 

58 

10 

7 

41 

Dissertações 

. Fac. Administração 

. Fac. Educação 

. Demais faculdades 

8 

0 

0 

8 

14 

3 

0 

11 

3 

0 

0 

3 

33 

0 

0 

33 

34 

3 

5 

26 

92 

6 

5 

81 

Total 14 31 6 50 49 150 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice N – Quadro 1.5) 

 

Quadro 1.6 - Teses e Dissertações, USP 1942 a 2013, por palavra de busca e por período 

Palavra de busca 

Período 

AS CPM ENV MOB MOT Total 

1942 a 2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

7 

0 

4 

2 

1 

12 

6 

3 

5 

5 

2 

0 

0 

1 

3 

29 

4 

2 

11 

4 

30 

6 

4 

3 

6 

80 

16 

13 

22 

19 

Total 14 31 6 50 49 150 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice N – Quadro 1.6) 

 

Dos 150 trabalhos das diversas faculdades registradas no banco de dados da USP, em 

35 destes trabalhos foi possível encontrar conteúdos associados às palavras de busca 

utilizadas para esta tese, entretanto em somente cinco, Apêndices R, foi possível encontrar 

alguma aderência de conteúdo às palavras de busca e particularmente para o curso de 
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Administração, nenhuma produção foi encontrada, conforme destacado no Quadro 1.7 - Teses 

e Dissertações, USP 1942 a 2013 por palavra de busca e associação, que segue. 

 

Quadro 1.7 - Teses e Dissertações, USP 1942 a 2013, por palavra de busca e associação 

Base de busca Todas as faculdades Faculdade Administração 

Palavra de busca Documentos Conteúdo 

associado 

Documentos Conteúdo 

associado 

Aprendizagem significativa 5 2 0 0 

Comprometimento 12 0 9 0 

Envolvimento 4 0 0 0 

Mobilização 1 0 0 0 

Motivação 13 3 4 0 

Total 35 5 13 0 
Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice N – Quadro 1.7) 

 

Dos cinco documentos consultados, Apêndice R, duas teses e três dissertações, o único 

documento relacionado à Administração, comentado sob o Quadro 1.4,a contribuição de 

Viana (2012) veio na ratificação de aspectos que eu havia planejado para minha pesquisa, 

como por exemplo, a segmentação das análises por gênero, período e semestre, além de ter 

em mente a necessidade de um referencial externo para validar a base de dados a ser 

investigada.  

Com relação aos demais documentos consultados, a dissertação “Uma proposta de 

Modelo de Aprendizagem Problematizadora no ensino de Engenharia de Produção com foco 

no desenvolvimento do Pensamento Crítico” (PEREIRA, 2012), traz contribuições 

interessantes quanto à preocupação de outras áreas acadêmicas relacionadas à propostas 

pedagógicas e à capacitação docente. A contribuição mais relevante percebida, não veio a 

partir da palavra de busca, Aprendizagem Significativa, mas de uma das justificativas da 

autora, também percebida em diversos cursos de Administração, que se refere a professores 

respondendo por disciplinas no ensino superior, porém “sem conhecimentos necessários para 

o exercício da docência” (PEREIRA, 2012, p. 21). A exemplo de diversos cursos superiores 

brasileiros, muitos professores são egressos da prática da profissão e por conta de algum 

autodidatismo conseguem conduzir suas disciplinas. Poucos são aqueles que tiveram alguma 
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iniciação em pedagogia13, poucos são os exemplos de Professores-profissionais, a maior parte 

parece ser formada por Profissionais-professores, que sabem fazer, não necessariamente têm 

competência para promover a aprendizagem para o como fazer. 

Outra contribuição chegou por meio das palavras de busca Aprendizagem 

Significativa e Motivação, que permitiu acesso a Caleggari (2004; 2008). Nos documentos 

consultados, dissertação e tese, a autora estuda o papel da Motivação no ensino da língua 

espanhola e enfatiza que “[...] a motivação é fator essencial em toda atividade humana e que, 

portanto, não pode ser ignorada e subestimada numa aula de língua estrangeira” 

(CALLEGARI, 2004, p. 9). Assim como na aprendizagem de um idioma estrangeiro, a 

aprendizagem de outros códigos e linguagens particulares do curso de Administração também 

pressupõem a existência da motivação, de uma necessidade interna, por parte do interessado. 

Indo mais além, um outro ponto, com similaridades às aulas do docente do curso de 

Administração refere-se à estratégias didáticas. A tese da autora identificou que os professores 

de idioma tem interesse em “conhecer técnicas e receitas mágicas que possam motivar os seus 

alunos” (CALEGGARI, 2008, p. 87), entretanto alerta: 

  

[...] o processo de motivação vai muito além disso: trata-se de uma abordagem de 
ensino, que se pauta na criação e manutenção de um ambiente totalmente propicio à 
aprendizagem, objetivando manter o interesse dos alunos no maior nível possível, 
durante o maior tempo possível, ainda que consideremos o seu caráter instável e 
temporário. (CALLEGARI, 2008, p. 87, grifo meu) 
 

A exemplo do professor daquele idioma, o docente do curso de Administração 

também necessita ter alunos interessados, o maior tempo possível, para poder desenvolver o 

programa desenhado para sua disciplina. Três observações que vem ao meu encontro são: 1) o 

uso de práticas pedagógicas adequadas pode favorecer o aumento do envolvimento do aluno 

com sua aprendizagem; 2) o aluno estudar o que gosta e não o que é imposto, é de 

importância fundamental e 3) também são fatores críticos a boa aprendizagem a prática 

didática adotada pelo docente (CALLEGARI, 2008). Também no ensino de idiomas o 

professor quer saber “Como fazer com que nossos alunos queiram aprender? Como torná-los 

avidamente interessados pelo saber?” (CALLEGARI, 2008, p. 196). Além dessas dúvidas, 

comuns aos docentes do curso de Administração, a autora vê a necessidade de “ferramentas 

que possam ser incorporadas às suas aulas, visando a uma maior participação e envolvimento 

de seus alunos” (CALLEGARI, 2008, p. 199). 

                                                 
13 A IES, base dos dados utilizados nesta tese, desde o ano 2000, promove cursos periódicos de capacitação e 
reciclagem, disponibilizados aos seus docentes. 
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Deixei por último a tese “Ensino de conceitos físicos no ensino médio e as 

contribuições dos objetos de aprendizagem” (NUNES, 2011). Nesta tese a autora documenta a 

coleta de dados com o uso de mapas conceituais, que me remeteu aos possíveis usos desse 

recurso no sentido de incentivar a aprendizagem ativa, construção conjunta do conhecimento 

e percepção de conteúdos significativos que são oferecidos na reflexão conjunta dos alunos de 

um grupo. O uso de mapas conceituais tem grande potencial de aplicação nas diversas 

disciplinas do curso de Administração. Por exemplo, seu uso pode contemplar o mapeamento 

da história dos pensadores teóricos em Administração e também a estruturação de um TCC. 

Um outro termo lembrado por Nunes (2011) é “subsunçor”, definido por Moreira (1997) 

como [...] o nome que se dá a um conhecimento específico, existente na estrutura de 

conhecimentos do indivíduo, que permite dar significado a um novo conhecimento que lhe é 

apresentado ou por ele descoberto.” (MOREIRA, 2013, p. 6). No curso de Administração 

existem várias terminologias específicas de diversas disciplinas, que têm significado distinto 

aos do conhecimento popular. Por exemplo, desnatamento (Marketing), depreciação 

(Contabilidade), inclinação (Estatística) entre outras. “Tanto por recepção como por 

descobrimento, a atribuição de significados a novos conhecimentos depende da existência de 

conhecimentos prévios especificamente relevantes e da interação com eles.” (MOREIRA, 2013, p. 

6) 

Identifiquei também nas palavras de Nunes (2011), a importância da participação de 

todos no processo de aprendizagem do aluno. 

[...] somente a presença dos computadores nas escolas não levará a uma mudança na 
educação. Para apropriar-se das potencialidades das novas tecnologias não basta que 
existam muitos computadores e conexões de boa qualidade. É preciso um 
engajamento maior entre todas as pessoas envolvidas no processo educativo da 
escola. (NUNES, 2011, p. 195) 

 

Além do uso e ilustrações de mapas conceituais como instrumento de aprendizagem 

ativa, chamou atenção a epígrafe colocada pela autora em sua tese, a qual reproduzo na 

sequência para reflexão. 

 
“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do vôo. 
Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-
los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser 
pássaros. Porque a essência dos pássaros é o vôo. 
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são 
pássaros em vôo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o vôo, 
isso elas não podem fazer, porque o vôo já nasce dentro dos pássaros. O vôo não 
pode ser ensinado. Só pode ser encorajado”. 
Rubem Alves (apud NUNES, 2012, grifo meu) 



43 
 
 

A vontade e o prazer é particular em cada ser humano. Cada um tem seus interesses e 

formas distintas de aprender. Cabe ao docente não se comportar como o guardião da gaiola, 

mas como “promotor de viagens” para novos horizontes a serem desbravados, voando ou 

andando. Nem todas as aves voam. 

Conforme mostram os Quadros 1.1 a 1.7 apresentados, a produção de conteúdos 

abordando as palavras de busca utilizadas tem sido objeto de atenção de outras áreas de 

conhecimento, porém ainda não percebidas na área de Administração, na forma de 

publicações acessíveis à época. 

 

1.6.2 Social 

 

A motivação propulsiona o ser humano. Frustrar, ignorar ou sabotar motivações, não 

importa qual seja, significa ceifar iniciativas para o envolvimento e mobilização de esforços. 

No caso específico da educação, a motivação para o aprendizado é a centelha para a 

ampliação do conhecimento, da compreensão e do crescimento. Entretanto, a motivação de 

muitos que buscam o aprendizado pode estar sendo frustrada por diversos motivos, como 

sugere o quadro de evasão universitária percebido por diversas autoridades. 

Através de dados disponíveis no portal do MEC é possível identificar números 

preocupantes quanto à diferença entre os estudantes que ingressam em cursos superiores e os 

que concluem. O Quadro 1. 8 – Censo da Educação Superior – 2002 apresenta a evolução dos 

números de alunos ingressantes e concluintes, suas variações anuais, e a relação consequente, 

Concluintes (n) / Ingressantes (n-4), após um período de quatro anos, período adotado nesta 

análise, como mínimo necessário para a conclusão de um curso superior.  

No Quadro 1.8, a relação Concluintes / Ingressantes, no período em questão apresenta 

média de 58,8%, isto é, para cada 1.000 alunos que iniciam um cursos superior, 588 alunos 

concluem após quatro anos. Isto sugere que 41,2% dos alunos que iniciam um curso continua 

parte vinculados na instituição, trancamento de matrícula ou reprovações, ou, num cenário 

pior, que fazem parte da evasão14 escolar. 

Ainda no Quadro 1.8, as linhas sob Variação % e Variação média anual %, indicam o 

crescimento percentual observado ao longo do período para as categorias Ingressantes e 

Concluintes. No primeiro bloco, observa-se a queda percentual da variação tanto para o 

número de ingressantes quanto para o de concluinte, e a variação média anual, a partir do ano-

                                                 
14 Conforme Lobo (2011), a evasão escolar é um tema pouco estudado no Brasil e com critérios distintos que 
variam entre as IES. 
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base 2002, sugere que o percentual maior apurado para concluintes decorre de retenções 

ocorridas ao longo do período. Entretanto sua evolução também é declinante.  

 

Quadro 1.8 - Censo da Educação Superior – 2002 a 2008 

 
Fonte: MEC/INEP/DEED (INEP, 2009) 

*) Período 2002 a 2004 calculados a partir de dados ocultos neste quadro. 
 

Retenções significam reprovações que concorrem para diminuir a motivação e interesse do 

aluno, que podem levar à evasão. “[...] é fundamental ter em mente que o aluno não é sempre o 

culpado pela Evasão! (LOBO, 2011, p. 12, grifo meu). Sob seu ponto de vista, a evasão precisa 

ser tratada com mais atenção pela gestão das IES.  

A evasão é um problema para qualquer instituição de ensino e particularmente para os 

cidadãos da sociedade. Sejam pais de família ou empresas que investem fomentando o 

aprendizado de um funcionário, o abandono de um curso pode causar traumas sociais. 

Durante o período de 2001 a 2005, segundo Lobo et al. (2007), a evasão anual nas IES do 

Brasil apresentou média de 22%, detalhado por região no Quadro 1.9. 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Número de alunos

Ingressantes 1.205.140 1.262.954 1.303.110 1.397.281 1.448.509 1.481.955 1.505.189

Concluintes 466.260 528.223 626.617 717.858 736.829 756.799 800.318

Variação anual %

Ingressantes 16,2% 4,8% 3,2% 7,2% 3,7% 2,3% 1,6%

Concluintes 17,7% 13,3% 18,6% 14,6% 2,6% 2,7% 5,8%

Variação media anual % (base 2002)

Ingressantes 4,8% 4,0% 5,1% 4,7% 4,2% 3,8%

Concluintes 13,3% 15,9% 15,5% 12,1% 10,2% 9,4%

Relação [ano / (ano - 4)]

Concluintes / Ingressantes* 59,2% 58,9% 60,4% 59,6% 58,3% 58,1% 57,3%

Indicador
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Quadro 1.9 - Evasão percentual anual média nas IES do Brasil, por região geográfica15 

 

 

Ainda neste estudo os autores apresentam os cursos com menores e maiores taxas de 

evasão, onde o curso de Administração, vide Quadro 1.10, apresenta taxa média de 30%. 

 

Quadro 1.10 – Cursos com as maiores taxas % de evasão e 2005 

 

 

Diversas são as causas que concorrem para a evasão no ensino superior brasileiro. 

Segundo Lobo (2011, p. 14) essas causas contemplam: “a baixa qualidade da educação básica 

brasileira”, recorrentemente abaixo da média mundial; “a baixa eficiência e o diploma do 

                                                 
15 As médias regionais estão apresentadas conforme valores constantes no Quadro elaborado pela autora. 

Região Geográfica 2001 2002 2003 2004 2005 Média

Norte 14 15 10 21 16 16

Nordeste 23 21 20 25 21 21

Sudeste 21 22 24 25 22 22

Sul 24 23 23 23 21 22

Centro-Oeste 27 19 23 26 25 23

Brasil 22 21 22 24 22 22

Fonte: Lobo (2007) - Cálculo baseado nos dados do Inep: Sinopses do Ensino Superior – 2001-2005 (Brasil, 2006).

Curso 2001 2002 2003 2004 2005 Média

Matemática 24 27 31 25 44 30

Normal Superior -46 17 25 3 38 7

Marketing e Publicidade 34 39 33 33 36 35

Educação Física 31 28 29 30 34 31

Física 27 14 21 23 34 24

Administração 30 29 30 30 33 30

Processamento da Informação 39 36 34 39 31 36

Ciências da Computação 31 31 31 34 30 32

Design e Estilismo 15 23 14 32 27 22

Jornalismo 28 23 25 27 26 26

Fonte: Lobo (2007) - Cálculo baseado nos dados do Inep: Sinopses do Ensino Superior – 2001-2005 (Brasil, 2006).
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Ensino Médio”, não garantidor de qualidade mínima necessária para cursar o ensino superior; 

“a limitação das políticas de financiamento ao estudante”, não suficientes para atender a todos 

aqueles que necessitam, “a escolha precoce da especialidade profissional”, aspecto cultural 

que pode levar a escolha sem significado e potencial causa de desistências; “a falta de pressão 

para combater a evasão”, muitos legisladores e gestores não enxergam a evasão como um 

problema de gestão; “a legislação sobre a inadimplência no Brasil”, que protege o calote, e a 

enorme quantidade de docentes despreparados para o ensino e para lidar com o aluno real, 

causa, esta última, diretamente relacionada com o objeto desta tese. 

Lobo (2011) reitera que o abandono do aluno, sem o término do curso escolhido, é 

uma perda de facetas múltiplas – social, recursos e tempo – que envolve, além do aluno, os 

professores, a instituição de ensino, o sistema de educação e muitas vezes os pais ou empresa 

que patrocinam parcialmente ou totalmente a educação. 

Voltando ao Quadro 1.10, a identificação do curso de Administração apresentar 30% 

de evasão sugere a relevância que a contribuição desta tese pode vir a ter. 

Adicionalmente à pesquisa apresentada em 2007, na reedição de 2011, que explorou o 

período de 2005 a 2009, apresentada na ABMES – Associação Brasileira de Mantenedoras de 

Ensino Superior, Lobo (2011) ratificou o percentual de evasão média na ordem de 22%.  

 

1.6.3 Pessoal 

 

Ter a oportunidade de participar da educação de um segmento da sociedade é uma 

experiência gratificante por si só. A sequência de aprendizados, construídos e significados ao 

longo da minha evolução profissional, levou-me até docência. A construção da minha carreira 

profissional, que pode parecer não lógica ou linear dentro de um segmento empresarial, 

apresenta conteúdos interligados por pontes de significados tanto de caráter científico quanto 

social, suporte da minha evolução. Científico à medida que me propiciou uma educação 

melhor fundamentada aplicada aos desafios profissionais que se apresentaram a cada 

momento, e social em função de reconhecimento dos diversos segmentos da sociedade que 

levaram a ascensões profissional e financeira. 

 Meus valores pessoais, minhas crenças e meus anseios são a base do ideal que tenho 

para mobilizar pessoas a uma autonomia própria, conscientes e responsáveis pela própria 

aprendizagem.  

Os incômodos percebidos junto às comunidades docente e discente são fatos que me 

são significativos e motivadores na busca da compreensão para a realização do sonho. 
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Enxergo o docente com a função social de contagiar o estudante com a curiosidade 

para o novo, que implique na vontade deste envidar esforços para aprender e ao longo de 

minha vida estudantil sempre fiquei incomodado com aulas ou necessidade de estudar 

assuntos que não visse motivos. 

A priori, toda disciplina que faça parte de uma matriz curricular justifica-se, à medida 

que contribua para a formação do egresso preconizado no arcabouço do curso que contenha 

tal matriz, entretanto nem todo docente está preparado para envolver o aluno de forma que 

este se torne um estudante. Neste sentido, com grande satisfação, tenho recebido 

manifestações positivas de alunos e pares docentes, por conta de iniciativas educacionais por 

mim aprendidas e adotadas ao longo da minha carreira docente que justificam querer conhecer 

mais sobre os fatores que podem contribuir para um aprendizado deficiente. 

Alguns aprendizados, que uma vez apreendidos podem parecer singelos, tem me 

permitido perceber com maior clareza os diversos aspectos que entremeiam a educação e o 

aprendizado. Lembro a primeira vez que me foi apresentado o quadro com a Taxonomia de 

Bloom. A escala progressiva da aprendizagem com a distribuição cartesiana que consegui 

perceber (conhecer, compreender e aplicar) me ajudou a repensar o planejamento da 

sequência de conteúdos e dinâmicas a se considerar em cada aula que tenho por cumprir. 

Àquela altura, o contato com a Taxonomia de Bloom representou o conteúdo mais 

significativo para minha carreira docente. Além de melhor planejar minhas aulas, uma 

aplicação adicional foi aprender a elaborar testes utilizando os conceitos de Bloom.  

Na sequência outros aprendizados em prol da docência foram adotados e mais 

recentemente, durante este doutorado, estratégias de aprendizagem, que trouxeram suporte 

teórico e para algumas incursões que eu já fazia além das aulas expositivas, que clarearam os 

motivos de alguns sucessos e também insucessos. 

Nesta tese busco diagnosticar as diversas variáveis que impactam no aprendizado do 

aluno do curso de graduação em Administração. Tenho confiança que identificar o gradiente 

de impacto que as variáveis eleitas para este diagnóstico trazem ao estudante do curso de 

Administração será de grande ajuda para minha excelência docente. 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

Este trabalho é composto por seis capítulos. Neste primeiro capítulo contextualizei 

nas páginas iniciais o meu envolvimento com o curso de Administração e Educação Superior, 

a caracterização do seu problema de pesquisa; seu objeto de estudo; a delimitação da 

investigação; os objetivos desta tese; as contribuições percebidas por meio da relevância que 
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atribuo a esta pesquisa. Na sequência desenvolvo outros cinco capítulos que abordam os 

seguintes conteúdos: 

Sob o segundo capítulo, percurso metodológico, apresento a abordagem 

metodológica e instrumental adotados para a realização da pesquisa, as principais 

características da IES e o perfil do alunado do curso de Administração, utilizado como 

universo de coleta de dados para o desenvolvimento desta tese.  

O terceiro capítulo, Conceitos referenciais, tem a função de apresentar as 

considerações sobre a leitura dos textos que foram utilizados no desenvolvimento da tese, 

destacando os pontos de vista dos autores adotados. Charlot: razões que levam o ser humano a 

aprender e considerações sobre a mobilização do aluno para a aprendizagem; Moreira: a 

aprendizagem significativa como motivo para a sensibilização e mobilização do aluno para 

aprender; Illeris: como o ser humano aprende e os obstáculos que dificultam sua 

aprendizagem; Astin: a teoria do envolvimento e os fatores pertinentes ao ambiente 

educacional e Felicetti: o comprometimento do aluno como fator-crítico para sua 

aprendizagem. 

A Análise de resultados e diagnóstico, objeto do quarto capítulo, contém as análises 

das questões do instrumento de pesquisa com quadros e gráficos que exploram as 

manifestações observadas por gênero, período e semestre. Após a apresentação inicial com os 

comentários sobre o instrumento de coleta utilizado e o perfil do alunado, o capítulo investiga 

as possíveis correlações relativas a escolhas e decisões do alunado em termos de curso e IES, 

suas percepções sobre o ambiente estudantil, suas preferências de aprendizagem e obstáculos 

ao aprendizado percebido pelo aluno. 

Como produto do diagnóstico, apresento no quinto capítulo, Mobilização para a 

aprendizagem, minhas respostas às questões da pesquisa, objeto desta tese  

No sexto, e último capítulo, apresento minhas Considerações finais sobre 1) as 

percepções positivas percebidas na realização desta tese; 2) as limitações deste estudo no 

desenvolvimento da pesquisa e 3) um olhar para o futuro em termos dos possíveis 

desdobramentos enxergados. 

Inicio o próximo capítulo, Percurso metodológico, discorrendo sobre as contribuições 

de Creswell (2010; 2014) para identificar a concepção filosófica onde esta tese melhor se 

adequa.  
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo apresento os recursos metodológicos adotados para o desenvolvimento 

desta tese. A pesquisa pode ser classificada como exploratória e descritiva na medida em que 

se compromete a identificar os fatores que impactam na Mobilização do estudante para a 

aprendizagem e buscar apresentar correlações entre as variáveis observadas (LIMA, 2010; 

VERGARA, 2014).  

A abundância de dados quantitativos pode dar um tom positivista à investigação, 

entretanto entendo a riqueza que a abordagem mista pode trazer à análise. Neste sentido, 

apesar da pesquisa não contar com instrumento qualitativo previsto inicialmente, no caso 

Grupos focais com alunos e professores, o resultado está permeado de aspectos pertinentes à 

abordagem qualitativa, conforme as seguintes características elencadas por Creswell (2010): o 

pesquisador como um instrumento fundamental; as múltiplas fontes de dados; a análise de 

dados indutiva; os significados dos participantes; o projeto emergente; o interpretativo; e o 

relato holístico. 

Com relação às características observadas por Creswell (2010), sob o aspecto “o 

pesquisador como um instrumento fundamental“ vale destacar o empenho pessoal para a 

coleta de dados, com o uso de questionário próprio, desenvolvido à luz do Modelo IEO de 

Astin e Antonio (2012), e uso de canais diversos para envolver o alunado na pesquisa. No 

tocante às “múltiplas fontes de dados”, além da pesquisa quantitativa, fez-se uso de pesquisa 

documental, com a qual se analisou os dados de oito semestres de 194 formandos em 2014-1. 

Em termos de “análise de dados indutiva”, buscou-se adequar categorias e temas que 

mostrassem aderência ao Modelo IEO de Astin e Antonio (2012), especificamente “Entrada, 

Ambiente Interno e Resultados”. Sob o aspecto “Significados dos participantes” buscou-se 

captar o entendimento que os respondentes tinham sobre cada fator pesquisado. Em função 

das características próprias de uma pesquisa exploratória, o aspecto “projeto emergente”, à luz 

do preconizado por Gil (2002) sobre o método Estudo de campo, é percebido com o uso de 

fontes alternativas para a compreensão do problema. Com relação a este tópico, o aspecto 

“Interpretativo” da abordagem qualitativa também se faz presente, particularmente por não ser 

possível separar minha história docente e percepções acerca do problema estudado. Como 

característica final, o “relato holístico” pode ser justificado em função da complexidade do 

problema estudado e à variedade de perspectivas e fatores pertinentes ao caso. 
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Face às características comentadas acima, o método utilizado contempla aspectos do 

Estudo de Campo (planejamento), suportado por recursos característicos do método Survey 

adotados no levantamento dos dados. Neste sentido, os dados pesquisados em campo guardam 

características da amostra probabilística, visto que se tinha acesso, via e-mail, a toda a 

população, entretanto somente 144 respondente, que perceberam alguma relevância nos 

convites, atenderam ao convite. Possivelmente, a mobilização de muitos se deva a ação de 

professores que reforçaram a solicitação de meu e-mail junto aos seus alunos. 

Conforme Creswell (2014), de forma consciente ou não, as abordagens metodológicas 

que adotamos sempre são permeadas por nossas crenças e suposições filosóficas, suportadas 

por visões finitas que temos de momento em relação ao tema escolhido, questões que nos 

tocam e formas alternativas de se coletar os dados entendidos como necessários. 

Na busca por suporte teórico para identificar o caminho metodológico percorrido que 

melhor caracterizasse o desenvolvimento desta tese deparei-me com Creswell (2010), onde 

este autor oferece quatro concepções filosóficas para classificar um estudo: Pós-positivista, 

Construtivista, Reivindicatória/Participatória e Pragmatista. Os elementos cotejados de 

cada concepção, oferecidos por Creswell (2010), estão apresentados no Quadro 2.1 que segue. 

 

Quadro 2. 1 – Concepções filosóficas 

Pós-positivista Construtivista social 

 Determinação ‐ Entendimento 

 Reducionismo ‐ Significados múltiplos do participante 

 Observação e mensuração empíricas ‐ Construção social e histórica 

 Verificação da teoria ‐ Geração de teoria 

Reivindicatória/Participante Pragmatista 

 Política ‐ Consequências das ações 

 Capacitação orientada para a questão ‐ Centrada no problema 

 Colaborativa ‐ Pluralista 

 Orientada para a mudança ‐ Orientada para a prática no mundo real 

Fonte: Creswell (2010, grifo meu) 

 



51 
 
 

Vale ressaltar que a leitura das concepções16 trouxe inquietações sobre qual delas 

melhor refletia o processo que conduziu a elaboração desta pesquisa. A alocação do trabalho 

desenvolvido sob esta ou aquela concepção mostrou-se uma tarefa suficientemente complexa, 

à medida que vários predicados, de todas as concepções, são passíveis de percepção no estudo 

desenvolvido, sobre as quais discorro na sequência.  

 

Concepção pós-positivista 

A não classificação sob esta concepção deu-se num primeiro momento a partir do 

comentário do autor sobre esta concepção ser mais válida para pesquisas quantitativas, 

conforme análise dos elementos destacados no Quadro 2.1, consideradas a seguir. 

Os pós-positivistas defendem uma filosofia determinista, na qual as causas 
provavelmente determinam os efeitos ou os resultados. Assim, os problemas 
estudados pelos pós-positivistas refletem a necessidade de identificar e de avaliar as 
causas que influenciam os resultados, como aquelas encontradas nos experimentos. 
É também reducionista, pois a intenção é reduzir as ideias a um conjunto pequeno e 
distinto a serem testadas, como as variáveis que compreendem as hipóteses e as 
questões de pesquisa. O conhecimento que se desenvolve por meio de um enfoque 
positivista é baseado em uma observação e mensuração atenta da realidade objetiva 
que está no mundo ‘lá fora’. Desse modo, o desenvolvimento de medidas numéricas 
de observações e o estudo do comportamento dos indivíduos tornam-se 
fundamentais para um positivista. Por fim, há leis ou teorias que governam o mundo, 
e elas precisam ser testadas ou verificadas e refinadas, para que possamos 
compreender o mundo. Assim, no método científico, a abordagem da pesquisa aceita 
pelos pós-positivistas, um indivíduo inicia com uma teoria, coleta os dados que a 
apoiam ou refutam, e depois faz as revisões necessárias antes de realizar testes 
adicionais. (CRESWELL, 2010, p. 29) (negrito do autor e grifos meus). 

 

Sob esta concepção, os aspectos Determinação e Reducionismo17 sugerem aderência 

para a tese, à medida que esta pretendeu identificar e analisar as causas que determinam os 

insucessos no aprendizado por parte do estudante do curso de graduação em Administração. 

De forma análoga, à luz dos autores referenciais, a pesquisa buscou reduzir as causas a um 

conjunto de potenciais fatos geradores dos insucessos no aprendizado. Também é possível se 

observar na tese as características do elemento Verificação da teoria. Neste sentido buscou-se, 

na pesquisa, contemplar os diversos pontos de vista dos autores referenciados para verificação 

de suas ocorrências junto à população consultada. No entanto o mesmo não é observável sob a 

ótica do elemento Observação e mensuração empíricas, uma vez que a pesquisa contemplou, 

                                                 
16 Creswell (2014, p. 30) adotou o termo concepção, a partir da definição de Guba (1990, p. 17) “um conjunto de 
crenças básicas que guiam a ação”. Segundo Creswell (2014, p. 32), outros autores têm chamado as concepções 
de paradigma (Lincoln; Guba, 2000; Mertens, 1999); epistemologias e ontologias (Crotty, 1998) ou de 
metodologias de pesquisa amplamente concebidas (Neuman, 2000). 
17 Os respondentes dos diversos semestres são distintos e o pesquisador assumiu que os alunos tenham 
experiências distintas e respondem de forma diversa ao longo dos semestres. A população amostral tem 
representatividade para indicar certas disfunções nos processos de ensino e de aprendizagem, podendo apresentar 
percepções distintas se questionados futuramente em outro semestre letivo. 
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somente uma tomada de opinião, não levando em conta o desenvolvimento de medidas 

numéricas de observação e consequente avaliação do comportamento desta população ao 

longo de todos os semestres. 

 

Concepção construtivista social 

De forma oposta à concepção anterior, Creswell (2010) comenta ser esta concepção 

mais válida para pesquisas qualitativas. Adicionalmente, as considerações do autor citado 

ratificam minhas preocupações no que tange à minha busca por querer entender o mundo 

educacional do aluno do curso de graduação em Administração. No entanto nem todos os 

elementos que caracterizam esta concepção são percebidos na tese. 

 

Os construtivistas sociais defendem suposições de que os indivíduos procuram 
entender o mundo em que vivem e trabalham. Os indivíduos desenvolvem 
significados subjetivos de suas experiências, significados dirigidos para alguns 
objetos ou coisas. Tais significados são variados e múltiplos, levando o pesquisador 
a buscar a complexidade dos pontos de vista em vez de estreitá-los em algumas 
categorias ou ideias. O objetivo da pesquisa é confiar o máximo possível nas visões 
que os participantes têm da situação a qual está sendo estudada. As questões tornam-
se amplas e gerais, para que os participantes possam construir o significado de uma 
situação caracteristicamente baseada em discussões ou interações com outras 
pessoas. Quanto mais aberto o questionamento, melhor, enquanto o pesquisador 
ouve atentamente o que as pessoas dizem e fazem nos ambientes em que vivem. 
Com frequência, esses significados subjetivos são negociados social e 
historicamente. Eles não estão simplesmente estampados nos indivíduos, mas são 
formados pela interação com as outras pessoas (daí o construtivismo social) e por 
normas históricas e culturais as quais operam nas vidas dos indivíduos. Por isso, os 
pesquisadores construtivistas frequentemente tratam dos processos de interação 
entre os indivíduos. Também se concentram nos contextos específicos em que as 
pessoas vivem e trabalham, para entender os ambientes históricos e culturais dos 
participantes. Os pesquisadores reconhecem que suas próprias origens moldam sua 
interpretação e se posicionam na pesquisa para reconhecer como sua interpretação 
flui de experiências pessoais, culturais e históricas. A intenção do pesquisador é 
extrair sentido dos (ou interpretar) significados que os outros atribuem ao mundo. 
Em vez de começar com uma teoria (como no pós-positivismo), os investigadores 
geram ou indutivamente desenvolvem uma teoria ou um padrão de significado. 
(CRESWELL, 2010, p. 30) (negrito do autor e grifos meus). 

 

Sob o ponto de vista ontológico, buscou-se, à luz dos autores adotados como 

referência, contemplar os múltiplos aspectos que envolvem a realidade do estudante do curso 

de graduação em Administração. Na tese são possíveis de serem identificados os elementos 

Entendimento e Significados múltiplos do participante, na medida em que se buscou 

investigar as razões do aluno querer estudar, querer cursar uma graduação em Administração, 

frequentar uma IES escolhida e buscar identificar os principais obstáculos que dificultam a 

aprendizagem mais efetiva desta população. Por outro lado, com relação ao elemento 

Construção social e histórica, apesar de se ter buscado construir um questionário abrangente, à 
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luz dos autores referenciados, não se pode dizer que a pesquisa foi totalmente aberta, ou que 

seus significados tenham sido negociados com a sociedade pesquisada, uma vez que foram 

investigados aspectos da população a partir do referencial teórico adotado. No entanto, 

considerada como um estudo de campo é possível se admitir essa pesquisa como parte inicial 

de um processo de interação. Com relação às características do elemento Geração de teoria, 

estas não encontrariam aderência à concepção construtivista social, uma vez que adotou o 

caminho inverso, partindo de pontos de vista teórico dos autores selecionados, mesmo 

entendendo que os significados particulares dos respondentes sejam produto da interação com 

o meio em que vivem e que se tenha buscado um padrão de significados ou de 

comportamentos que levam aos percebidos insucessos no aprendizado por essa população. 

 

Concepção reivindicatória e participatória 

De forma análoga à concepção Construtivista social, Creswell (2010) a classifica 

como indicada para pesquisas qualitativas, porém podendo também ser utilizada para 

pesquisas quantitativas, comentando que a mesma é tida por alguns escritores como um 

avanço em relação à anterior. 

Uma concepção reivindicatória/participante defende que a investigação da pesquisa 
precisa estar interligada à política e a uma agenda política. Por isso, a pesquisa 
contém uma agenda de ação para a reforma que pode mudar as vidas dos 
participantes, as instituições nas quais os indivíduos trabalham ou vivem a vida do 
pesquisador. Além disso, precisa-se tratar de questões específicas, relacionadas a 
importantes questões sociais atuais, como capacitação, desigualdade, opressão, 
dominação, supressão e alienação. O pesquisador com frequência começa com uma 
dessas questões como ponto focal do estudo. Essa pesquisa também assume que o 
investigador vai proceder colaborativamente, de modo a não marginalizar ainda mais 
os participantes como um resultado da investigação. Nesse sentido, os participantes 
podem ajudar a planejar as questões, a coletar os dados, a analisar as informações ou 
a colher as recompensas da pesquisa. A pesquisa reivindicatória proporciona uma 
voz a esses participantes, elevando sua consciência ou sugerindo uma agenda de 
mudança para melhorar suas vidas. Torna-se uma voz unida para a reforma e a 
mudança. (CRESWELL, 2010, p. 32) (negrito do autor e grifos meus). 

 

Também sob esta concepção, com certas limitações, as características de alguns 

aspectos podem ser identificadas na tese. Começando pelo elemento Política, a investigação 

enquadra-se dentro da agenda política da instituição de ensino, objeto da pesquisa, e também 

da política nacional de melhoria da aprendizagem. No caso da IES tomada como referência 

para a investigação, a mesma está em processo de implantação do seu Plano Diretor 

Acadêmico (PDA) (ESPM, 2013d), revisto em 2013, com horizonte até 2020, aos quais os 

propósitos desta tese vão ao encontro. Levando em conta o PDA da IES, um dos objetivos 

desta tese, num primeiro momento, é oferecer informações sobre os fatores que impactam no 
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aprendizado do aluno do curso de graduação em Administração, de forma a contribuir para a 

construção da agenda de ações que possa trazer subsídios à promoção de mudanças 

pertinentes ao modus operandi no fomento da aprendizagem dos estudantes da instituição. No 

caso do elemento Capacitação orientada para a questão, a identificação de fatores que podem 

facilitar a mobilização para a aprendizagem vai ao encontro das questões sociais relacionadas 

à capacitação efetiva do estudante, particularmente em termos de autonomia pessoal, 

aprendizagem significativa, prazer no aprendizado e a mitigação do estado de alienação em 

que muitos se colocam, ou são colocados, meramente repetindo ou postados dentro de um 

sistema ainda com características definidas por Freire (1987) como educação bancária, com 

falsos saberes, arquivados muitas vezes na mente do aluno, porém sem significados. Também 

pode ser dito que a pesquisa considera o elemento Orientada para a mudança, à medida que 

foi possível identificar, particularmente na etapa da pesquisa-piloto, indícios de tomada de 

consciência, por parte de vários respondentes, a partir de comentários registrados nos 

questionários recebidos, que se mostraram abertos e desejosos por mudanças. No entanto, 

com relação ao elemento Colaborativa, nem todas as características deste elemento puderam 

ser observadas. Apesar das contribuições e manifestações dos respondentes quando da 

aplicação do questionário-piloto, a mesma não teve o caráter participativo como preconizado 

nesta concepção filosófica. 

  

Concepção pragmatista18 

Sob esta concepção filosófica vejo identificação desta tese no argumento 

Consequência das ações, visto o objetivo da mesma ser o de diagnosticar os fatores 

impactantes no aprendizado do aluno. 

 

Existem muitas formas de pragmatismo. Os indivíduos que mantém uma estrutura 
interpretativa baseada no pragmatismo focam-se nos resultados da pesquisa – suas 
ações, situações e consequências da investigação – em vez de nas condições 
antecedentes (como no pós-positivismo). Existe uma preocupação com as aplicações 
– ‘o que funciona’ – e as soluções para os problemas (Patton, 1990). Assim, em vez 
de focar-se nos métodos, o aspecto importante da pesquisa é o problema que está 
sendo estudado e as perguntas feitas sobre esse problema (veja Rossman e Wilson, 
1985). (CRESWELL, 2014, p. 38) (negrito itálico do autor e grifos meus). 

 

                                                 
18 Particularmente para esta concepção filosófica, a redação da edição 2014, do mesmo autor, me pareceu mais 
clara quanto à definição apresentada, apesar das restrições observadas nas notas seguintes. 
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Creswell (2014) apoia-se em diversos autores, como Rossman e Wilson; 

Cherryholmes; Murphy (apud CRESWELL, 2014, p. 38), para resumir os conceitos desta 

concepção, destacados nas seguintes ideias básicas: 

i. “O pragmatismo não é comprometido com nenhum sistema de filosofia e 
realidade.” 

ii. “Os pesquisadores têm uma liberdade de escolha. Eles são “livres” para escolher 
os métodos, as técnicas e os procedimentos de pesquisa que melhor atendam às 
suas necessidades e objetivos.” 

iii. “Os pragmatistas não veem o mundo como uma unidade absoluta. De forma 
similar, os pesquisadores se voltam para muitas abordagens para a coleta e análise 
dos dados em vez de se prenderem a uma única forma [...].” 

iv. “A verdade é o que funciona no momento; ela não está baseada em um dualismo 
entre a realidade independente da mente ou dentro da mente.” 

v. “Os pesquisadores pragmatistas voltam seu olhar para “o quê” e “como” da 
pesquisa baseados nas suas consequências pretendidas – para onde eles querem ir 
com ela.” 

vi. “Os pragmatistas concordam que a pesquisa sempre ocorre em contextos sociais, 
históricos, políticos e outros.” 

vii. “Os pragmatistas já́ acreditaram em um mundo externo independente da mente, 
assim como aqueles voltados para a mente (sic)19. Eles acreditam (Cherryholmes, 
1992) que precisamos parar de fazer perguntas sobre a realidade e as leis da 
natureza. “Eles simplesmente gostariam de modificar o sujeito” (sic)20 (Rorty, 
1983, p. xiv).” 

 

As ideias básicas sobre o pragmatismo, fornecidas por Creswell (2014), são 

encontradas também em Abbagnano (2007), que a classifica como uma doutrina 

experimentalista. Em outras palavras, como um conjunto de ideias contidas em uma filosofia. 

Neste sentido, apesar de parecer haver contradição, quando o autor Creswell (2014) afirma 

que o pragmatismo não é comprometido com nenhum sistema de filosofia e realidade, a 

afirmação também permite o entendimento que a sua natureza intrínseca admite não ter 

comprometimento consigo própria como uma verdade absoluta e também com a realidade que 

pode estar sendo percebida de forma incompleta. 

O desenvolvimento desta tese também apresenta características da concepção 

pragmatista na forma como o método de pesquisa, as técnicas e procedimentos de pesquisa 

foram adotados. Dentro destas características, face ao problema caracterizado e condições 

operacionais que se apresentaram, fez-se uso de diversas formas de subsídios que auxiliaram 

                                                 
19 Na obra de 2010, a redação “Os pragmáticos acreditam em um mundo externo independente da mente, assim 
como daquele alojado na mente.” é apresentada de forma mais fiel ao original em Inglês “Pragmatists have 
believed in an external world independent of the mind as well as those lodged in the mind”. 
20 Na obra de 2010, a redação “Eles simplesmente gostariam de mudar o tema” é apresentada de forma mais fiel 
ao original em Inglês “They would simply like to change the subject”, que ficaria melhor expressa na forma 
“Eles simplesmente gostariam de mudar de tema”. 
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no desenvolvimento desta tese. Razão pela qual se deu privilégio à abordagem mista, 

buscando-se, à luz dos autores selecionados, identificar as variáveis – o que – impactantes no 

aprendizado do aluno, e também os aspectos relativos às suas incidências – como. 

A propósito desta concepção filosófica, em termos pragmáticos, discordo sobre o 

conceito vii, “[...] Eles acreditam que precisamos parar de fazer perguntas sobre a realidade e 

as leis da natureza [...]” (CRESWELL, 2014, p. 38). Parece contrassenso ao pesquisador falar 

em parar de fazer perguntas sobre a realidade, uma vez que o questionamento é a base para o 

desenvolvimento de qualquer pesquisa e particularmente não querer ou procurar entender as 

leis da natureza (humana).  

Conforme comentado, as quatro correntes filosóficas apresentam características 

perceptíveis na tese, o que de certa forma corrobora o desconforto deste pesquisador para 

classificar o estudo sob esta ou aquela corrente filosófica. No entanto, destaca-se o caráter 

interpretativista das pesquisas e a preocupação primeira com os resultados da pesquisa e 

consequências da investigação e possíveis soluções para o quadro atual. Neste sentido uma 

contribuição significante desta investigação é o problema identificado e as questões que a 

mesma suscitou.  

Na sequência apresento os passos adotados para o desenvolvimento desta tese. 

 

2.1 O PERCURSO PARA A DEFINIÇÃO DA PALAVRAS DE BUSCA 

 

A partir da insatisfação com o nível de dedicação e efetividade no estudo do aluno do 

curso de graduação em Administração, os conceitos oferecidos por Moreira (2003) sobre 

Aprendizagem significativa representaram o estopim que deu início à investigação dos fatores 

que podem contribuir positivamente, ou negativamente, para o interesse e dedicação de um 

aluno frente ao desafio do aprender. 

A Figura 2.1, construída a partir de Moreira (2003), me fez entender que a 

aprendizagem significativa (1) ocorre quando conhecimentos desejados (2) sugerem 

significância (3) àquele que quer aprender. Entretanto os significados variam de pessoa para 

pessoa (4) e sua compreensão efetiva, ou ampliação de compreensão, requer (5) o seu 

compartilhamento (6) que é feito na interação (7) com aqueles com os quais se convive em 

uma sociedade, e esta troca de conhecimentos permite ampliar a compreensão e aprendizagem 

progressiva através da ampliação da compreensão e ressignificação (8) de aprendizados 

construídos. 
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Figura 2.1 – Um mapa conceitual para a aprendizagem significativa e linguagem 

 

Fonte: Moreira (2003, p. 2) adaptado 
 

O estopim aceso pela aprendizagem significativa encontrou oxigênio na troca de 

ideias com a Prof. Dra. Manolita Correia Lima, que trouxe à tona o termo mobilização para a 

aprendizagem, cultivado por Bernard Charlot (2012). Até então, eu assumia a motivação (do 

aluno) como a ação para o acontecimento da aprendizagem, entretanto a simples pré-

disposição não garante o movimento em direção da aprendizagem. 

“O trabalho de ensinar é em vão se não houver a mobilização intelectual por parte do 

aluno”. (CHARLOT, 2012, p. 14, grifo meu). A afirmação de Charlot guarda relação com a 

definição comentada por Cabral e Nick (1974) sobre a atitude de aprendizagem, em que o 

meio ambiente oferece motivos para o surgimento do impulso de curiosidade exploratória, 

mais forte que qualquer impulso biológico. Um motivo pode gerar uma motivação para um 

aprendizado, no entanto, enquanto não houver a mobilização para a aprendizagem, a mesma 

não ocorrerá. A aprendizagem pressupõe disposição ativa do aprendiz, Cabral e Nick (1974) 

não reconhecem a postura passiva como atitude eficaz frente ao desafio de aprender. Ao 

contrário, a seu ver, a aprendizagem só ocorre mediante a pré-disposição do aprendiz para a 

resolução de problemas. 
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Cabe destacar os verbetes coletados por Abbagnano (2007) e Cabral e Nick (1974) 

sobre os significados de motivo e motivação. 

 
MOTIVO (in. Motive, fr. Motif; al. MotíiK it. Motivo). Causa ou condição de uma 
escolha, ou seja, de uma volição ou de uma ação. ‘[...] O M. é então o elemento do 
conjunto total da atividade humana que, se suficientemente estimulado, dará lugar a 
um ato que tem consequências específicas. ’Em outras palavras, menos que fator de 
explicação da conduta humana, o M. é instrumento para sua orientação (human 
Nature and Conduct, pp. 199-20). (ABBAGNANO, 2007, p. 685, grifo meu). 
 

 

Neste sentido, motivo pode ser um fato ou algo com atributos que despertem a atenção 

de terceiros para si. Isto é, algo que suscite significância àquele que tenha interesse por este 

fato ou coisa. A observação de alguém se expressando fluentemente em outro idioma pode ser 

o motivo gerador para criar em alguém o interesse para aprender esse idioma. O desejo, 

vontade, a volição para aprender decorre da curiosidade por saber mais. Curiosidade, 

recolhida por Abbagnano (2007; p. 229), como “uma das características essenciais da 

existência cotidiana” expresso na forma de “desejo contínuo e sempre renovado de ver”. 

A propósito da palavra curiosidade, Freitas et al (2010, p. 16) a utilizam como “um 

dos motores do comportamento humano ativo e produtivo”, destacando que perante a 

curiosidade o ser humano aloca seus impulsos motivacionais e suas competências para 

manter-se focado aos objetivos, superar obstáculos e satisfazer sua curiosidade. Neste sentido 

as autoras assumem o “interesse em saciar a curiosidade como algo intrinsecamente 

recompensador” (FREITAS et al; 2010, p. 16, itálico dos autores). 

 
MOTIVAÇÃO – Complexo de fatores intrínsecos e extrínsecos (instintos, 
necessidades, impulsos, apetências, homeostase, libido e outras variáveis 
intervenientes) que determinam a atividade persistente e dirigida para uma 
finalidade ou uma recompensa. Entre o fator variável e a finalidade (ou recompensa) 
situa-se o comportamento que a ela conduz e que adotará uma destas formas: 
comportamento pessoal (orgânico, emocional, sexual, compensatório) ou 
comportamento social (realização, filiação, aprendizagem). (CABRAL; NICK; 
1974, p. 238, grifo meu) 
 
MOTIVAÇÃO (in. Motivation; fr. Motivation; al. Motivation; it. Motivazione). 1. 
Causalidade do motivo. Schopenhauer foi o primeiro a distinguir nitidamente essa 
forma de causalidade das outras três, que são: causalidade da causa, causalidade da 
razão e causalidade da razão de ser (Über die vierfache Wurzel des Satzes vom 
zureichenden Grunde, 1813, §§ 20, 29, 36). Schopenhauer diz: A eficiência do 
motivo vem a ser conhecida por nós não só exteriormente de modo mediato, como a 
de todas as outras causas, mas também interiormente, de modo imediato. (...) Daí 
resulta a importante proposição: a M. é a causalidade vista do interiormente. 
(ABBAGNANO, 2007, p. 685, grifo meu) 
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À luz de Moreira (2003) e Charlot (2012), os fatores intrínsecos (internos) e 

extrínsecos (externos) representariam as identificações que alguém teria frente a algum 

motivo gerador de sua atenção, suficiente para mobilizar, sob alguma forma, uma atividade 

persistente e dirigida ao seu aprendizado. No caso da pessoa interessada em ter fluência em 

outro idioma, um fator intrínseco poderia ser o desejo de viajar para o exterior, com 

autonomia para se comunicar. Um fator extrínseco pode estar representado por oportunidade 

profissional condicionada à fluência em língua estrangeira. 

À atividade persistente e dirigida, ou comportamento, recolhidos em Cabral e Nick 

(1974), Charlot (2012) dá o nome de Mobilização. A decisão pela adoção de mobilização ao 

invés de motivação deu-se em função da explicação dada por Charlot quanto às suas 

precisões. Enquanto motivação pode decorrer de uma provocação externa, mobilização 

implica em movimento de origem interna. Charlot (2012) aquiesce que ambos os conceitos 

convergem, no entanto reforça que mobilização remete a dinâmica do movimento, enquanto 

motivação significa energia estática ainda por ser executada (mobilizada). 

O ponto de vista de Charlot é ratificado em Abbagnano (2007), que diz “É preciso, 

portanto, propor a motivação como uma força especial do princípio de razão suficiente do 

agir, ou seja, como lei da motivação". (ABBAGNANO, 2007, p. 685, grifo meu). Isto é, a 

motivação é a força necessária, enquanto a mobilização é representada pelo agir. 

Na busca por autores contemporâneos, atentos ao tema aprendizagem, me deparei com 

Knud Illeris. Nascido na Dinamarca em 1939, desde a década de 1970 está envolvido com o 

tema aprendizagem suas teorias e práticas. Autor e editor renomado e reconhecido em 

diversos países europeus, desde 2005 é Professor do Learning Lab Denmark, Danish 

University of Education e Professor Adjunto Honorário do Teachers College, da Columbia 

University de Nova York. Interessei-me em conhecer mais sobre o seu trabalho após tomar 

contato com seu livro Teorias Contemporâneas da Aprendizagem (2013) que permitiu 

aprender conteúdos significativos à melhor compreensão do universo educacional. Neste livro 

ele aborda o seu conceito sobre aprendizagem baseada na sua concepção das três dimensões 

da aprendizagem e desenvolvimento de competências, sendo estas três dimensões 

Funcionalidade, Sensibilidade e Integração, onde Funcionalidade está relacionada com os 

conteúdos da aprendizagem e a capacidade individual de entendimento; Sensibilidade realça a 

importância da vontade própria do indivíduo para a aprendizagem (motivação, emoção e 

volição) e Integração se refere às formas como o aprendiz consegue significar os conteúdos 

aprendidos, dentro de um contexto e interação social.  
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Particularmente sob as três dimensões da aprendizagem, Illeris me trouxe maior 

clareza quanto aos quatro tipos de aprendizagem e obstáculos à mesma, abordadas no capítulo 

sobre a revisão teórica. 

Procurando por fatores críticos para a aprendizagem, chamou minha atenção a palavra 

comprometimento, encontrada no artigo Do compromisso ao comprometimento: o estudante e 

a aprendizagem, elaborado por Vera Lucia Felicetti em conjunto com sua orientadora Marília 

Costa Morosini (2010). Neste artigo as autoras questionam se não estaria sendo atribuída 

somente ao professor a responsabilidade pela aprendizagem, que compete também a outros. O 

contato com este artigo derivou a leitura da tese de Felicetti (2011) Comprometimento do 

estudante: um elo entre aprendizagem e inclusão social na qualidade da educação superior, 

onde tomei contato com Alexander Astin e sua Teoria do envolvimento (1999).  

A leitura da teoria de Astin permitiu a visualização do contexto educacional, os 

diversos fatores que permeiam o ambiente educacional e a aderência dos termos pesquisados 

até então (aprendizagem significativa, aprendizagem, motivação, mobilização e 

comprometimento). 

 

2.2 RECURSOS METODOLÓGICOS UTILIZADOS  

 

No desenvolvimento desta tese foi adotada a abordagem mista, com o uso combinado 

dos métodos Estudo de Campo (GIL, 2002) e Survey e triangulação de teorias de diferentes 

autores e bases de dados (LIMA, 2010). 

Dentro das características do Estudo de Campo, sua escolha deveu-se à posição deste 

pesquisador frente ao problema identificado, à procura de autores que teriam pontos de vista 

que trouxessem contribuições para a circunscrição do contexto educacional e adequações 

necessárias durante o levantamento de dados em campo, ratificando a flexibilidade do método 

em termos de procedimentos e revisão dos objetivos ao longo da pesquisa (GIL, 2002, p. 53). 

Neste sentido o método do Estudo de Campo mostrou-se adequado e conveniente na busca 

por respostas ao problema colocado. Adequado em vista de se buscar a compreensão do 

problema através da profundidade que se pretendeu imprimir na investigação dos aspectos da 

comunidade objeto da pesquisa, e conveniente face à flexibilidade necessária na elaboração e 

gestão do seu planejamento e execução da pesquisa. 

Em termos de execução da pesquisa, o seu desenvolvimento requereu a revisão 

progressiva e detalhada do planejamento, a todo momento, até chegar à estrutura tida como 

melhor quadro referencial para a compreensão do problema. Desde o seu início, que partiu da 
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expressão “Aprendizagem Significativa”, até chegar ao referencial teórico composto pelas 

ideias de Charlot, Moreira, Illeris, Astin e Felicetti, a descrição de cenários educacionais por 

parte dos autores e potenciais facilitadores e dificultadores existentes em processos de 

aprendizagem requereu a flexibilidade contemplada pelo método do estudo de campo. 

Como característica deste estudo de campo, cabe destacar a necessidade da imersão do 

pesquisador no ambiente de pesquisa, de forma a melhor compreensão de regras, costumes e 

convenções que envolvem a população-alvo. Neste sentido, o tempo de trabalho nesta IES 

permitiu minimamente situar os desconfortos caracterizados na introdução desta tese, levando 

a um contato ainda mais próximo com os estudantes na busca da compreensão dos fatores 

ambientais que permeiam esta comunidade. (GIL, 2002) 

Frente aos objetivos propostos para esta tese, é possível classificar este estudo como 

exploratório-descritivo (GIL, 2002, p. 42). A natureza desta pesquisa é descritiva, na medida 

em que buscou estudar, compreender e destacar as características do grupo de alunos da IES-

referência que podem sugerir obstáculos a sua mobilização para a aprendizagem. Além de 

contemplar a apresentação detalhada da população-alvo por gênero, idade e semestre em que 

estuda, se buscou descrever a forma como os diversos grupos de alunos percebem suas vidas 

acadêmicas e variáveis que permeiam, influenciam e facilitam, ou dificultam, o seu processo 

de aprendizagem. Por outro lado, a pesquisa também é exploratória na medida em que 

proporcionou explorar uma nova visão sobre o problema investigado (GIL, 2002).  

Do ponto de vista da triangulação, este expediente foi utilizado de duas formas: 1) 

através dos referenciais teórico que suportam a pesquisa de campo, assim como a 

interpretação de seus resultados e 2) com o uso de múltiplas bases de dados para confrontação 

dos resultados obtidos na pesquisa de campo (LIMA, 2010). 

A flexibilidade característica do método Estudo de campo, e o expediente da 

Triangulação, me levaram a refletir sobre dois aspectos básicos, caracterizados a partir das 

leituras dos autores tomados como referência, Charlot (2012); Illeris (2013); Astin (1999): 1) 

movimento inicial do aluno em direção à aprendizagem e 2) a aprendizagem: o ambiente 

educacional e seus resultados. 

Dentro do primeiro aspecto, minha mobilização foi buscar identificar os motivos e 

razões que levam um aluno interessar-se pelo estudo, pelo curso de graduação em 

Administração e por uma escola em particular. O suporte teórico que traz pistas para 

compreender as decisões de empreitadas para a aprendizagem assumida pelo ser humano foi 

dado por Charlot (2000, p. 51) no seu discurso sobre “O ‘filho do homem’: obrigado a 

aprender para ser”. 
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Na busca para a compreensão do segundo aspecto, a aprendizagem, Illeris trouxe 

alertas com relação aos tipos de aprendizagem e obstáculos a esta, enquanto a leitura de Astin 

permitiu adequar o arcabouço onde ocorre a educação e sua adequação aos propósitos desta 

tese. 

À luz dos preceitos do Estudo de Campo buscou-se fazer uso de recursos que 

permitissem captar as manifestações dos alunos de graduação do curso de graduação em 

Administração da instituição, cotejadas sob a lente dos autores escolhidos. Neste sentido foi 

estruturado um conjunto referencial para a elaboração das questões composto pelos seguintes 

blocos: a) Identificação; b) Escolhas; c) Ambiente estudantil e d) Aprendizagem, que serão 

abordados mais à frente.  

Através das pesquisas bibliográfica, documental e de campo, desenvolvidas nesta 

ordem, se buscou elementos que permitiram a identificação e distinção de conceitos utilizados 

pelos autores referenciais adotados, a identificação e caracterização do público-alvo da 

pesquisa e a assertividade no direcionamento da pesquisa de campo, identificação de 

correções em endereços de remessa e seleção dos dados para a análise e busca da relativização 

das variáveis analisadas neste estudo. 

 

2.2.1 Pesquisa bibliográfica 

 

Os autores que dão suporte a esta tese foram escolhidos em função de seus 

envolvimentos com a educação (ensino e aprendizagem) em seus diversos aspectos. A Figura 

2.2 – Mapa da Literatura Utilizada ilustra os conceitos e autores referenciais escolhidos para 

suportar o desenvolvimento desta tese, cujos conceitos que advogam serão abordados no 

capítulo 3. 

Continuando na Figura 2.2, o escopo para orientação das leituras parte dos Aspectos 

relevantes à aprendizagem, que me levaram a buscar a literatura suporte para desenvolver 

conhecimentos sobre: 1. Motivos para aprender; 2. Ambiente de aprendizagem e 3. 

Barreiras/Obstáculos à aprendizagem. 

Neste sentido, para construir o conhecimento sobre os fatos geradores do início da 

aprendizagem, 1. Motivos parar aprender, utilizei as contribuições de Charlot (2000) sobre 

Aprendizagem (4), que permitiram entender as razões, ou motivos, que levam o ser humano 

querer, precisar ou ter de aprender. A escolha de Moreira (2000), com contribuições sobre os 

conceitos sobre Aprendizagem Significativa (5), justifica-se na medida em que conteúdos 
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percebidos como significativos apresentam maior chance de sucesso para atender às 

necessidades de aprendizado. 

 

Figura 2.2 – Mapa da Literatura utilizada 

 
Fonte: Creswell (2010) - adaptado 

 

Sob o tópico Ambiente da Aprendizagem (2), a Teoria do Envolvimento (6) de 

Astin (1999) me levou até o Modelo I-E-O (7) de Astin e Antonio (2012), e ambos 

contribuiram para enxergar de forma estruturada as variáveis que permeiam o ambiente e que 

podem, ou não, representar conteúdos significativos ao estudante, ou minimamente motivo 

para estudar. 

A leitura de Illeris (2007a; 2007b) permitiu perceber a sua forma estruturada de 

mapear os processos, dimensões e tipos de Aprendizagem Humana (8), que permeiam o 

ambiente de aprendizagem (2) e os potenciais Obstáculos (3) que podem frustrar o 

interesse no aprendizado. 

O ponto de vista de Charlot (2012) sobre Mobilização (9) trouxe as diferenças entre 

os significados e aplicações dos termos mobilização e motivação, e permitiu perceber a 

relevância do conteúdo significativo (5) como componente-chave para fomentar o 
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envolvimento (6) do aprendiz, assim como considerar os potenciais obstáculos (3) que podem 

dificultá-lo. 

Fechando a explanação da Figura 2.2, Mapa da leitura utilizada, Felicetti (2011) 

contribuiu com os conceitos sobre Comprometimento (10), essenciais na consecução do 

aprendizado, e ponto referencial para a percepção sobre o envolvimento (6) e mobilização do 

aprendiz para o seu aprendizado. 

Nas leituras realizadas, comentadas no próximo capítulo, Conceitos referenciais, além 

da preocupação com a importância dos conteúdos e processos de educação, foi possível 

identificar nos autores a convergência de seus posicionamentos para a aprendizagem centrada 

no aluno.  

 

2.2.2 Pesquisa documental 

 

Concomitante ao levantamento bibliográfico foi realizado o levantamento documental 

tendo como referencial os alunos do curso de graduação em Administração de uma instituição 

particular da cidade de São Paulo. O levantamento documental, efetuado junto à secretaria de 

alunos da instituição, num primeiro momento contemplou três documentos básicos: 1) a 

relação do quadro de alunos com nome, número de matrícula, gênero, data de nascimento e 

semestre escolar e endereços eletrônicos, acadêmico e particular; 2) a matriz curricular de 

2014-1 com a relação de classes de alunos, disciplinas por semestre, professores que 

lecionavam nas diversas salas de aula e disciplina, por dia da semana e período e 3) os 

registros históricos de 194 que cursavam o 8º semestre em 2014-1.  

Os dados dos dois primeiros documentos permitiram o avanço da pesquisa, que 

contemplou duas fases distintas: Pesquisa-piloto e Pesquisa.  

De forma resumida, a base de dados para a pesquisa-piloto continha 1276 alunos, 

distribuídos em oito semestres letivos, conforme indicado no Quadro 2.2 – Alunos por 

semestre, salas, disciplinas e docentes. As características dos dados fornecidos pela secretaria, 

numa primeira análise de consistência, permitiu a identificação de alunos reprovados, e 

adequadamente alocados em semestres anteriores aos que originalmente foram matriculados.  

As atividades demandadas durante o levantamento documental ratificaram os alertas 

de Gil (2002) sobre o método do Estudo de Campo. Neste sentido, a necessidade de 

concentração, trabalho pessoal e imersão na realidade da instituição foram facilitados por 

conta do trânsito junto a Secretaria da instituição e cooperação das pessoas consultadas, e as 

aparentes inconsistências que apareceram foram prontamente aclaradas. 
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Quadro 2.2  – Alunos por semestre, salas, disciplinas e docentes 

Semestre Total Alunas Alunos Salas Disciplinas21 Docentes22 

1 218 90 129 4 11 16 

2 140 63 77 4 10 14 

3 213 82 131 4 11 12 

4 108 38 70 4 9 11 

5 145 67 78 4 6 13 

6 115 55 60 6 12 20 

7 143 63 80 5 14 14 

8 194 80 109 5 4 2 

Total 1276 538 734 36 77 76 

Fonte: Secretaria da IES – elaborado pelo autor 

 

A validação da tabulação das 49 questões da pesquisa realizada junto aos alunos foi 

feita por meio de duas análise documentais adicionais: a) Análise da carga horária por 

natureza das disciplinas e b) Performance dos formandos 2014-1, cujos procedimentos 

adotados são detalhados nos Quadros 2.3 e 2.4. 

 

a) Análise da carga horária por natureza das disciplinas 

 

A elaboração desta análise se deu, num primeiro momento, para mapear a razão 

percentual das disciplinas exatas por semestre, e verificar indícios que justificariam a queda 

dos índices de satisfação ao longo do semestre. A relação de disciplinas tabuladas pode ser 

encontrada no Apêndice A e o resultado desta tabulação está disponível no Apêndice L. 

O Quadro 2.3 apresenta as fases e atividades executadas para a tabulação dos dados da 

Matriz Curricular 2014-1 (74 disciplinas, distribuídas em oito semestres letivos). 

 

  

                                                 
21 As classes dos semestres 6º ao 8º, período noturno, contemplam disciplinas específicas conforme escolhas de 
linha de concentração (Gestão Internacional, Finanças, International Business, Empreendedorismo e Logística) 
de livre escolha do aluno. 
22 Alguns docentes lecionavam mais de uma disciplina, razão pela qual o total é menor que a soma das partes. 
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Quadro 2.3 – Mapeamento da carga horária semestral por natureza de disciplina 

Fase Atividade / Produto 

Coleta Matriz curricular 2014-1 do curso de Administração  

Campos constantes na tabela recebida 

 Dia da semana 

 Relação de classes por semestre 

 Relação de disciplinas, nome do docente e número da sala de aula 

Preparação e 
análise de 
consistência 

Preparação de dados para tabulação 

 Associação da carga horária às disciplinas 

 Identificação do eixo da disciplina (Exata ou Humana) 

Cálculo e 
análise de 
dados 

Tabulações (Quadros no Apêndice L) 

 Carga horária por disciplina 

 Evolução semestral por eixo (disciplinas Exata e Humana) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

b) Desempenho dos formandos 2014-1 

  

O objetivo desta análise foi buscar parâmetros históricos que trouxessem subsídios ao 

entendimento das queixas relativas às disciplinas exatas e desempenho do alunado por gênero. 

O resultado desta tabulação está disponível no Apêndice V – Formandos 2014-1 e estatística 

geral. 

 

Quadro 2.4 – Formandos 2014-1 - Procedimentos para coleta, preparação, cálculo e análise de 
dados 

Fase Atividade / Produto 

Coleta Histórico escolar dos formandos em Administração 2014-1 
Campos constantes na tabela recebida 
 Matrícula 
 Nome 
 Ano histórico (2003 a 2014) 
 Semestre histórico (1 ou 2) 
 Código das disciplinas cursadas 
 Nota das disciplinas cursadas 
 Carga horária das disciplinas cursadas 
 Número de faltas nas disciplinas cursadas 

Preparação e 
análise de 
consistência 

Preparação de colunas para tabulação 
 Ano-Semestre 
 Identificação do eixo da disciplina (Exata ou Humana) 
 Identificação de gênero dos alunos (F ou M) 
Análises de consistência 
 Soma do número de alunos por ano de ingresso na IES (194) 
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 Soma do número de disciplinas cursadas pelos alunos (13.908) 
 Soma dos títulos de disciplinas (164) 
 Soma das frequências por disciplina (13.908) 
 Soma das frequência por nota (dez a zero, conceitos SN, AE, A, B, C) 
 Soma das frequências por % de faltas 

Cálculos e 
análise de 
dados 

Tabulações (Quadros no Apêndice V)  
 Quantidade de disciplinas oferecidas 
 Frequência de notas por disciplina 
 Frequências de aprovações e reprovações por: disciplina, gênero, semestre, eixo 

da disciplina 
 Notas médias por: disciplina, gênero, semestre, eixo da disciplina 
 Percentual médio de reprovação por: disciplina, gênero, semestre, eixo da 

disciplina 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.2.3 Pesquisa de campo 

 

A busca do norte orientador para a elaboração das questões apresentadas ao aluno de 

Administração teve origem na inquietação causada pela impressão de pouco envolvimento 

deste público com a aprendizagem ao longo dos semestre e dificuldades percebidas na 

realização de trabalhos de conclusão. Em função das complexidades que revestem os 

processos de ensino e de aprendizagem, busquei referenciais teóricos que fornecessem 

subsídios para identificar os fatores que poderiam permear a vida do aluno e impactar em sua 

aprendizagem. 

As questões pertinentes aos motivos para o aluno estudar, escolher o curso de 

Administração e a IES em questão foram inspiradas em Charlot (2000) e Moreira (2000). As 

questões relativas às formas de aprendizado e possíveis barreiras a esse desafio, enfrentadas 

pelo aluno, vieram dos conhecimentos adquiridos junto a Illeris (2013). Os conhecimentos 

para a elaboração de questões relativas ao envolvimento, mobilização e comprometimento do 

aluno com sua aprendizagem tiveram origens nas leituras de Astin (1999), Charlot (2012) e 

Felicetti (2011). Concluindo, a estruturação e sequenciamento das questões levou em conta o 

Modelo IEO de Astin e Antonio (2012), que buscou obedecer os momentos distintos 

referentes ao acesso do aluno (Entrada), o contexto aonde ocorrem as ações docente e discente 

em prol do aprendizado (Ambiente estudantil) e a aprendizagem percebida ao final dos 

processos educacionais (Resultados). 

A pesquisa de campo privilegiou inicialmente a realização de uma pesquisa-piloto, 

utilizada para ajuste do questionário em termos de: conteúdos abordados, ordenação de 
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conteúdos e questões, nível de aprofundamento que seria adotado na pesquisa, tipos de 

questões (aberta / fechada) e estilo de redação.  

Para a pesquisa-piloto foi definido como objetivo ter-se como respondentes quatro 

alunos de cada semestre, 50% de cada gênero de alunos. Para tal, após o mapeamento de 

professores por sala de alunos, foi solicitado a 11 professores que indicassem quatro alunos 

das salas que lecionavam. Foram enviados e-mails a 52 alunos indicados23 pelos professores 

dos semestres. Adicionalmente também foi enviado convite a quatro alunos que haviam 

participado do Programa de Iniciação Científica (PIC). 

Ao convite enviado, um total de 36 alunos respondeu a pesquisa-piloto disponibilizada 

no ambiente Google Docs24, durante o período de 24 de março a 3 de abril de 2014 no 

seguinte endereço: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1JqoInKcfSpqJYu9abqXiJ2N9FuH33qYgKiq7kym9 
HWQ/viewform (acesso pelo navegador Internet Explorer) 
 
As tabulações dos questionários respondidos serviram de base para elaboração do 

documento exame de qualificação e elaboração do questionário da pesquisa. Apesar do 

tamanho do questionário e tempo demandado para sua resposta, surpreenderam as 

manifestações de vários respondentes. 

Para a revisão do questionário foi solicitada a avaliação da professora Dra. Manolita 

Correia Lima, responsável pelo Núcleo de Práticas Pedagógicas da instituição referência para 

a pesquisa e posteriormente a crítica sobre os conteúdos das questões do questionário final ao 

professor Osmar Pastore, coordenador de curso de graduação em Administração de uma IES 

da cidade de São Paulo. 

Após a revisão das questões, foi enviado convite aos alunos de todos os semestres da 

instituição referência, exceto àqueles que haviam sido convidados para a pesquisa-piloto, para 

responder, no período de 30 de maio a 9 de junho de 2014, o questionário disponibilizado no 

endereço Google Docs: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1BltOjSFiqbfTTwmQYRc7v1MdZHwDAnjdKGN1l
uyCgn0/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 
 

                                                 
23 O número previsto era de 32 alunos, entretanto alguns professores lecionavam em mais de uma sala e 
entenderam quatro alunos por sala e não por semestre, motivo do número maior que o previsto previamente. 
24 Pacote de aplicativos “freeware” da empresa Google para a construção de relatórios de coleta de dados. 
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Para minimizar o risco de falha no envio de e-mail com grande número de endereços, 

os convites, feitos aos alunos, foram enviados 29 e-mail para grupos de até 50 endereços 

particulares25, conforme semestre que estavam alocados, com solicitação de registro de 

entrega e leitura. Os alunos cujas entregas não foram realizadas através de e-mail particular, 

receberam um novo convite por meio dos seus endereços acadêmicos. 

A gestão das remessas dos convites, controle de e-mails recebidos, lidos, rejeitados ou 

outra alternativa, foi feita com o uso do MS-Outlook, e criação de pastas para suas 

classificações. Resumidos no Quadro 2.5.  

Adicionalmente, buscando respondentes de outras instituições para servir parâmetro de 

avaliação para generalização, entrei em contato com dez coordenadores de cursos de 

graduação em Administração, expandindo a data para resposta até 13 de junho de 2014. 

Quando do contato feito, vários coordenadores comentaram sobre dificuldades em mobilizar 

seus alunos para responder o questionário, em função do período anual atípico, próximo a 

copa do mundo. No entanto 72 alunos de três outras instituições, duas de São Paulo e uma de 

Porto Alegre, responderam ao questionário.  

 

Quadro 2.5 – Gestão de remessa e controle de e-mail convites enviados 

Etapa E-mails 

Remessa a grupos de alunos-semestre (endereço particular) 29 

Remessa a grupos de alunos (endereço acadêmico) para grupos de alunos com 
endereço particular que apresentaram erro  

10 

Declaradas como lidas 33 

Informação espontânea que responderam 5 

E-mail enviados para professores e multiplicadores 31 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

As respostas recebidas tiveram seus dados importados do sistema Google Docs, e os 

dados, dispostos em planilha eletrônica, foram tabulados de forma a transformar as 

combinações possíveis de inter-relações em informações que permitissem a compreensão e 

respostas às questões desta pesquisa. Com esse intuito, através da análise de correlação e 

como passo inicial, foram validados os dados coletados na IES referência a partir da 

verificação da correlação entre a IES referência (144 respostas) e duas outras IES da cidade de 

São Paulo (58 respostas), conforme detalhamento disponível no Apêndice T (Quadros D1). 

                                                 
25 A definição primária pelo e-mail particular se deveu em função de vários alunos comentarem que pouco 
acessam o e-mail acadêmico. 
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Adicionalmente se cotejou as respostas do campus São Paulo da IES referência com outro 

campus desta mesma IES da cidade de Porto Alegre (14 respostas), Apêndice T (Quadros 

D1). O passo seguinte foi elaborar a tabulação e análise dos resultados de cada questão feita, 

procedendo às verificações de correlações pertinentes a gênero (feminino e masculino), 

período (matutino e noturno) e semestre (1º ao 8º). Adicionalmente, em alguns casos, foram 

feitas tabulações e análises combinadas para alunos por gênero e período. Os quadros e 

gráficos de cada questão, suporte para o desenvolvimento da análise, encontram-se no 

Apêndice K - Tabulação de Questões - Quadros e Gráficos, cuja análise da pesquisa é 

encontrada no Capítulo 4 desta tese. 

Num segundo momento, para analisar as variações semestrais observadas no indicador 

do nível de satisfação com seu aprendizado foi feita a análise da carga horária semestral das 

disciplinas de caráter humanista e exatas. 

 

2.3 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Este tópico tem o objetivo de caracterizar o contexto em que foi realizada a pesquisa, 

abordando os aspectos gerais da IES adotada como referencial de pesquisa, entre eles a 

apresentação da instituição onde foi realizada a pesquisa e particularmente o detalhamento do 

quadro discente nos oito semestres letivos em curso durante 2014-1. 

 

2.3.1 A IES adotada na pesquisa 

 

A instituição educacional sem fins lucrativos que permitiu a realização da pesquisa foi 

fundada em 1951 na cidade de São Paulo e oferecia, no primeiro semestre de 2014, cinco 

cursos de graduação: Administração, Design, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e 

Relações Internacionais. O curso de graduação em Administração foi instalado em 1991 e 

além do campus da cidade de São Paulo, também conta com cursos nas cidades de Porto 

Alegre e Rio de Janeiro. 

 

2.3.2 Perfil do alunado do curso de Administração da IES-Referência 

 

No primeiro semestre de 2014, ocasião da pesquisa, a instituição tinha 1276 alunos. Os 

Quadros 2.5, 2.6 e 2.7 apresentam a distribuição semestral do alunado, respectivamente, por 

gênero, por idade e ano-semestre de entrada. 
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O Quadro 2.6 mostra a composição do quadro discente por semestre, com cerca de 160 

alunos em média por semestre. Regularmente são oferecidas 200 vagas por semestre, 

Apêndice S – Quadro, e as variações observadas ao longo dos semestres acontecem por conta 

de três motivos principais: 1) o número de alunos que se inscreve para o vestibular de meio de 

ano é normalmente menor que os que participam do vestibular de início de cada ano; 2) ao 

longo dos semestres ocorrem evasões, e 3) os semestres finais podem aglutinar estudantes 

com dependências e também estudantes que atrasaram suas formações em função de 

intercâmbios realizados durante o 5º, 6º ou 7º semestres.  

 

Quadro 2.6 – Alunos por semestre por gênero  

Total Quadro discente Feminino Masculino 

Semestre Total % Alunas % Alunos  % 

1 218 17,1% 90 16,7% 129 17,3% 

2 140 11,0% 63 11,7% 77 10,4% 

3 213 16,7% 82 15,2% 131 17,8% 

4 108 8,5% 38 7,1% 70 9,5% 

5 145 11,3% 67 12,5% 78 10,6% 

6 115 9,0% 55 10,2% 60 8,1% 

7 143 11,2% 63 11,7% 80 10,8% 

8 194 15,2% 80 14,9% 109 15,4% 

Total 1276 100,0% 538 100,0% 734 100,0% 

% 100%  42,2%  57,8%  

Fonte: Secretaria da IES – elaborado pelo autor (Apêndice S) 

 

Enquanto o Quadro 2.7 apresenta a distribuição de alunos por semestre e idade, cuja 

média é de 20,5 anos, o Quadro 2.8 permite se observar a distribuição do quadro discente por 

ano-semestre de entrada e o semestre escolar onde se encontra. 
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Quadro 2.7 – Alunos por semestre e por idade (em anos)   

Semestre Total 17 18 19 20 21 22 23 >23 

1 218 50 105 41 13 5 3  2 

2 140  23 55 37 12 5 4 4 

3 213  54 76 42 21 11 6 3 

4 108   26 39 22 11 5 5 

5 145   27 54 31 17 12 4 

6 115    23 49 25 9 9 

7 143    17 57 43 12 14 

8 194     22 73 48 51 

Total 1276 50 182 225 225 219 187 96 92 

% 100% 3,9% 14,3% 17,6% 17,6% 17,2% 14,7% 7,5% 7,2% 

Fonte: Secretaria da IES – elaborado pelo autor (Apêndice S) 

 

O Quadro 2.8 apresenta o quadro discente em 2014-1. Sua diagramação apresenta no 

título horizontal os semestres em curso enquanto a primeira coluna indica o ano-semestre de 

entrada discente. Em princípio, o período 2014-1 foi o semestre de conclusão do curso de 

graduação para os alunos que entraram no semestre 2010-2, que não foram retidos por 

qualquer dependência ou postergação por conta de períodos de intercâmbio. Cada linha, sob a 

denominação Entrada, indica o semestre de entrada e as respectivas alocações, e a segunda 

coluna (S) indica os semestres referência onde os entrantes de cada ano-semestre deveria 

estar.  

 

Quadro 2.8 – Alunos por semestre por ano-semestre de entrada 

Semestre 
letivo 

Entrada 

 

S 

1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

2014-1 1 206 10 1 1 1 0 0 0 219 

2013-2 2 12 105 2 2 2 2 0 0 125 

2013-1 3 0 17 155 5 1 0 0 2 180 

2012-2 4 0 5 40 61 0 0 0 0 106 

2012-1 5 0 0 10 20 91 0 1 1 123 

2011-2 6 0 2 4 11 33 56 1 2 109 

2011-1 7 0 1 1 4 13 36 97 2 154 

2010-2 8 0 0 0 2 2 14 28 58 104 

2010-1  0 0 0 2 0 6 10 57 75 

2009-2  0 0 0 0 2 0 4 40 46 
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2009-1  0 0 0 0 0 0 0 12 12 

2008-2  0 0 0 0 0 1 1 9 11 

2008-1  0 0 0 0 0 0 0 6 6 

2007-2  0 0 0 0 0 0 0 2 2 

2007-1  0 0 0 0 0 0 1 0 1 

2006-1  0 0 0 0 0 0 0 1 1 

2005-1  0 0 0 0 0 0 0 1 1 

2003-1  0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total  218 140 213 108 145 115 143 194 1276 

Fonte: Secretaria da IES – elaborado pelo autor (Apêndice S) 

 

A título de exemplo, os valores identificados à direita do valor 2013-2 indicam que, 

em 2014-1, 125 alunos matriculados em 2013-2 estavam distribuídos da seguinte forma: 12 

alunos no 1º Semestre letivo, reprovados em 2013-2, 105 no 2º semestre e 2 alunos em cada 

um dos semestres 3º ao 6º. Estes últimos, apesar de terem entrado na IES em 2013-2, referem-

se a alunos que se transferiram de outras IES e, a partir de equivalências de disciplinas, foram 

matriculados em semestres letivos mais adiantados. 

De forma análoga, os 104 alunos matriculados em 2010-2, encontram-se distribuídos 

da seguinte forma, em ordem decrescente de semestre: 58 formandos no 8º semestre, 28 

alunos no 7º semestre, 14 alunos no 6º semestre e 2 alunos em cada um dos semestres 5º e 6º. 

Completando a leitura do Quadro 2.8, a última linha resume o número de alunos que 

estavam cursando cada semestre letivo em 2014-1, indicando que 194 alunos estavam prestes 

a concluir o curso de graduação com alunos de diversos ano-semestres anteriores a 2010-2. 

O convite para participar da pesquisa foi feito a 1229 alunos do curso de graduação da 

instituição. A diferença de 47 alunos, em relação ao total da base fornecida, refere-se aos 

alunos que haviam sido convidados para participar da pesquisa-piloto. 

 

2.3.3 A correlação de dados obtidos 

 

De forma a buscar consistência nos dados obtidos, foi utilizado como parâmetro de 

verificação os resultados de três instituições de ensino, duas da cidade de São Paulo e uma 

terceira da cidade de Porto Alegre. A escolha não foi intencional, mas resultante das 

condições temporais e acessos possíveis à época. 
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Para a verificação da consistência dos dados obtidos na IES objeto da pesquisa, os 

conjuntos de itens das diversas questões foram confrontados com as demais IES, e 

apresentaram alta correlação, conforme exposto ao longo da análise realizada no capítulo 4.  

No próximo capítulo discorro sobre os referenciais teóricos utilizados no 

desenvolvimento desta tese. 
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3 CONCEITOS REFERENCIAIS 

 

Apresento nesta parte os autores que dão suporte e que contribuíram para a 

estruturação do desenvolvimento da compreensão dos conceitos pertinentes ao tema desta 

tese, base para a construção dos instrumentos de pesquisa. Neste sentido, recorri inicialmente 

ao ponto de vista de Charlot sobre o contexto que leva o homem aprender na sociedade. Como 

segundo referencial, volto a Moreira para falar sobre a aprendizagem significativa, para na 

sequência apresentar a concepção de Illeris sobre o que seja a aprendizagem humana e as 

variáveis e o contexto onde é processada a aprendizagem, os tipos de aprendizagem e 

obstáculos existentes à mesma. Dando sequência, como referencial central desta tese, discorro 

sobre os conceitos de Charlot a respeito do tema mobilização e sua importância no 

aprendizado. Termino este referencial teórico com as contribuições de Astin, com a teoria do 

envolvimento, e Felicetti e suas considerações sobre o comprometimento com a 

aprendizagem. 

A Figura 3.1 resume o mapa da literatura, apresentado na Figura 2.2 – Mapa da 

Literatura, referencial teórico utilizado para o desenvolvimento desta tese, de forma a buscar 

atingir os objetivos definidos, abordados nas páginas que seguem. 

 

Figura 3.1 – Referencial teórico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apresento na Figura 3.1 o mapa com os conteúdos e autores utilizados para o 

desenvolvimento da tese. Os números entre parênteses não obedecem à sequência da leitura 

realizada, mas a ordem de sua apresentação neste Capítulo. 

De forma sintética, as inter-relações, entre os conteúdos dos autores consultados 

indicadas no mapa se iniciou por meio do contato com os conceitos sobre a aprendizagem 

significativa aprendidos a partir de Moreira (2003; 2011), que me remeteram às explicações 

de Charlot (2000) sobre os motivos que se mostram significantes para o ser humano precisar 

aprender para sobreviver. A propósito do pensamento de Charlot (2000), Illeris (2013, p. 16) 

percebe a aprendizagem como “qualquer processo que, em organismos vivos, leve a uma 

mudança permanente em capacidades e que não se deva unicamente ao amadurecimento 

biológico ou ao envelhecimento“. Entretanto, à luz de Illeris (2013, p. 16), a aprendizagem é 

um “conjunto muito amplo de processos” e para compreendê-la de forma abrangente é 

também necessário “incluir todas as condições que influenciem e sejam influenciáveis por 

esse processo”. Neste sentido, o modelo I-E-O de Astin e Antonio (2012), (I – Input; E – 

Environment; O – Output), vai ao encontro das condições26 influenciadoras destacadas por 

Illeris (2013). Através de sua Teoria do Envolvimento, Astin (1999) defende que a 

aprendizagem é mais efetiva quando o aprendiz está envolvido, entretanto, à luz de Felicetti 

(2011), mais que envolvido, comprometido com a aprendizagem. Vejo a Mobilização 

defendida por Charlot (2012) convergente com os pontos de vista dos autores comentados 

neste parágrafo, sobre os quais discorro na sequência. 

 

3.1 O SER HUMANO E A NECESSIDADE DE APRENDER 

 

Charlot (2000) destaca que o homem, a partir do seu nascimento, se vê submetido ao 

compromisso de aprender para se construir. Contrariamente ao animal que já nasce pronto 

para o que pode ser, o homem é um ser que vem ao mundo de forma inacabada e sem 

capacidade própria para sobreviver a partir do nascimento. Na essência, é um ser que nasce 

incompleto, frágil e dependente de terceiros. Isto é, o homem somente sobrevive pelo fato de 

nascer em um mundo pré-existente e estruturado por outros humanos. O fato de nascer e 

                                                 
26 Astin e Illeris utilizam terminologias distintas, porém semelhantes quanto à sua aplicação. Enquanto Astin 
(2012) faz uso das terminologias Fatores e Variáveis, Illeris usa Condições. Nesta tese, é utilizada 
preferencialmente a terminologia fatores.  
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crescer a partir de referenciais de terceiros favorece ao longo de sua vida o desenvolvimento e 

cultivo de hábitos sociais, incluindo a aprendizagem propriamente dita. 

 

[...] a condição humana não é apenas a ausência do ser na criança que nasce; é 
também o ingresso em um mundo onde o humano existe sob a forma de outros 
homens e de tudo o que a espécie humana construiu anteriormente. A educação é 
essa apropriação, sempre parcial, de uma essência excêntrica do homem. 
(CHARLOT, 2000, p. 52, grifo meu) 

 

No contexto social onde o homem está inserido, sua construção não é conseguida de 

forma isolada, mas com e na sociedade, referenciais para tal. Neste sentido, é passível dizer 

que cabe ao docente, na construção do saber do estudante, também desempenhar o papel 

outros para o desenvolvimento da educação. Entretanto, Charlot destaca também que ninguém 

pode ser educado se não permitir ou colaborar e se envolver. 

 

[...] eu só posso educar-me numa troca com os outros e com o mundo; a educação é 
impossível, se a criança não encontra no mundo o que lhes permite construir-se. 
Toda educação supõe o desejo, como força propulsionadora que alimenta o 
processo. Mas só há força de propulsão porque há força de atração: o desejo sempre 
é ‘desejo de’; a criança só pode construir-se porque o outro e o mundo são humanos 
e, portanto, desejáveis. (CHARLOT, 2000, p. 54, grifo meu) 

  

Vivemos em sociedade e esta apresenta modelos de pessoas que podem representar 

aspirações pessoais a serem alcançados, em maior ou menor escala através de aprendizados. A 

motivação pessoal e a mobilização para qualquer aprendizado é um fator crítico, entretanto, a 

partir do observado nas bases consultadas, a produção de conteúdos ainda é pequena. À luz da 

reflexão, feita na problematização (Tópico 1.2) sobre a comparação funcional entre o 

educador e o agricultor, a função docente que abarca a componente preparação do terreno 

ainda não está claramente assumida, ou consciente, por grande parte dos docentes, assim 

como estes não necessariamente estão capacitados pelo sistema educacional brasileiro para 

atender a demanda por um novo perfil docente. 

O que leva o alunos do curso de graduação em Administração se interessar por 

aprender? 

 

3.2 APRENDIZAGEM COM SIGNIFICADO 

 

É certo que aprendemos uns com os outros, particularmente no início da vida, quando 

dependemos sobremaneira de outros para nos proteger e nos alimentar, com os quais 

aprendemos os referenciais básicos de sobrevivência. Com aqueles que nos criam aprendemos 



78 
 

a falar, aprendemos um conjunto mínimo de valores que nos permitem viver e nos relacionar 

numa sociedade próxima. Entretanto, também é certo que, após alguma experiência adquirida, 

muitos conteúdos aprendidos através de terceiros ao longo da vida podem gerar conflitos em 

uma fase em que se adquira mais autonomia. 

 

O significado, propriamente dito, é um produto da aprendizagem significativa [...] 
implica na preexistência de significados. (MOREIRA, 2009, p. 13, grifo meu) 

 

Crenças e valores são conteúdos transmitidos de geração para geração, dentro de 

sociedades que não necessariamente apresentam garantias de perpetuação no futuro. Assim 

foi com diversas religiões, linhas políticas, crendices populares entre outros conhecimentos 

transmitidos. Vários conceitos que aprendemos no início de nossa vida podem ter perdido seu 

sentido original num momento de nossas vidas. Será que não assimilamos corretamente 

quando os aprendemos, ou a evolução da aprendizagem construída levou a uma mudança 

interna na nossa forma de perceber o mundo? 

É compreensível que no passado mais remoto a construção da aprendizagem de cada 

um tenha obedecido à lógica da pura transmissão de conteúdos e práticas junto aos colegas 

mais experientes, que teve seu curso alterado com as exceções pontuais de luminares que 

propiciaram novos questionamentos e inovações até chegar aos dias de hoje. Entretanto, já há 

algumas décadas, os questionamentos e inovações têm acontecido de forma crescente e 

exponencial. 

Em seu livro Teorias de Aprendizagem, Moreira (2011, p. 223) inicia suas 

ponderações sobre a sua “teoria da aprendizagem significativa crítica” resgatando críticas de 

Postman e Weingartner27, quando estes autores já ao final da década de 1960 criticavam a 

dissonância entre o dever e a prática observados na escola. Já àquela época os autores 

enxergavam que a escola devia preparar o aluno para uma sociedade cuja característica era a 

mudança crescente, tanto em termos de conceitos, valores e tecnologia, e de forma acelerada 

que se observava. Entretanto o que as escolas praticavam era o ensino com conceitos rígidos 

sem observar as mudanças citadas. Em suas críticas observavam vários conceitos dissonantes 

com a realidade, destacando-se os caracterizados por: “verdade absoluta, fixa, imutável”, 

“certeza”, “entidade isolada”, “estado e coisas fixos”, “causalidade simples, única, mecânica”, 

“formas paralelas e opostas: bom-ruim, certo-errado, curto-comprido, para cima-para baixo, 

                                                 
27 A obra referenciada por Moreira, dos autores em questão é “Teaching as a subversive activity” (Ensino como 
atividade subversiva) New York: Dell Publishing Co., 1969. 219 p. 
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etc.” e “o conhecimento é transmitido”. Em função do tipo de educação praticada, não 

estranhariam constatar no futuro a existência de uma sociedade formada por grupos de 

pessoas com personalidades inadequadas às necessidades da sociedade de um modo geral. 

Como resultado, aquele tipo de educação produziria personalidades “passivas, aquiescentes, 

dogmáticas, intolerantes, autoritárias, inflexíveis e conservadoras que resistiriam à mudança 

para manter intacta a ilusão da certeza” (MOREIRA, 2011, p. 224) (itálico do autor). 

Contrariamente ao que a escola praticava, endossando a visão dos autores, Moreira, vê 

a escola com o desafio de preparar o aluno para o desenvolvimento de estratégias intelectuais 

de sobrevivência. Neste sentido a educação mais adequada para tal deveria contemplar 

conceitos mais próximos a: “relatividade, probabilidade, incerteza, função, causalidade 

múltipla (ou não causalidade), relações não simétricas, graus de diferença e incongruência 

(ou diferença simultaneamente apropriada)” (MOREIRA, 2011, p. 224) (itálico do autor). 

Adicionalmente aos conceitos daquela época, complementa e atualiza a relação prévia com os 

conceitos de “informação”, “idolatria tecnológica”, “consumidor cônscio”, “globalização da 

economia” e “o mercado dá conta”. 

Aos olhos de Moreira (2011) a escola, deste início de século XXI, ainda fomenta a 

aura da certeza, apesar de buscar se atualizar no que tange aos seus recursos tecnológicos. 

Entretanto ainda não prepara o aluno para o real desafio enxergado. Como saída, ou missão a 

ser assumida pela escola, vê a “Aprendizagem significativa como atividade subversiva28”. 

Na obra referência de Moreira, a essência da aprendizagem significativa é 

caracterizada pela interação entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio. Uma 

aprendizagem construída através de um processo que é não literal e não arbitrário. Não literal 

por acontecer de forma própria à capacidade de aprendizagem de cada um, seja em termos de 

forma e conteúdo sujeitos aos filtros de cada aprendiz. E não arbitrário por obedecer a regras e 

fundamentos lógicos também próprios daquele que está a aprender. Ou seja, a aprendizagem 

acontece a partir de condicionantes existentes no aprendiz. Neste sentido a aprendizagem de 

algo novo não necessariamente é reproduzida na sua forma integral. Em função dos recursos 

que cada um dispõe, a aprendizagem pode acontecer abaixo da qualidade original, igual ou 

com significados ampliados. Com relação à expressão não arbitrária utilizada, o seu 

significado é que o aprendiz aprende como pode, conforme suas competências e habilidades, e 

                                                 
28 O autor usa a palavra subversão com o significado de “postura crítica”, uma estratégia de sobrevivência na 
sociedade presente, que utilizou para derivar a terminologia proposta por Postman e Weingartner na sua teoria 
proposta como “Aprendizagem significativa crítica”. 
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não como quer ou gostaria de aprender. Dito de outra forma, a aprendizagem se processa a 

partir de uma estrutura cognitiva existente. 

Na aprendizagem significativa o aprendiz é tido como o responsável pela construção 

do seu conhecimento, ele é o produtor do seu conhecimento. Essa aprendizagem, por conta de 

sua própria natureza, é progressiva, ou seja, o desenvolvimento cognitivo ocorre de forma 

evolutiva, onde tanto linguagem quanto a interação pessoal são fundamentais. Neste sentido, 

tanto o grau de domínio da linguagem quanto o grau de interação pessoal regulam a 

velocidade da aprendizagem. O domínio progressivo da linguagem facilita a identificação, 

seleção e aquisição de conteúdos significativos, assim como a troca de experiências por meio 

de interação pessoal permite ao aprendiz avaliar o seu grau de assertividade e ratificação, ou 

não, de conteúdos significativos. Lembrando, o ser humano é naturalmente social e, como tal, 

necessita sentir-se aceito. O referencial externo é fundamental para a autoestima, confiança e 

aprendizagem. O referencial externo permite a percepção de conteúdos significativos ao 

aprendiz. 

A conclusão à que se chega é que aspectos distintos do contexto social podem 

representar fontes mobilizadoras para a aprendizagem, àquele que as percebe. Resgatando a 

fala de Charlot (2000) a respeito da necessidade da vontade do outro para aprender, de 

colaborar e se envolver, a significância de conteúdos propostos em sala de aula é fator crítico 

para que o aluno queira aprender, se torne disposto a colaborar e esteja aberto ao 

envolvimento. Frente a isto, quais conteúdos significativos são percebidos ou imaginados pelo 

aluno como partes integrantes de um curso de graduação em Administração? 

Entretanto, aos olhos do autor, mais importante, que a motivação para aprender, é 

identificar o grau de relevância que o aluno dá ao conhecimento proposto. Então, como 

provocar a pré-disposição do aprendiz para o novo? 

Por não ter sido foco de sua teoria, ao final de seu texto, o autor lembra a importância 

de outros três aspectos relevantes que envolvem a aprendizagem e o ensino, o currículo, o 

contexto e a avaliação. Abordarei estes aspectos no próximo tópico, onde recorro a conceitos 

basilares de Illeris e seu ponto de vista sobre a aprendizagem humana. 

Quais características do curso de graduação em Administração se apresentam como 

significantes e merecedores de atenção aos seus alunos? 
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3.3 APRENDIZAGEM: DIMENSÕES, TIPOS E OBSTÁCULOS 

 

Illeris (2013) entende a aprendizagem como qualquer processo que conduza um 

organismo vivo a uma alteração permanente em suas capacidades, adicional ao processo 

natural biológico. Entretanto tem consciência que o conceito de aprendizagem contempla um 

amplo conjunto de processos complexos que ocorrem sob condições que a impactam e 

também são impactadas por ela, argumentando que toda aprendizagem envolve sempre três 

dimensões: Conteúdo, Incentivo e Ambiente.  

Enquanto a dimensão conteúdo é descrita como aquilo que é aprendido, entendida de 

forma ampla como conhecimentos e habilidades, e de forma mais detalhada como “muitas 

outras questões, como opiniões, insights, significados, posturas, valores, modos de agir, 

métodos, estratégias, etc.”, a dimensão incentivo diz respeito à condição básica para mobilizar 

o aprendiz à aprendizagem, contemplando aspectos relacionados às condições internas do 

aprendiz, entre eles, “sentimentos, emoções, motivação e volição” (ILLERIS, 2013, p. 18).  

Essas duas dimensões são sempre acionadas e movimentadas por conta da mobilização 

dos processos básicos de interação e aquisição29. Ambas as dimensões são mutuamente 

dependentes, entretanto podem disparar o círculo virtuoso do aprendizado ou o círculo vicioso 

de obstáculos. Nesse sentido, num continuum virtuoso, um conteúdo significativo pode 

incentivar o aprendizado de novos conteúdos, assim como uma emoção pode levar à busca de 

conteúdos que podem gerar novas emoções. Por outro lado, numa sequência viciosa, 

conteúdos de difícil compreensão, ou que não façam sentido ao aprendiz, representam 

obstáculos à consecução de novos conteúdos, assim como a falta de vontade para a busca de 

conteúdos frustra o intento por sua obtenção e retroalimenta iniciativas justificadoras para seu 

não desejo. 

Complementando as três dimensões da aprendizagem, a dimensão ambiente, também 

chamada pelo autor como dimensão interação, é uma das condições externas ao indivíduo, 

que concorre para impactar o processo de aprendizagem, que pode ocorrer “na forma de 

percepção, transmissão, experiência, imitação, atividade, participação, etc.” (ILLERIS, 2013, 

p. 19). O escopo da dimensão interação é o da integração indivíduo e sociedade, integração 

esta que também pode, necessariamente, ter que ocorrer em função das outras duas 

dimensões, conteúdo e incentivo. 

                                                 
29 Aquisição na edição brasileira e “Acquisition” na versão inglesa. Talvez uma melhor tradução para o 
português fosse apreensão. 
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A busca do indivíduo envolve construir significado e capacidade para lidar com os 
desafios da vida prática e, assim, desenvolver uma funcionalidade pessoal geral. 
(ILLERIS, 2013, p. 18, itálico do autor e grifo meu) 

 

A afirmação de Illeris sobre a busca do indivíduo na construção do significado vem ao 

encontro das falas de Moreira (2003), em relação aos fundamentos da aprendizagem 

significativa crítica e de Charlot (2000) quando este fala que o ser humano, por natureza, é um 

ser, a priori, social e interativo com o meio social em que vive. Neste sentido, enquanto a 

dimensão conteúdo, com o significado de conhecimento, entendimento e habilidades, para ser 

um incentivo à aquisição por parte do aprendiz, precisa apresentar funcionalidade e ou 

significância, a dimensão interação significa a condição externa, representada pela sociedade, 

o outro, que pode mobilizar o mesmo na busca de conteúdos alinhados aos valores veiculados 

pela sociedade, ou condicionados à participação nesta, por meio da dimensão interação, 

entretanto, condicionados às condições aceitas pelo aprendiz como sensatas e que contribuam 

para a construção da sensação do equilíbrio mental e corporal do mesmo, representada pela 

dimensão incentivo. 

Illeris (2013) concorda que a aprendizagem é um processo complexo, no qual diversas 

variáveis podem impactar a sua ocorrência de forma plena, e destaca três componentes em seu 

processo: Estrutura, Tipos de aprendizagem e Obstáculos. 

Uma premissa de sua teoria é que o aprendiz “constrói e interpreta as suas estruturas 

mentais ativamente”. Conforme Illeris (2013, p.21), tais estruturas são descritas pela 

comunidade da área de psicologia como esquemas mentais. Isto é, todo ser humano detém 

uma forma particular e estruturada, cada um a seu modo, de ao tomar contato com algum 

conteúdo, selecionar partes que pareçam interessantes, processar essas partes conforme 

habilidades disponíveis, para finalmente absorver e assimilar conteúdos limitados à 

capacidade cognitiva do aprendiz, naquele momento. Adicionalmente às estruturas ou padrões 

mentais de aprendizado, Illeris (2013; p. 22) classifica a aprendizagem em quatro tipos: 1. 

Cumulativa; 2. Assimilativa; 3. Acomodativa e 4. Transformadora, que podem ocorrer em 

situações distintas, exigindo o dispêndio de energia em maior ou menor escala, e gerando 

resultados específicos. 

Sob a aprendizagem cumulativa, também conhecida como mecânica, o autor 

caracteriza os conteúdos adquiridos, porém que têm uma formação isolada. Nesta 

aprendizagem particular, o conteúdo aprendido é algo novo, porém o mesmo não apresenta 

nenhuma relação com qualquer outro conteúdo aprendido previamente. Apesar de ser uma 

aprendizagem típica da infância, também pode ocorrer na vida adulta, porém em situações 
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particulares não necessariamente em contexto ou com significado pessoal. Por exemplo, o 

conhecimento do número do telefone de um hospital, que poderá ser resgatado ou acionado 

em situações similares à ocasião do seu aprendizado original. 

Enquanto a aprendizagem cumulativa ocorre por meio da aprendizagem de conteúdos 

isolados, a aprendizagem assimilativa, ou por adição, refere-se à agregação de novos 

elementos a esquemas mentais padrões pré-existentes no aprendiz. A característica básica 

deste tipo de aprendizagem é ela ser assimilada de forma crescente e significativa aos 

conteúdos anteriores, de forma que pode ser recordado sem grandes esforços. O exemplo dado 

pelo autor é o da aprendizagem que ocorre na escola, com séries de disciplinas dispostas 

sequencialmente e com conteúdos progressivamente mais complexos, entretanto dispostos de 

forma lógica e sequencial. Entretanto, o resgate desses mesmos conteúdos, quando 

demandados fora do contexto original, por exemplo, em outra disciplina ou fora da escola, 

pode apresentar dificuldades quanto ao seu acesso e ou sua aplicação. 

Por outro lado, dependendo da relevância, importância dada pelo aprendiz ou interesse 

que este tenha no assunto, a aprendizagem pode ser do tipo acomodativa. Este tipo de 

aprendizagem demanda do aprendiz dose extra de superação do seu estágio prévio para a 

acomodação dos novos conteúdos. Mentalmente esta aprendizagem implica na decomposição 

de esquemas mentais existentes e consequente adequação aos novos conteúdos aprendidos. 

Tal tipo de aprendizagem também chamada de transcendente, isto é, uma superação dos 

limites existentes. Nas palavras do autor, “o indivíduo renuncia e reconstrói algo, podendo ser 

difícil e até doloroso, pois exige um forte suprimento de energia mental” (ILLERIS, 2013, p. 

22). 

Completando o quarteto de tipos de aprendizagem, existe a aprendizagem 

transformadora. Num estágio superior às anteriores, ela caracteriza-se por causar o 

rompimento com vários padrões de vários estágios pessoais do aprendiz (ILLERIS, 2013, p. 

23), causando a mudança na personalidade, ou na estruturação de sua organização e forma de 

ser. Seu processo é potencialmente traumático, na acepção da palavra, uma vez que pode 

representar a quebra de vários paradigmas, práticas e valores internos do aprendiz. Em função 

do alto grau de energia demandada, principalmente mental, apesar de ser traumática, face à 

superação e transformação propriamente dita do aprendiz, uma vez alcançada, é percebida 

“como uma sensação de alívio e relaxamento” (ILLERIS, 2013, p. 23. 

Percebo no texto de Moreira (2000) três tipos das aprendizagens comentadas por 

Illeris (2013) – aditiva, acomodativa e transformadora - uma vez que sua evolução decorre de, 

e implica, mudanças na estrutura cognitivas e ou emocionais do aprendiz. 
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É através da aprendizagem significativa crítica que o aluno poderá fazer parte de sua 
cultura e, ao mesmo tempo, não ser subjugado por ela, por seus ritos, mitos e 
ideologias. É através dessa aprendizagem que ele poderá lidar construtivamente com 
a mudança sem deixar-se dominar por ela, manejar a informação sem sentir-se 
impotente frente a sua grande disponibilidade e velocidade de fluxo, usufruir e 
desenvolver a tecnologia sem tornar-se tecnófilo. [...]. (MOREIRA, 2000, p. 51, 
grifo meu) 

 

Ainda presente em grande parte do contexto educacional, uma das críticas feitas ao 

processo de ensino e de aprendizagem é a passividade à qual muitos aprendizes ainda são 

submetidos. A teoria da aprendizagem significativa não vê o aprendiz como um receptor 

passivo. Ao contrário, um dos pressupostos é que o estudante, dentro do processo evolutivo, 

faz uso dos significados já adquiridos de maneira substantiva e não arbitrária, recurso 

essencial para apreender os novos significados propostos. Os saberes já presentes no aprendiz, 

progressivamente, são revistos e ajustados de maneira integrativa, permitindo a identificação 

de semelhanças e ou diferenças, e consequente reorganização e aprimoramento na forma de 

pensar, isto é, agregando, comparando, adequando, ajustando, enfim, transformando os 

conteúdos já aprendidos. [...] “o aprendiz constrói seu conhecimento, produz seu 

conhecimento” (MOREIRA, 2000, p. 50). 

 À luz da fala de Moreira, fazer parte de uma cultura, mais que simplesmente ser 

influenciado por esta, significa, ao aprendiz, não aquiescer aos caprichos que este ou aquele 

nuance da cultura o domine. 

Em termos evolutivos, de certa forma em maior ou menor escala, todo ser humano tem 

oportunidade de experimentar os quatro tipos de aprendizagem. Enquanto a aprendizagem 

cumulativa faz parte da primeira aprendizagem, caracterizada pela aquisição mecânica de 

conteúdos, minimamente necessários à aprendizagem assimilativa, as aprendizagens 

assimilativa e acomodativa são tidas como mais comuns nas fases seguintes à infância. Por 

outro lado, em vista de implicar na mudança de personalidade, a aprendizagem 

transformadora só ocorre mediante alto esforço e dedicação por parte do aprendiz, somente 

justificável frente a ocasiões especiais de alta significância para este. 

Illeris (2013), em sua teoria, chama atenção para pontos relevantes na educação, os 

obstáculos à aprendizagem. A seu ver grande parte do esforço da comunidade docente não 

surte efeito, é ineficiente, ou pior ainda, ineficaz, em função de aspectos cruciais relacionados 

às três dimensões da aprendizagem, que ele identifica como mecanismos de defesa ou 

resistência mental do aprendiz. 

Segundo Illeris (2013), como uma característica típica da sociedade moderna, os 

mecanismos de defesa existem como sistemas de proteção frente ao alto volume de 
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informações e influências externas às quais se está sujeito. Neste sentido, destaca três 

mecanismos de defesa que comprometem o aprendizado: a consciência cotidiana, a defesa da 

identidade e a ambivalência. 

A consciência cotidiana é caracterizada por comportamentos semiautomáticos 

desenvolvidos por diversas pessoas, para enfrentar influências indesejáveis. Funciona como 

um filtro frente a novos conteúdos. Basicamente são preconcepções assumidas pelas pessoas e 

uma vez instaladas, e quando acionadas por novas influências, têm sua classificação 

automaticamente rejeitadas ou aceitas com distorções, de forma a adequar-se aos conceitos já 

estabelecidos. 

Essa consciência cotidiana administra o que se quer ou não aprender, funcionando 

como um anticorpo que atua com as energias das compreensões já instaladas, levando ao 

segundo mecanismo, defesa da identidade. De certa forma seria a manutenção da identidade 

existente. 

O terceiro mecanismo de defesa, ambivalência, caracteriza-se no comportamento 

dúbio do aprendiz que quer e não quer assumir um compromisso, que entende como 

importante, porém gostaria que não fosse tão necessário. Tipicamente, apesar de estarem 

numa situação e condição de aprendizagem, têm dificuldades para se concentrarem na mesma, 

e recorrentemente se utilizam de subterfúgios para evitar a aprendizagem.  

Com relação à resistência mental, entendido como também um obstáculo à 

aprendizagem, apesar da dificuldade em distinguir um frente ao outro, Illeris (2013) considera 

que o mecanismo de defesa é pré-existente à resistência mental. Isto é, para ocorrer resistência 

mental a uma aprendizagem, todos os mecanismos de defesa (consciência cotidiana, defesa da 

identidade e ambiguidade) foram superados, podendo-se dizer que o aparecimento da 

resistência só ocorreu frente a uma situação real de aprendizagem. 

O ponto positivo destacado pelo autor é que a resistência demanda, por si só, forte 

mobilização mental, favorecendo particularmente a aprendizagem acomodativa e também a 

transformadora. 

Que obstáculos se apresentariam aos alunos do curso de graduação em Administração? 
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3.4 MOBILIZAÇÃO, ATIVIDADE E SENTIDO 

 

Charlot (2000) prefere o termo mobilização ao termo motivação. A seu ver, o 

significado de motivação aproxima-se mais ao entendimento de que somos motivados por 

alguém ou por algo. O que vem ao encontro de Cabral e Nick (1974; p. 238), que associam o 

termo como uma sinonímia de causa, isto é, “complexo de fatores intrínsecos e extrínsecos 

[...] que determinam a atividade persistente e dirigida para uma finalidade ou uma 

recompensa”. Neste caso os fatores intrínsecos e extrínsecos seriam os motivos. Por outro 

lado a mobilização, essencialmente, é de caráter interno ao ser humano. Uma característica 

distinta da mobilização é a sua própria natureza dinâmica, móbil, de movimento e direção, 

que seria a “atividade persistente e dirigida” destacada por Cabral e Nick (1974, p. 238). 

Charlot (2000) reconhece a convergência de ambos os significados, motivação e mobilização, 

entretanto vê o termo mobilização o mais apropriado como fator crítico à aprendizagem que 

motivação. De fato, não basta estar motivado para a aprendizagem, há que haver o movimento 

para sua construção. 

Mobilizar, segundo Charlot (2000, p. 54) é colocar “recursos em movimento”. É 

utilizar as próprias forças e movimentar-se na direção de algo para o qual foi motivado. A 

priori, mobilizar-se para a aprendizagem não significa aprender, mas utilizar esforços na 

direção de sua construção. 

Particularmente Charlot (2012) não gosta da palavra motivação, em função do seu 

emprego muitas vezes deturpado, especificamente quando se observa o uso da motivação para 

se conseguir que os alunos façam algo sem vontade própria, que pode funcionar 

temporariamente, entretanto em pouco tempo deixa de ser efetivo. O desafio do professor não 

é encontrar subterfúgios para o aluno fazer o que não deseja, mas fomentar o desejo pelo 

aprendizado. Em si, a atividade mais nobre do professor é catalisar a vontade própria do 

aluno, de forma que ela seja propriedade do aluno, e que permaneça à posteriori independente 

do professor. 

Dissertando sobre a aprendizagem, Charlot (2012, p. 11) destaca que “só continua 

estudando quem encontra uma forma de prazer no estudo; quem não encontra nenhuma forma 

de prazer não vai continuar estudando”, (grifo meu). A propósito da expressão prazer, Cabral 

e Nick (1974, p. 285) destacam a mesma como um “estado emocional caracterizado pelo 

desejo de sua continuidade”, uma sensação agradável que ocorre nos órgãos internos do ser 

humano. Neste caso o prazer seria uma reação a uma situação agradável, e favorável para que 

a pessoa queira continuar. Abbagnano (2007) alerta para não se confundir prazer com 
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felicidade. A seu ver, prazer é uma emoção de caráter temporário de satisfação, enquanto 

felicidade tem uma duração mais longa. 

De fato, aprender com prazer traz sensações agradáveis, principalmente quando ela 

satisfaz uma necessidade, seja ela profissional, uma mera curiosidade ou distração pessoal. Na 

medida em que a vontade de aprender ocorre por vontade e escolha própria, o processo se 

desenvolve de forma muitas vezes lúdica e progressivamente divertida. Uma característica, ou 

força interna, dos aprendizados que têm como componente o prazer pode ser a aprendizagem 

transformadora, comentada por Illeris (2013), que apesar de ocorrer de forma muitas vezes 

traumática, frente à renúncia de valores que precisam ser superados, traz o alívio e a 

satisfação de uma necessidade. 

Charlot (2012, p.3) cunhou a expressão equação pedagógica, que ele apresenta como a 

igualdade entre os seguintes argumentos: 

 

“aprender = atividade intelectual + sentido + prazer” 

 

Charlot (2012) entende como um desafio do docente fazer brotar o desejo pela 

aprendizagem, e que este permaneça. De certa forma, o trabalho primordial do docente não é 

o de ensinar, mas fazer com que o aluno se interesse e se mobilize em prol de uma atividade 

intelectual de aprendizado. Em suma, fomentar um círculo virtuoso que permita que o 

aprendiz tome pulso de sua vida e se desenvolva de forma independente. 

Não levando em conta se o estudante está ou não mobilizado para o aprendizado, é 

responsabilidade do docente criar condições que favoreçam o aprendizado de seus alunos. A 

aprendizagem é um produto da atividade própria do estudante. Na equação de Charlot (2012, 

p. 3), a atividade intelectual é ação desenvolvida por iniciativa do estudante, é mobilização 

própria em prol da construção de sua própria aprendizagem. Essa atividade intelectual, 

quando orientada por motivos significativos, isto é que tenha sentido, pode inclusive 

demandar o consumo extra de energia, muitas vezes desgastantes e contrárias à estrutura 

cognitiva existente no estudante, que uma vez superada, proporciona a sensação de prazer por 

sua completude. (ILLERIS, 2013). 

O ponto chave é ter alunos mobilizados para o estudo, isto é, alunos desenvolvendo 

atividades intelectuais que levem à construção de sua própria aprendizagem, contrariamente à 

cultura do assistir aulas. A propósito, a imagem que a prática de assistir aulas traz é a de uma 

postura passiva, onde a responsabilidade pelo aprendizado do aluno parece repousar sobre o 

professor, absolvendo o aluno de suas responsabilidades para a própria aprendizagem. A 
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atividade intelectual de aquisição de conteúdo que tenha significado, isto é, com sentido, 

pressupõe, como pré-requisito, a mobilização do estudante para a aprendizagem, iniciada a 

partir de diversas formas de incentivo, tais como, cooperação e interação com professor e 

classe, seguida de prazer (emoção) e consequente relaxamento prazeroso que proporcionem o 

equilíbrio mental e corporal. A identificação de conteúdos significativos seriam motivos 

suficientes para mobilizar o aluno para aprender? A simples identificação de um conteúdo 

significativo poderia ser caracterizada como um prazer? 

Os processos de ensino e de aprendizagem são distintos, entretanto interdependentes, 

isto é, mutuamente articulados. Conforme Charlot (2012), o trabalho de ensinar é infrutífero, 

se não houver a mobilização intelectual por parte do aluno. Destaque-se o trabalho duplo do 

professor, além de dedicar-se à preparação contextual para a mobilização do aluno, ele 

próprio precisa estar mobilizado para o seu trabalho. Neste sentido a atividade docente pode 

se tornar frustrante ao professor bem intencionado, porém sem o preparo adequado para a 

atividade, podendo gerar o ciclo: Ação de mobilização por parte do professor  aluno não 

mobilizado  desmobilização do professor. 

De forma análoga ao prazer, bem vindo, em prol da aprendizagem, Charlot (2012) 

também traz à tona a questão sobre o que mobilizaria o professor para o ensino. Que sentido 

há em ensinar? Que sentido existe, para o professor, na sua dedicação para esta ou aquela 

disciplina? De certa forma, em benefício da sanidade mental do docente, há que haver um 

significado pessoal, social, ou no mínimo profissional, no ensinar, principalmente se houver a 

gratificação na forma, mínima que seja de alegria e prazer no exercício desta atividade. 

Por extensão, como outro lado da mesma moeda e da equação pedagógica, poderia se 

dizer, abstraindo de Charlot (2012) a equação para o docente: 

 

Ensinar = atividade intelectual [e] + sentido [e] + prazer [e] 

  

Apesar das estruturas das duas equações, Aprender e Ensinar, serem semelhantes, seus 

conteúdos são distintos. As atividades intelectuais para aprender [a] e ensinar [e] são 

particulares, assim como seus sentidos. Enquanto para o aprendiz um sentido ao aprendizado 

poderia ser a aquisição de conteúdos significantes, um sentido para o docente poderia ser o 

exercício da profissão e seu significado social. De forma análoga, para a componente prazer, 

o aprendizado de um novo idioma pode representar a sensação de autonomia para se 

comunicar quando visitar outro país, sensação essa manifestada pelo aprendiz, que pode ser 

gratificante àquele que participou deste ensino. 
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Nessa equação do ensino, a responsabilidade pela mobilização do professor para a 

atividade de ensino cabe ao próprio professor, em parceria com a instituição de ensino onde 

leciona. Ao professor, por ser sua profissão. A docência é uma qualidade presumida no 

docente. A docência é uma ação de ensinar, que requer iniciativa e autonomia. Entre as tantas 

demandas, aprendidas a partir de Freire (1996), ensinar exige ética, comprometimento, 

apreensão da realidade, bom senso, competência profissional, assumir riscos e também 

pesquisa. Assim sendo, do professor são esperadas iniciativas para se atualizar, 

particularmente nas práticas de ensino aplicáveis aos seus alunos e necessidades. À instituição 

de ensino, empregadora do docente, cabe a responsabilidade por diretrizes, planejamento, 

gestão e aferição dos resultados das atividades de ensino. 

Conforme aprendido a partir de Charlot (2000), o ser humano nasce incompleto e o 

seu desenvolvimento, maturação e aprimoramento se dá junto a outros de sua espécie, isto é, 

em sociedade. Viver em sociedade, em maior ou menor intensidade implica em estar 

envolvido com outras pessoas. A propósito do movimento de envolver-se com outros, recorro 

a partir deste ponto à visão que Astin (1999) oferece sobre envolvimento.  

 

3.5 A TEORIA DO ENVOLVIMENTO 

 
Alexander W. Astin30 (1999) publicou sua teoria do envolvimento, pela primeira vez, 

em julho de 1984, na qual realça a importância do envolvimento do estudante na sua 

aprendizagem. Nas palavras de Astin, “o envolvimento do estudante está relacionado à 

quantidade de energia física e psicológica que este dedica à experiência acadêmica”31 

(ASTIN, 1999, p. 518). Como exemplo de um aluno envolvido, Astin (1999) destaca os 

seguintes comportamentos: passa grande parte do tempo na escola, participa ativamente nas 

organizações estudantis e interage frequentemente com seus professores. Como contra 

exemplo, destaca que um estudante não envolvido apresenta comportamentos praticamente 

inversos, isto é: dá pouca atenção aos estudos, não participa de atividades extracurriculares e 

tem pouco ou nenhum contato tanto com seus professores quanto com outros estudantes. 

Em quais aprendizagens significativas poderiam ter interesse os estudantes que passam 

grande parte do tempo na escola, participam em organizações estudantis e interagem com 
                                                 
30 Professor emérito da Universidade da Califórnia, reconhecido por sua experiência em mudança organizacional 
na educação superior. Fundador do Instituto de Pesquisa em Educação Superior (Higher Education Research 
Institute – UCLA). Trabalhou como diretor de pesquisa para o “American Council on Education” e para a 
“National Merit Scholarship Corporation”. Diretor fundador da “Cooperative Institutional Research Program”, 
que desenvolve uma pesquisa nacional com cerca de 13 milhões de estudantes, 250.000 professores e pessoal de 
apoio em 1800 IES. (Astin, 2015). 
31 Tradução livre de: Student involvement refers to the amount of physical and psychological energy that the 
student devotes to the academic experience. 
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mais frequência com os professores? Proporcionariam estas atividades alguma forma de 

prazer ao estudante, suficiente para justificar maior envolvimento? 

A teoria do envolvimento permeia o modelo I-E-O (I-Input; E-Environment; O-

Output), arcabouço proposto por Astin como referencial para a classificação e avaliação32 de 

atividades relativas ao sistema de educação. As letras da tríade I-E-O significam: Entrada 

(Input), Ambiente (Environment)33 e Resultados (Output). Sob o elemento entrada são 

considerados os aspectos relativos aos dados demográficos, antecedentes e experiências 

prévias dos estudantes. Com relação ao elemento ambiente estudantil, leva-se em conta todas 

as experiências às quais o estudante venha a ter na vida estudantil. Finalmente, no tocante ao 

elemento resultado, abarca características do estudante quando de sua graduação. 

Astin e Antonio (2012) entendem que nenhuma classificação pode ser considerada 

completa se não levar em conta estes três fatores, considerando o fator Ambiente como 

altamente relevante ao envolvimento do estudante em sua aprendizagem, à qual dedica um 

capítulo em especial em seu livro Assessment for Excelence (ASTIN; ANTONIO, 2012). 

Conforme Astin e Antonio (2012), o ambiente estudantil, diz respeito não somente a: 

programas, corpo docente e pessoal administrativo, matriz curricular, práticas de ensino e 

infraestrutura, parte de qualquer programa educacional, mas também o clima social e 

institucional onde o programa educacional é desenvolvido34. 

Astin (1999, p. 518) comenta que sua teoria do envolvimento, em alguns aspectos, 

remete a três conceitos: Catexia, Vigilância ou Tempo na tarefa e Esforço. O primeiro ele 

atribui a Freud que, segundo Astin (1999), defendia que as pessoas investem energia 

psicológica em objetos e em outras pessoas. Por outro lado, o conceito de vigilância ou tempo 

na tarefa é associado, por Astin, a autores de teorias de aprendizagem. No entanto, entende a 

teoria do envolvimento mais próxima do conceito esforço, apesar deste termo sugerir menor 

significado35.  

Para Astin (1999) envolvimento é uma palavra que sugere ação, movimento, e 

exemplifica através de 19 verbos, dos quais extraí alguns, apresentados em tradução livre na 

Figura 3.2, da seguinte maneira: 

 

                                                 
32 Tradução livre da expressão “assessment and evaluation”. 
33 Apesar da palavra original, environments, ser traduzida literalmente como “meio ambiente”, deliberadamente 
escolhi a palavra ambiente estudantil, entendendo-a como mais adequada. 
34 No modelo proposto por Astin (2012), dentro da componente “Ambiente estudantil”, uma variável importante, 
não considerada nesta pesquisa, foi a moradia no campus escolar, não aplicável à realidade estudada. 
35 Interpretação livre de: In certain respects the concept of involvement closely resembles the Freudian concept 
of cathexis, which I learned about in my former career as a clinical psychologist. Freud believed that people 
invest psychological energy in objects and persons outside of themselves. In other words, people can cathect on 
their friends, families, schoolwork, and jobs. The involvement concept also resembles closely what the learning 
theorists have traditionally referred to as vigilance or time-on-task. The concept of effort, although much 
narrower, has much in common with the concept of involvement. 
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Figura 3.2 – Envolvimento e verbos assemelhados 

Expressão em Inglês Tradução livre 

attach oneself to envolver alguém a algo 

commit oneself to comprometer-se a fazer algo 

devote in dedicar-se 

engage in envolver-se em algo 

go in for gostar de algo 

incline toward inclinar-se na direção de 

plunge into mergulhar em algo 

show enthusiam for mostrar entusiasmo por algo 

take a fancy to ter simpatia por algo 

take an interest in tornar-se interessado por algo 

undertake assumir (uma tarefa) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Segundo Astin (1999), a maioria dos termos têm em comum a característica 

comportamental, e é exclusivamente com este significado que identifica a teoria do 

envolvimento. A seu ver, a motivação é um aspecto importante para o envolvimento, no 

entanto, entende como mais relevante o aspecto comportamental, isto é, importante não é 

aquilo que uma pessoa pensa ou sente, mas aquilo que esta pessoa faz, a forma como se 

comporta é que define e caracteriza o envolvimento. Neste sentido, Astin (1999, p. 519) 

define cinco postulados, em tradução livre, à teoria em questão: 

i. “O envolvimento refere-se à energia de caráter psicossocial e física investida em 
diversos assuntos. Os temas ou coisas podem ser de caráter muito genérico (a 
experiência do estudante) ou muito específico (preparo para uma prova de 
química)”36 (Grifo meu). 

ii. “Independente do objeto relacionado, o envolvimento acontece ao longo de um 
contínuo, em outras palavras, cada estudante manifesta grau diferente de 
envolvimento frente a um mesmo objeto e esses mesmos estudantes manifestam 
graus diferentes de envolvimento frente a objetos diferentes em tempos 
distintos”37 (Grifo meu). 

iii. “O envolvimento apresenta aspectos qualitativos e quantitativos. Como exemplo, 
a extensão do envolvimento em um trabalho acadêmico pode ser medida de 
forma quantitativa, se avaliado em termos de tempo dedicado no estudo, e de 

                                                 
36 Tradução livre de: Involvement refers to the investment of physical and psychological energy in various 
objects. The objects may be highly generalized (the student experience) or highly specific (preparing for a 
chemistry examination). 
37 Tradução livre de: Regardless of its object, involvement occurs along a continuum; that is, different students 
manifest different degrees of involvement in a given object, and the same student manifests different degrees of 
involvement in different objects at different times. 
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forma qualitativa se avaliado o grau de compreensão adquirido após a leitura de 
um texto (se o estudante revisa e compreende as avaliações de leitura ou 
simplesmente olha o texto e sonha acordado”38 (Grifo meu). 

iv. “O resultado do aprendizado e do desenvolvimento pessoal do estudante, frente a 
qualquer programa educacional, é diretamente proporcional à qualidade e 
quantidade do envolvimento deste com o programa”39 (Grifo meu). 

v. “A efetividade de qualquer política ou prática educacional está diretamente 
relacionada à sua capacidade de aumentar o envolvimento do estudante”40. (Grifo 
meu) 

Astin (1999) entende que os últimos dois itens41 são referenciais educacionais-chave à 

educação, uma vez que proporcionam entendimentos para a elaboração de programas 

educacionais mais efetivos. 

Aos olhos de Astin (1999), a qualidade da aprendizagem está diretamente relacionada 

à dedicação do aprendiz. A seu ver, “um currículo específico, para alcançar os resultados 

planejados, deve demandar esforço e investimento de energia do estudante, suficientes para 

provocar o aprendizado e desenvolvimento desejados”42 (ASTIN, 1999, p. 522). Um conteúdo 

educacional, para ser aprendido, demanda pré-requisitos do estudante, leituras, análises, 

reflexões e dedicação num tempo mínimo para a construção do aprendizado objetivado. Por 

outro lado, Astin (1999) também tem clara consciência que “as componentes psicológicas, 

tempo e energia dos estudantes são finitos”43 (ASTIN, 1999, p. 523). Neste sentido “encoraja 

que os educadores foquem menos no que eles próprios fazem e muito mais naquilo que o 

estudante faz”44 (ASTIN, 1999, p. 522). A seu ver, o foco precisa estar no estudante. “A teoria 

pressupõe que a aprendizagem e o desenvolvimento do estudante não serão tão 

representativos enquanto o docente mantiver sua atenção nos aspectos triviais relativos ao 

conteúdo do curso, técnicas de ensino e recursos de um modo geral (laboratório, livros e 

                                                 
38 Tradução livre de: Involvement has both quantitative and qualitative features. The extent of a student’s 
involvement in academic work, for instance, can be measured quantitatively (how many hours the student spends 
studying) and qualitatively (whether the student reviews and comprehends reading assignments or simply stares 
at the textbook and daydreams). 
39 Tradução livre de: The amount of student learning and personal development associated with any educational 
program is directly proportional to the quality and quantity of student involvement in that program. 
40 Tradução livre de: The effectiveness of any educational policy or practice is directly related to the capacity of 
that policy or practice to increase student involvement. 
41 Astin admite que estes dois itens não podem ser qualificados, propriamente, como postulados, uma vez que 
estão sujeitos à pesquisa empírica, isto é, dependem de verificação. A seu ver, muitas das pesquisas 
recomendadas seriam desenhadas para testar estas duas proposições.  
42 Tradução livre de: the theory of student involvement argues that a particular curriculum, to achieve the effects 
intended, must elicit sufficient student effort and investment of energy to bring about the desired learning and 
development. 
43 Tradução livre de: The theory of student involvement explicitly acknowledges that the psychic and physical 
time and energy of students are finite. 
44 Tradução livre de: The theory of student involvement encourages educators to focus less on what they do and 
more on what the student does. 
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outros recursos)”45 (ASTIN, 1999, p. 522). Ratificando, Astin (1999) é partidário que o foco 

do aprendizado precisa estar no estudante. 

Segundo Astin (1999, p. 522), “o constructo de envolvimento do estudante, de certa 

forma, lembra o constructo motivação da psicologia”. No entanto, pessoalmente, ele prefere o 

termo envolvimento. A seu ver, “envolvimento implica muito mais que um simples estado 

psicológico, ele evoca a manifestação comportamental deste”46. Outro diferencial entre estes 

dois constructos, importante à docência, é que o envolvimento é mais suscetível à observação 

direta que a motivação, de conotação mais abstrata. Adicionalmente, envolver parece ser mais 

apropriado e de maior utilidade ao educador. Motivar os estudantes, possivelmente parece ser 

mais difícil que os envolver. 

No seu modelo I-E-O proposto, a componente Ambiente estudantil é reconhecida por 

Astin e Antonio (2012) como significativa no envolvimento de continuidade nos estudos. Ao 

contrário da teoria conteudista, na qual o aluno é incentivado a uma postura passiva, como um 

recipiente de informações, a teoria do envolvimento enfatiza a participação ativa do estudante 

no processo de aprendizagem. Neste sentido, o ambiente educacional, desde que 

adequadamente preparado, pode fomentar e encorajar a participação ativa do estudante. 

Segundo Astin e Antonio (2012), é importante reconhecer que qualquer política ou prática da 

instituição (matriz curricular, deslocamento entre salas, horários de atendimento, horários de 

orientação entre outros fatores) pode afetar a forma como os estudantes direcionam seus 

esforços nos estudos. Adicionalmente, outros fatores extraclasse (arquitetura da infraestrutura 

recreativa; quantidade e tipos de atividades extracurriculares e suas regras para participação; 

frequência, tipo e custo dos eventos culturais oferecidos; política oferecida para bolsas de 

estudo; facilidade para refeições, dentro e fora da instituição)47, também podem concorrer na 

forma como os estudantes utilizam seus tempos e energias. 

                                                 
45 Tradução livre de: The theory assumes that student learning and development will not be impressive if 
educators focus most of their attention on course content, teaching techniques, laboratories, books, and other 
resources. 
46 Tradução livre de: Thus, the construct of student involvement in certain respects resembles a more common 
construct in psychology: motivation. I personally prefer the term involvement, however, because it implies more 
than just a psychological state; it connotes the behavioral manifestation of that state. 
47 Em minha opinião, de uma forma ou de outra, políticas e práticas educacionais da instituição regulam e 
sempre regularam a alocação de tempo e o direcionamento de energia dos estudantes. Algumas regras 
disciplinares, restrições ou proibições fazem inclusive parte das exigências do Perfil do Egresso, e como tal, 
conteúdo fundamental no processo educacional e social. Exigências da instituição, relativas ao cumprimento de 
prazos, cronogramas, responsabilidade, respeito e ética, não devem ser enxergadas como concorrentes por tempo 
e energia do estudante, mas como variáveis do contexto operacional e prática para o futuro egresso. 
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Astin (1999) defende que o envolvimento é fator crítico na aprendizagem, entretanto 

reconhece que tempo e energia48, são finitos. Neste sentido, as demandas dos educadores 

sempre competem por esta parte preciosa dos recursos dos estudantes, tempo e energia, uma 

vez que outras áreas de relacionamento do estudante também exigem atenção, caso específico 

de: família, amigos, emprego e outras atividades que se tornam redutoras destes recursos para 

o desenvolvimento educacional. 

Uma das origens dos estudos de Astin foi o nível de desistentes observado nas escolas, 

que o levou à busca de fatores que favoreciam ou não a retenção de estudantes por parte das 

escolas. Tal estudo encaminhou-se para a verificação do impacto de variáveis importantes, 

entre elas: morar no campus da faculdade, participação em atividades extracurriculares, 

trabalho na própria escola, e uma das conclusões chegadas foi “é mais fácil uma pessoa se 

envolver quando há uma identificação desta pessoa com o ambiente estudantil49” (ASTIN, 

1999, p. 524). 

É sabido que o envolvimento é fundamental e necessário para a aprendizagem 

transformadora comentada por Illeris. Neste sentido, envolver-se, à luz de Astin, contempla a 

reflexão e a autoavaliação que permitem ao estudante caminhar para a superação de barreiras 

e resistências ao aprendizado do novo e diferente. 

A leitura da explanação da teoria do envolvimento de Astin (1999), a certa altura, 

remete aos conceitos aprendidos em Charlot (2000). De forma semelhante ao último, Astin 

(1999) também declina o termo motivação. Enquanto Charlot adota o termo mobilização, 

Astin utiliza o termo envolvimento, entretanto, ambos convergem em suas justificativas. 

Segundo Astin (1999), também o constructo de envolvimento remete ao significado utilizado 

em psicologia para a palavra motivação, entretanto particularmente prefere o termo 

envolvimento. De forma análoga à explicação dada por Charlot (2000) sobre sua preferência 

para o uso do termo mobilização, Astin vê no termo envolvimento a conotação de 

manifestação comportamental, isto é, significando muito mais que um estado psicológico, 

característico do termo motivação. A seu ver, é mais fácil perceber o envolvimento que a 

motivação, ou seja, é mais difícil a um educador responder como ele motiva seus estudantes, 

                                                 
48 Ao longo da dissertação sobre sua teoria, Astin utiliza ora a expressão “effort”, esforço, ora a expressão 
“energy”, energia. Em uma entrevista comentou, “What we have found out is that the most important practices 
are the ones that get the student engaged. Anything you can do to get the student to exert effort, to put energy 
into the learning process, the better”. (DE LOS SANTOS; CORDERO, 2001). Em tradução livre: “O que 
aprendemos através das pesquisas é que as melhores práticas são aquelas que propiciam o engajamento do 
estudante. Qualquer coisa que se faça, que leve o estudante a se esforçar para colocar energia no processo de 
aprendizagem, melhor”. 
49 Tradução livre de: It is easier to become involved when one can identify with the college environment. 
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que indicar como consegue ter seus estudantes envolvidos. Frente aos pontos de vista destes 

autores, a questão que surge é: o envolvimento gera mobilização? 

Na esteira do tema envolvimento, emprestado de Astin, Felicetti e Morosini (2010) 

abordam o desdobramento do termo envolvimento, chamando à reflexão sobre o tema 

comprometimento, sobre o qual me debruço no tópico que segue. 

 

3.6 O COMPROMETIMENTO DO ESTUDANTE 

 
[...] um trabalho docente de qualidade requer necessariamente um comprometimento 
do profissional em educação, no todo do seu fazer docente. Porém, o 
comprometimento compete, também, ao educando, visto que só aprende quem quer 
aprender, e só se ‘ensina’ a quem quer ser ensinado. (FELICETTI; MOROSINI, 
2010, p. 2, grifo meu). 

 

A partir de pesquisas realizadas sobre a formação docente, Felicetti e Morosini (2010) 

observaram que vários aspectos impactam na formação do mesmo e destacam as contínuas 

transformações às quais estes profissionais estão sujeitos, em termos de conhecimento e 

crenças, que implicam sobremaneira na forma como planejam e conduzem suas aulas, 

intervindo em ambos os processos, de ensino e de aprendizagem. 

As autoras (2010) perguntam se somente o docente estaria sujeito a sofrer 

transformações, ou se apenas este teria capacidades para alterar as maneiras de ensinar ou 

aprender. Indo além, levando em conta a complexidade dos aspectos que envolvem o 

ambiente em que se vive, questionam de forma mais ampla se não estaria sendo atribuída 

unicamente ao professor a responsabilidade pelo aprendizado de seus alunos! 

 

Diante de um contexto escolar que abarca problemas de ordem social, econômica, 
política, entre outros, não se está remetendo apenas ao professor uma 
responsabilidade que compete a outros também? Será que somente competências ou 
habilidades metodológicas são suficientes? Um professor comprometido com sua 
profissão docente consegue ‘ensinar’ a todos os seus alunos? E, em extensão, todos 
estes conseguem ‘aprender’? Certamente que não! (FELICETTI; MOROSINI, 2010, 
p. 24, grifo meu) 

 

Frente à complexidade apresentada, as autoras (2008; 2010) perguntam se não deveria 

ser atribuída ao aluno também a responsabilidade por sua aprendizagem. De forma mais 

precisa, perguntam se o aluno não deveria ter uma postura mais comprometida com sua 

própria aprendizagem.  

Este questionamento vai ao encontro do pensamento de Charlot (2012), em que o 

professor não consegue ensinar alguém, se este alguém não se mobilizar para aprender. Se 
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não houver um mínimo de interesse, significado, movimentação ou mobilização para a 

aquisição de novos conhecimentos, não haverá conteúdos que possam contribuir para a 

ruptura de barreiras ao novo. Por outro lado, a produtividade do estudante é maior quando ele 

deixa de ser um expectador e toma as rédeas do seu aprendizado (FELICETTI, 2011).  

A propósito da responsabilidade pelo aprendizado precisar ser atribuível também ao 

estudante, Hunter e Baker (1987) têm duas contribuições diretamente relacionadas ao 

comportamento dos estudantes: 1. “Os estudantes serão melhores aprendizes se acreditarem 

que o sucesso depende do esforço, mais que da sorte ou habilidade”50 (HUNTER; BAKER, 

1987, p. 1) e 2. “Os estudantes precisam aceitar o fato que aquilo que acontece para eles, 

decorre daquilo que eles próprios fazem”51 (HUNTER; BAKER, 1987, p. 3).  

Felicetti (2011), no segundo capítulo de sua tese, aborda a importância do 

comprometimento à luz do seu referencial teórico – (Harper e Quaye, Kuh et al, Pace, Astin, 

Pascarella e Terenzini apud Felicetti, 2011). Nas palavras da autora, “o estudante tem papel 

preponderante no processo de ensino e aprendizagem, é o principal agente transformador da 

sua aprendizagem, da sua formação, logo, da sua realidade social”. (FELICETTI, 2011, p. 

26). A autora também observa que: 

 

[...] uma formação de qualidade na Educação Superior é formada por um conjunto 
de saberes representados pelas experiências de vida, pela formação acadêmica e 
pelas práticas exercidas e desenvolvidas enquanto estudante, as quais contribuem 
para com a construção de uma competência profissional própria. (FELICETTI, 
2011, p. 27, grifo meu). 

 

Sob este ponto de vista, a participação efetiva do estudante na sua formação é 

essencial para a qualidade do seu aprendizado. “[...] quanto maior a intensidade, variedade e 

qualidade das ações desenvolvidas pelo estudante durante sua formação, maior será o 

conjunto de competências por ele construído” (FELICETTI, 2011, p. 27). 

Felicetti (2011, p. 47) afirma que “o comprometimento vem a ser um envolvimento 

dinâmico do aluno para com a sua aprendizagem, uma vez que envolve a questão de como 

fazer, ou seja, o aluno é protagonista da sua aprendizagem” (Grifo meu). 

Para fundamentar o constructo comprometimento, Felicetti (2011) buscou sua precisão 

a partir da Teoria do Envolvimento de Astin (1984, apud Felicetti, 2011) e da importância que 

Harper e Quaye e Kuh et al (apud Felicetti, 2011) atribuem ao construto engajamento. Na 

                                                 
50 Tradução livre de: Students will be better learners if they believe success depends on effort more than on luck 
or ability. 
51 Tradução livre de: Students must accept the fact that much of what happens to them is a result of what they do. 
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leitura das fontes referenciadas pelas autoras utilizo a versão de Astin (1999, p. 518), onde o 

autor associa o envolvimento à quantidade de energia física e psicológica dispendida pelo 

estudante na sua vida acadêmica. Com relação a Harper e Quaye (2009), nas páginas iniciais 

de sua obra, destacam seus pontos de vista sobre o engajamento daquele que aprende. 

Segundo os autores, e utilizando a tradução livre de Felicetti (2011, p. 49), “Estudante 

engajado é simplesmente caracterizado como a participação efetiva nas práticas escolares, 

tanto dentro como fora da sala de aula, as quais levam a uma série de resultados 

mensuráveis52” (HARPER; QUAYE, 2009, p. 2). Harper e Quaye (2009) ratificam as falas de 

Kuh et al (2005), o qual destaca que a primeira componente do engajamento é a “[...] 

quantidade de tempo e esforço que o estudante aloca em seus estudos e outras atividades que 

levam a experiências e resultados que constituem o seu sucesso53 (KUH et al, 2005, posição 

36054, grifo meu).”. 

Kuh et al (2005, posição 3402) testemunha que “Estudantes aprendem mais quando 

estão intensamente envolvidos em sua educação e têm oportunidades de refletir e aplicar o 

que aprendem em ambientes e condições diferentes.”55 

Apesar da existência das sutis diferenças entre os substantivos envolvimento, 

comprometimento e engajamento, Felicetti (2011) observa que todos convergem para o verbo 

comprometer. No entanto, vale ressaltar a sutil diferença que Harper e Quaye (2009) 

percebem entre os constructos envolvimento e engajamento, contrastando a opinião de Astin 

(1999). Aos olhos dos autores, existe a possibilidade de alguém estar envolvido, porém não 

necessariamente engajado56, exemplificando que um estudante, pontual e presente em todas as 

aulas, apesar de se comportar de forma passiva, e sem oferecer qualquer contribuição ao 

grupo, pode argumentar estar envolvido. 

De forma análoga, Felicetti e Morosini (2010) argumentam também haver sutil 

diferença entre os termos compromisso e comprometimento. Enquanto compromisso 

representa algo por acontecer, comprometimento toma a conotação de ações e mobilizações 

                                                 
52 Tradução livre de Felicetti: Student engagement is simply characterized as participation in educationally 
effective practices, both inside and outside the classroom, which leads to a range of measurable outcomes. 
53 Tradução livre de: Engagement has two key components. The first is the amount of time and effort students 
put into their studies and other activities that lead to the experiences and outcomes that constitute student 
success. The second is the ways an institution allocates resources and organizes learning opportunities and 
services to induce students to participate in and benefit from such activities. 
54 Formato de identificação de localização fornecida no e-book Kindle. 
55 Tradução livre de: “Students learn more when they are intensely involved in their educational and have 
opportunities to think about and apply what they are learning in different settings”. (KUH ET AL; 2005, posição 
3402). 
56 A partir do original: “Although conceptualy similar, there is a key qualitative difference between involvement 
and engagement: It is entirely possible to be something without being engaged”. (HARPER; QUAYE; 2009, p. 
3) 
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para cumprir o compromisso. Neste sentido, guardam respectivamente analogia com os 

termos motivação e mobilização. Enquanto motivação pode significar uma atenção, 

inclinação ou propensão para fazer algo, isto é, assumir um compromisso por parecer 

interessante, mobilização representa a ação em direção a este algo, em outras palavras, um 

comprometimento via atitudes.  

Na opinião das autoras, o aluno, apesar de ter um compromisso com uma instituição 

de ensino, não parece estar comprometido como um estudante. A impressão que têm é que 

toda responsabilidade pelo desempenho escolar, sucesso ou fracasso, continua repousando 

sobre os professores. 

De forma resumida, o comprometimento com o aprendizado tem maior significado 

que somente compromisso para o aprendizado. Neste sentido compromisso seria um evento 

que foi tratado, acordado, previsto, entretanto que pode, ou não, acontecer. Por outro lado, 

comprometimento teria o significado dinâmico de atos e fatos que levam ao aprendizado. 

Frente ao ponto de vista das autoras, seria justo afirmar que para haver o 

comprometimento com a aprendizagem o aluno precisaria estar mobilizado para o 

cumprimento dos compromissos assumidos? 

Este capítulo abordou os conceitos referenciais utilizados para a elaboração do 

questionário de pesquisa sintetizados a seguir. 

Iniciando com Charlot (2000) que contribuiu com a fundamentação sobre os motivos 

naturais para o ser humano precisar aprender. Aprendizado este que ocorre de forma mais 

efetiva na medida em que, à luz de Moreira (2003), seu conteúdo apresente significância ao 

aprendiz. Conteúdo este que pode representar aprendizado com significado distinto, que pode 

variar, conforme Illeris (2013) de acordo com o padrão mental de aprendizado do aprendiz 

(tipos de aprendizado: Cumulativo, Assimilativo, Acomodativo ou Transformador). A Teoria 

do Envolvimento de Astin (1999) e o Modelo I-E-O de Astin e Antonio (2012), foram 

utilizados para estruturar e ordenar o conjunto de questões, elaboradas à luz dos autores 

adotados. Questões estas que primordialmente buscaram compor o quadro de interpretação 

sobre os fatores que impactam no aprendizado do aluno do curso de graduação em 

Administração, e que dificultam a Mobilização para a aprendizagem comentada por Charlot 

(2012). Para terminar, busquei utilizar a contribuição de Felicetti (2011) como reflexão 

complementar sobre a necessidade do comprometimento do estudante para acontecerem, de 

forma mais gratificante, os processos de ensino e de aprendizagem. 

Apresento, no capítulo que segue, a análise do resultado da pesquisa e seu consequente 

diagnóstico. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS E DIAGNÓSTICO 

 

Este capítulo apresenta a documentação da pesquisa realizada, os dados coletados, a 

análise de consistência e as observações sobre as decisões do alunado em relação à sua 

aprendizagem, a forma como percebem o ambiente estudantil, suas preferências em relação às 

formas de aprender e o resultado da tabulação das questões respondidas. O capítulo é 

composto de seis partes, sendo a primeira, Instrumentos de coleta de dados, responsável pela 

apresentação das características do instrumento de coleta, comentários introdutórios sobre a 

base de dados utilizada para a análise e validação dos dados coletados da IES analisada. Na 

segunda parte, Perfil do alunado, são apresentados os atributos considerados relevantes a esta 

pesquisa para conhecer melhor o alunado da IES. A terceira parte, Escolhas e decisões – 

critérios do alunado, contempla os aspectos preliminares à mobilização para a aprendizagem, 

comentados por Charlot (2000), e busca identificar o que leva o estudante a querer estudar, 

escolher o curso de graduação em Administração e se decidir pela IES escolhida. A quarta 

parte, Percepções sobre o ambiente estudantil, tem a função de apresentar a avaliação dos 

aspectos relativos ao ambiente estudantil, pelo alunado, à luz das contribuições de Astin e 

Antonio (2012). A parte seguinte, Preferências do alunado e outros aspectos, busca mapear as 

variáveis que podem facilitar ou dificultar o aprendizado do alunado pesquisado. Finalmente, 

na sexta e última parte, Comentários espontâneos de alunos, apresento observações a partir de 

excertos de manifestações recebidas. 

Além das tabulações feitas a partir dos questionários respondidos, também são 

apresentados, de forma pontual, quadros de apoio desenvolvidos a partir do histórico escolar 

do quadro de 194 formandos de 2014-1, que permitiram ratificar conclusões da pesquisa de 

campo. 

De modo geral, os resultados das tabulações e interpretações apresentadas na 

sequência privilegiam e exploram as características distintas do alunado em termos de gênero, 

período e semestre, procurando, sob cada análise, identificar fatores que possam favorecer ou 

não a mobilização para a aprendizagem. Em função destas características, a identificação dos 

Quadros e Gráficos foram identificados na forma de família e variações, por exemplo: 

Quadro 4.27 – Percepção sobre o aprendizado; Quadro 4.38.a – Percepção sobre o 

aprendizado por gênero; Quadro 4.38.b – Percepção sobre o aprendizado por período; Quadro 

4.38.c – Percepção sobre o aprendizado por semestre; Gráfico 4.38.c – Percepção sobre o 

aprendizado por semestre. 
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4.1 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O questionário da pesquisa foi desenvolvido à luz dos autores referenciados, onde se 

buscou construir questões mapeadas em blocos significativos ao referencial teórico adotado. 

No tópico que segue são descritos os blocos que compõem o instrumento, os dados sintéticos 

da amostra pesquisada e análises de consistência dos dados obtidos. As partes seguintes 

abordam as características da amostra da instituição analisada, as decisões preliminares do 

alunado, suas percepções, preferências e aspectos gerais que envolvem a vida estudantil. Esta 

parte se encerra com o resultado da pesquisa e análises sobre o mesmo. 

 

4.1.1 Características do instrumento 

 

O questionário disponibilizado ao alunado foi estruturado a partir dos conceitos 

aprendidos na literatura de referência, composto por quatro blocos de questões: 1) 

Identificação; 2) Escolhas; 3) Ambiente estudantil e 4) Aspectos da teoria da aprendizagem, 

conforme disponibilizado no apêndice B – Mapa dos Grupos de Questões. 

 

Bloco 1 – Identificação do respondente 

Sob este bloco foram colocadas questões relativas à identificação do respondente, 

contendo os seguintes pontos: idade, gênero, estado civil, responsabilidade financeira de 

terceiros, existência de atividade profissional remunerada, total de horas trabalhadas 

semanalmente, formação e profissão/ocupação dos pais, características da instituição onde 

estuda, uso de bolsa de estudo, outro curso de graduação realizado, nome da escola, cidade, 

semestre, reprovações ocorridas até a data e suas causas e tempos destinados ao estudo na 

escola e fora da mesma. 

 

Bloco 2 – Escolhas (justificativas) 

O objetivo deste bloco foi levantar os motivos que levam o alunado a querer estudar, 

as razões que o aluno tem para a escolha do curso de graduação em Administração e os 

critérios de escolha da instituição de ensino que oferece o curso de graduação em 

Administração e razões para ser aluno dela.  
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Bloco 3 – Ambiente estudantil  

À luz de Astin (1999), nas questões associadas a esse bloco se buscou verificar os 

aspectos pertinentes ao ambiente escolar, entre eles: o currículo do curso, infraestrutura, 

ensino, aprendizagem, corpo docente, atividades extracurriculares e o desempenho 

acadêmico.  

 

Bloco 4 – Aspectos da teoria da aprendizagem 

Este bloco privilegiou a observação à luz das palavras-chave: Aprendizagem, 

Aprendizagem significativa, Mobilização, Envolvimento e Comprometimento. 

As questões constantes do instrumento de pesquisa estão distribuídas conforme 

apresentado no Quadro 4.1 – Questões por bloco de referência (Apêndice B). 

 

Quadro 4.1 – Questões por bloco de referência 

Bloco de referência Questões 

1) Identificação 1 a 21 

2) Escolhas 24, 25, 26, 27 e 33  

3) Ambiente estudantil 22, 23, 28 a 32, 34 a 49 

4) Aspectos da teoria da aprendizagem 41 a 43, 45 a 47 e 49 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1.2 Base de dados para a análise 

 

À pesquisa de campo, aplicada no período de 30 de maio a 10 de junho com 

questionário eletrônico disponibilizado no Google Docs – Apêndice F, responderam 216 

alunos do curso de graduação em Administração de quatro instituições de ensino superior, três 

da cidade de São Paulo, incluindo a instituição caracterizada no capítulo 1 (item 1.7.1), e uma 

de Porto Alegre, detalhado na sequência. 

Um total de 216 alunos de curso de graduação em Administração de quatro 

instituições de ensino (E57, G, M, P) respondeu o questionário, e a distribuição por instituição 

pode ser vista no Quadro 4.2 – Respondentes por instituição. 

                                                 
57 Adotada a identificação IES-E para a instituição referência, base das considerações desta tese. 



102 
 

Frente ao universo da população-alvo da IES referência desta tese, 1276 alunos, a 

amostra de 144 respondentes representa 11,29% da população total e, considerando-se um 

nível de confiança de 95%, a margem de erro calculada ficou em 7,70%. 

 

Quadro 4.2 – Respondentes por IES 

IES Total % 

E 144 66,7% 

G 13 6,0% 

M 45 20,8% 

P 14 6,5% 

Total 216 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

No Quadro 4.2, os dados relativos às instituições G, M e P foram utilizados para 

verificação de aderência e consistência dos dados coletados na instituição E. Neste caso 

verificou-se a consistência de duas formas: E versus P e E versus (G + M). A verificação E 

versus P privilegiou o confronto de dados da mesma instituição, porém de campi distintos (E 

– São Paulo e P – Porto Alegre). No caso da análise de consistência E versus (G + M), o 

enfoque objetivo foi a comparação entre a instituição E, e duas outras instituições, G e M, da 

cidade de São Paulo. 

 

4.1.3 Validação de dados da IES pesquisada 

 

Uma preocupação inicial foi com a qualidade e consistência dos dados coletados para 

a análise. Para sua verificação foram feitas duas análises de correlação com duas amostras 

externas ao curso de graduação em Administração da IES analisada. 

O Apêndice G apresenta o detalhamento das correlações entre as respostas 

apresentadas às questões, e seus fatores, da IES-E e das outras duas instituições da cidade de 

São Paulo. Nesta análise tomou-se como referência 144 alunos da IES-E e 58 das IES-SP em 

13 questões qualitativas, num total de 90 variáveis, na escala Discordo totalmente a Concordo 

totalmente, que abordaram os seguintes assuntos: critérios de escolha do alunado (Questões 

24 a 26); conteúdos educacionais percebidos (Questões 28 a 30 e 32); razões para estudar 

(Questão 33); preferências de aprendizado (Questões 34 a 36 e 43 e 49), resumidas no Quadro 

4.3 – Correlações entre IES-E e IES-SP. 



103 
 
 

Conforme pode ser observado no Quadro 4.3, os valores apresentados mostram 

correlação dos índices de concordância, maior ou igual a 0,762, em 11 das 13 questões, e nas 

duas questões que apresentam correlação menor que 0,6 tal fato é justificado por dois motivos 

distintos. Na questão 26, Razões que motivam ser aluno desta IES, a baixa correlação decorre 

do perfil da IES-E, com forte ensino em Marketing, que apresentou correlação igual a 0,532. 

Entretanto, quando este fator é retirado, a correlação sobe para 0,772. Por outro lado, na 

questão 32, Aspectos pedagógicos na IES, que apresentou correlação igual a 0,360 o motivo 

mais impactante foi a variável acesso à Internet. Esta questão, sem a variável internet 

apresenta correlação de 0,640. 

 

Quadro 4.3 - Correlações entre os índices de concordância IES-E e IES-SP 

Questão Grupo de questão Correlação 

34 Quando estudo, eu prefiro (4) 0,997 

29 De um modo geral, nesse semestre as disciplinas tem proporcionado: (4) 0,990 

36 De um modo geral, procuro... (4) 0,990 

25 Critérios de escolha da IES: (7) 0,972 

24 Escolhi o curso de Administração por: (6) 0,968 

30 Sobre os conteúdos das disciplinas cursadas: (5) 0,967 

33 Estudo porque: (7) 0,953 

43 Sobre a minha aprendizagem: (8) 0,941 

28 Currículo do curso de Administração: (4) 0,929 

49 Estou satisfeito com meu desempenho acadêmico porque: (9) 0,920 

35 De um modo geral, aprendo... (8) 0,762 

26 Razões que motivam ser aluno desta IES: 
‐ Com a variável forte ensino em Marketing (13) 
‐ Sem a variável forte ensino em Marketing (12) 

 
0,532 
0,772 

32 Aspectos pedagógicos na IES: 
‐ Com a variável acesso à Internet (11) 
‐ Sem a variável acesso à Internet (10) 

 
0,360 
0,640 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice G) 
Obs.: Os valores entre parênteses ( ) representam o número de variáveis de cada questão.  

 

De forma análoga, o Quadro 4.4 – Correlações entre IES-E e IES-P, resumo do 

Apêndice H, apresenta a correlação entre os dados de dois campi da IES referência. IES-E da 

cidade de São Paulo e IES-P da cidade de Porto Alegre. Os dados comparados referem-se a 

144 alunos da IES-E e 14 alunos da IES-P e mostraram correlações nos índices de 

concordância acima de 0,718 em 12 questões. A única questão com baixa correlação é a que 

se refere a Aspectos pedagógicos na IES, com correlação 0,378, ratificando a reivindicação do 
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quadro discente da IES-E quanto à necessidade de mais espaço para estudos. Entretanto, sem 

a variável Ambientes de aprendizagem: salas de estudo a correlação de dados entre os dois 

campi fica em 0,638. 

 

Quadro 4.4 - Correlações entre os índices de concordância IES-E e IES-P 

Questão Grupo de questão Correlação 

25 Critérios de escolha da IES: (7) 0,993 

24 Escolhi o curso de Administração por: (6) 0,981 

34 Quando estudo, eu prefiro (4) 0,972 

36 De um modo geral, procuro... (4) 0,964 

29 De um modo geral, nesse semestre as disciplinas têm proporcionado: (4) 0,959 

30 Sobre os conteúdos das disciplinas cursadas: (5) 0,927 

28 Currículo do curso de Administração: (4) 0,922 

33 Estudo porque: (7) 0,885 

43 Sobre a minha aprendizagem: (8) 0,878 

26 Razões que motivam ser aluno desta IES: 0,846 

35 De um modo geral, aprendo... (8) 0,724 

49 Estou satisfeito com meu desempenho acadêmico porque: (9) 0,718 

32 Aspectos pedagógicos na IES: 
‐ Com variável Salas de estudo (11) 
‐ Sem variável Salas de estudo (10) 

 
0,378 
0,638 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice H) 
Obs.: Os valores entre parênteses ( ) representam o número de variáveis de cada questão.  

  

Quadro 4.5 – Frequência, por faixa de correlação, das variáveis contidas nas questões 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice I) 
Obs. 13 questões com variáveis ponderadas por gradiente 0 a 1 

  

Índice de Concordância Freq. Freq Ac. % % Acum.
Entre 1,000 0,900 7 7 8% 8%
Entre 0,900 0,800 18 25 20% 28%
Entre 0,800 0,700 26 51 29% 57%
Entre 0,700 0,600 15 66 17% 73%
Entre 0,600 0,300 20 86 22% 96%

Menor que 0,300 4 90 4% 100%
Total 90 100%
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O Quadro 4.5 mostra, por faixa de grau de correlação e de forma decrescente, a 

distribuição das 90 variáveis contidas nas 13 questões destacadas no Quadro 4.3. Seu 

detalhamento pode ser encontrado no Apêndice I – Respostas por ordem decrescente de 

concordância, e conforme apresentado neste Quadro 4.5, 66 questões, representando 73% do 

total de variáveis consideradas, apresentam correlação igual ou superior a 0,600.  

Além da análise de consistência feita com as 13 questões identificadas no Quadro 4.3, 

duas outras análises de consistência foram feitas para as demais 36 questões. Os Quadros 4.6 

e 4.7 apresentam análises distintas das 36 questões não consideradas no Quadro 4.3. Enquanto 

o Quadro 4.6 contempla todas as 36 questões, identificação geral dos respondentes e objeto da 

tese, o Quadro 4.7 aborda somente a segunda parte, ou seja, as questões relacionadas ao 

propósito desta tese. 

 

Quadro 4.6 – Correlações observadas em 36 questões (sem ponderação de gradiente) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice J) 
Obs. Inclui questões de caracterização / identificação dos respondentes 

 

Quadro 4.7 – Correlações observadas em 18 questões (ponderadas por gradiente 0-1) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice J) 
Obs. Questões foco da tese 

Freq. Freq Ac % % Acum.
Entre 1,000 0,900 14 14 39% 39%
Entre 0,900 0,800 3 17 8% 47%
Entre 0,800 0,700 3 20 6% 53%
Entre 0,700 0,600 1 21 3% 56%
Entre 0,600 0,300 2 23 11% 67%

Menor que 0,300 13 36 33% 100%
Total 36 100%

Grau de correlação
Questões 1 a 48 - 36 questões

Grau de correlação Freq. Freq Ac % % Acum.
Entre 1,0 0,9 8 8 44% 44%
Entre 0,9 0,8 2 10 11% 56%
Entre 0,8 0,7 1 11 6% 61%
Entre 0,7 0,6 1 12 6% 67%
Entre 0,6 0,3 3 15 17% 83%

Menor que 0,3 3 18 17% 100%
Total 18 100%

Questões 19 a 48 - 18 questões
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A título de documentação, 13 questões destacadas nos Quadros 4.3 e 4.4, 

comparativos entre a IES-E e IES-S e IES-E e IES-P respectivamente, tiveram suas 

frequências ponderadas por um gradiente Discordo totalmente a Concordo totalmente com os 

valores: Discordo totalmente = 0; Discordo em grande parte = 0,25; Em igual proporção 

discordo e concordo (indiferente) = 0,5; Concordo em grande parte = 0,75 e Concordo 

totalmente = 1, as demais 36 questões, Quadros 4.6 e 4.7, foram confrontadas utilizando-se as 

frequências das respostas, e apresentaram os detalhes disponíveis no Apêndice J – Correlação 

por questão entre IES-E e IES-S.  

Os índices de correlação acima apresentados fundamentam a consistência da base de 

dados adotada para o desenvolvimento desta tese. 

 

4.2 PERFIL DO ALUNADO 

 

Apresento neste tópico as principais características do perfil da amostra utilizada nesta 

pesquisa, cujo detalhamento pode ser encontrado no Apêndice K. 

 

4.2.1 Idade, gênero e estado civil dos respondentes e quadro discente da IES-E 

 

Conforme apontam os quadros que seguem, a idade média dos alunos respondentes foi 

de 20,9 anos, frente a uma média do quadro discente de 21,5 anos, distribuídos em 83 de 538 

alunas e 61 de 734 alunos, respectivamente. 

 

Quadro 4.8 – Frequências por faixa etária (Questão 1) 

IDADE Respondentes Total discente 

17 anos 1 50 

18 anos 28 182 

19 anos 25 225 

20 anos 31 225 

21 anos 24 219 

22 anos 19 187 

23 anos 6 96 

mais de 23 anos 10 92 

TOTAL 144 1.276 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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A participação dos respondentes sobre a base total, 11,3%, ratificou o baixo índice de 

retorno esperado para questionários – Gil (2008), Lima (2010), Vasconcelos e Guedes (2007). 

 

Quadro 4.9 – Frequências por gênero (Questão 2) 

GÊNERO Respondentes Total discente Partic. % 

Feminino 83 538 15,5% 

Masculino 61 738 8,3% 

TOTAL 144 1.276 11,3% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Apesar de ser somente uma amostra, Quadro 4.9, a participação feminina é 

proporcionalmente o dobro da participação masculina, ratificando percepção particular de 

maior envolvimento das alunas com o seu aprendizado. Esta percepção particular foi 

transformada em constatação, a partir da análise do desempenho do quadro discente de 

formandos 2014-1, detalhada no Apêndice V – Formandos 2014-1 e estatística geral – 

Quadros D, E, I, J e K. Com relação ao estado civil, a totalidade dos respondentes da IES-E é 

solteira, enquanto nas IES-S este estado civil é 90%. 

 

4.2.2 Atividade remunerada e responsabilidades 

 

Conforme Quadro 4.10, do total, 58 respondentes (40,3% de 144) exercem alguma 

atividade remunerada, distribuídos em 33 alunas e 25 alunos, e, dos respondentes, somente 

quatro alunas declararam serem financeiramente responsáveis por pai e/ou mãe.  

 

Quadro 4.10 – Atividade remunerada - frequências por gênero (Questão 7) 

Horas semanais Feminino Masculino Total Partic. % 

Menos que 16 20 14 34 58,6% 

16 0 1 1 1,7% 

20 2 1 3 5,2% 

25 1 0 1 1,7% 

30 4 2 6 10,4% 

35 3 5 8 13,8% 

Mais que 35 3 2 5 8,6% 

Frequência 33 25 58 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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Como tempo dispendido com a atividade remunerada, 58,6% trabalha até 16 horas por 

semana e o restante mais que 16 horas. 

 

Quadro 4.11 – Atividade remunerada - frequências por período (Questão 7) 

Horas semanais Matutino Noturno Total 

Menos que 16 11 23 34 

16 0 1 1 

20 1 2 3 

25 0 1 1 

30 1 5 6 

35 1 7 8 

Mais que 35 0 5 5 

TOTAL 14 44 58 

Participação % 24,1% 75,9% 100,0%

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Conforme o Quadro 4.11, a mesma população com atividade remunerada, por período 

de estudo, apresenta 75,9% para o período noturno e 24,1% para o período matutino.  

 

4.2.3 Formação e ocupação dos genitores 

 

Os Quadros 4.12 e 4.13 apresentam o perfil de formação educacional e ocupação 

profissional dos pais dos respondentes. 

 

Quadro 4.12 – Formação dos pais (Questões 8 e 10 ) 

 Pai Mãe 

Formação Frequência % Frequência % 

Administração 26 18,1% 10 6,9% 

Direito 9 6,3% 10 6,9% 

Engenharia 28 19,4% 0 0,0% 

Medicina e afins 10 6,9% 25 17,4% 

Superior outros 44 30,6% 71 49,3% 

Médio completo 16 11,1% 0 0,0% 

Outras 11 7,6% 28 19,4% 

TOTAL 144 100,0% 144 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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Enquanto o Quadro 4.12 mostra que na média, mais de 80% dos genitores têm 

formação superior, 81,3% dos pais e 80,6% das mães, e com formação em Administração, 

18,1% dos pais e 6,9% das mães, o Quadro 4.13, indica que 13,9% dos pais e 7,6% das mães 

exercem a atividade de administrador. Cabe destacar que a ocupação Outros contempla 

diversas ocupações com frequência menor que quatro.  

 

Quadro 4.13 – Ocupação dos pais (Questão 9 e 11) 

 Pai Mãe 

Ocupação Frequência % Frequência % 

Administrador 20 13,9% 11 7,6% 

Advogado 4 2,8% 4 2,8% 

Comerciante 7 4,9% 0 0,0% 

Dona de Casa 0 0,0% 35 24,3% 

Empregado 7 4,9% 0 0,0% 

Empresário 42 29,2% 21 14,6% 

Engenheiro 7 4,9% 0 0,0% 

Executivo 18 12,5% 11 7,6% 

Medicina e afins 6 4,2% 21 14,6% 

Outros 34 23,6% 41 28,5% 

Total 144 100,0% 144 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Também neste Quadro 4.13 é possível identificar que 60,5% dos pais e 29,8% das 

mães têm, de forma mais clara, alguma relação com a administração direta de empresas. 

Declaradamente para os pais, Empresário 29,2%, Administrador 13,2%, Executivo 12,5% e 

Comerciante 4,9%. Declaradamente para as mães, Empresárias 14,6%, Executivas 7,6% e 

Administradoras 7,6%. Entretanto, de forma prática, todas as demais ocupações, de pais e 

mães, demandam habilidades administrativas, principalmente a de dona de casa, entretanto, 

em função do foco desta pesquisa, foram salientadas somente as ocupações declaradamente 

relacionadas à administração de empresas. 
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4.2.4 Bolsas de estudo 

 

Em função da amostra não se mostrar representativa, em relação ao total de bolsista, 

não foi realizada qualquer análise de correlação que buscasse indicadores diferenciais de 

envolvimento. Em 2014-1 a IES contava com 251 bolsistas (106 alunas e 145 alunos) nas 

diversas variantes de tipo de bolsa e percentuais distribuídos ao longo dos semestres 

(Apêndice K). O Quadro 4.14 mostra a distribuição de 24 alunos com bolsa e o total de 

bolsista da IES em 2014-1 com destaque para a modalidade FIES/CEF. Do total de 

respondentes, 18 são alunas e 6 são alunos, sendo 14 do período matutino e 10 do período 

noturno, e destes bolsistas, dez já passaram por alguma reprovação, 7 alunas e 3 alunos, e 

todos estudavam no período noturno à época da pesquisa.  

 

Quadro 4.14 – Bolsa de estudo (Questão 13) 

Referencial Respondentes IES-E em 2014-1 

Tipo de Bolsa Frequência % Frequência % 

FIES/CEF 15 62,5% 99 39,4% 

Desconto s/Mensalid   69 27,5% 

Crédito Solidário 3 12,5% 45 17,9% 

Bolsa Social   20 8,0% 

Outros tipos 6 25,0% 18 7,2% 

Total 24 100,0% 251 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

4.2.5 Outros cursos de graduação prévios ao de Administração 

 

Doze alunos declararam já ter cursado, ou iniciado, outro curso de graduação, 

previamente ao de Administração. Entre estes foram citados os de Economia, Farmácia, 

Gastronomia, Moda, Engenharia e Relações Internacionais.  

 

4.2.6 Período e semestre em que estuda e reprovações 

 

O Quadro 4.15 mostra que 75 alunos, 52,1% dos respondentes, já foram reprovados, 

enquanto o Quadro 4.16 detalha a quantidade de disciplinas reprovadas por semestre, 
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chamando atenção que 19,5%, reprovaram em quatro ou mais disciplinas, respectivamente 

5,6% e 13,9%.  

 

Quadro 4.15 – Período e semestre em que estuda e reprovação - por semestre (Questão 20) 

Semestre Matutino Noturno Reprovação % Reprov. 

1º. 33 0 6 18,2% 

2º. 11 0 2 18,2% 

3º. 18 0 9 50,0% 

4º. 21 2 14 69,6% 

5º. 1 23 15 62,5% 

6º. 1 14 13 86,7% 

7º. 0 11 7 63,6% 

8º. 0 9 7 77,8% 

Total 85 59 75 52,1% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Quadro 4.16 – Semestre em que estuda e disciplinas reprovadas (Questões 18 e 20) 

Disciplinas 

Semestre 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 ou 

mais 

Total 

 

% 

 

1º. 0 1 4 1 0 6 8,0%

2º. 1 1 0 0 0 2 2,7%

3º. 1 3 4 1 0 9 12,0%

4º. 2 3 2 2 7 16 21,3%

5º. 3 5 2 0 5 15 20,0%

6º. 3 2 3 2 3 13 17,3%

7º. 2 0 2 0 3 7 9,3%

8º. 1 0 2 2 2 7 9,3%

Total 13 15 19 8 20 75 100,0%

% sobre 144 
alunos 9,0% 10,4% 13,2% 5,6% 13,9% 52,1% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Entretanto o valor de 52,1%, apontados nos Quadros 4.15 e 4.16, não causa 

estranheza. A título comparativo, no Apêndice V, o Quadro E – Número de disciplinas que 

reprovou – por gênero, mostra que apenas 6,2% do total de formandos 2014-1 completou o 
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curso sem qualquer dependência, 11,5% e 2,6%, respectivamente para os gêneros feminino e 

masculino. 

 

Quadro 4.17 – Motivos das reprovações (Questão 21) 

Motivo Freq. % 

- à sua inadaptação a didática utilizada pelo professor 40 23,0%

- à sua pouca dedicação aos estudos (A) 34 19,6%

- ao pouco interesse por algumas disciplinas do curso (A) 33 19,0%

- à forma pela qual o professor fez a avaliação da aprendizagem 32 18,4%

- a uma gestão caótica de seu tempo (A) 18 10,3%

- ao pouco interesse pelo curso (A) 7 4,0%

- outros (A) 10 5,7%

Total 17458 100,0%

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
Obs. A = Aluno 

 

As razões atribuídas pelos respondentes para suas reprovações podem ser vistos no 

Quadro 4.17. Deste, e do detalhamento da pesquisa, é possível abstrair que 58,6% – soma dos 

motivos indicados como (A) – foram assumidos como responsabilidade do próprio aluno, 

tendo sido atribuído como responsabilidade do professor 41,4%. 

 

4.2.7 Dedicação aos estudos 

 

O tempo dedicado aos estudos, por alunos gênero e períodos matutino e noturno, 

podem ser observadas nos Quadros 4.18, 4.19, 4.20 e 4.21. 

 

Quadro 4.18 – Tempo em horas que permanece na IES por semestre e gênero (Questão 22) 

Período Matutino Noturno 

Semestre 1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 

Gênero         

Feminino 30,2 28,0 25,8 22,6 15,4 16,2 13,9 3,6 

Masculino 22,9 18,0 29,3 26,9 15,8 25,5 20,5 3,9 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

                                                 
58 Total maior que o número de 75 respondentes com reprovação em função de atribuírem mais de um motivo às 
mesmas. O mesmo critério se aplica para os demais Quadros com valores maiores de 144 (alunos). 
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O Quadro 4.18 mostra que no período matutino o alunado feminino dedica mais tempo 

ao estudo que o alunado masculino, com comportamento inverso no período noturno. Três 

grupos de indicações do período matutino, menores que 15 horas, mostram inconsistência, 

uma vez que as aulas ocorrem em cinco dias na semana, com seis aulas por dia. Ainda no 

Quadro 4.18, seria aceitável para alunos que exclusivamente estivessem cursando somente 

dependências, entretanto só dois alunos indicaram ter tido reprovações. Por outro lado, quatro 

alunos do período noturno indicaram permanecer mais de 30 horas na IES, entretanto, neste 

caso, os dados sugerem coerência, à medida que esses alunos encontravam-se no 5º e 6º 

semestres e também indicaram terem vivenciado três ou mais dependências. 

  

Quadro 4.19 – Tempo em horas que permanece na IES por período (Questão 22) 

 Frequência % 

Horas Matutino Noturno Matutino Noturno 

até 5  5 15 5,9% 25,4% 

de 6 a 10  14 6 16,5% 10,2% 

de 11 a 15  2 2 2,4% 3,4% 

de 16 a 20  1 21 1,2% 35,6% 

de 21 a 25  5 8 5,9% 13,6% 

de 26 a 30  14 3 16,5% 5,1% 

de 31 a 35  24 2 28,2% 3,4% 

de 36 a 40  6 2 7,1% 3,4% 

mais de 40  11 0 12,9% 0,0% 

Não sei 3 0 3,5% 0,0% 

Total 85 59 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

A informação complementar observada no Quadro 4.20 diz que, fora da IES, 77,6% 

(28,2% + 31,8% + 17,6%) dos alunos do período matutino estudam menos de 15 horas por 

semana, e que 84,7% (55,9% + 28,8%) dos alunos do período noturno estudam menos de 10 

horas por semana. No caso dos alunos do período matutino, conforme observável nas 

instalações da IES, é possível dizer que uma parcela dos alunos também dedica parte do 

tempo dentro da IES. No entanto, para o caso dos alunos do período noturno a reclamação 

mais comum é a falta de tempo para o estudo em função do trabalho. Entretanto, não parece 

certo aceitar esta afirmação como justificativa de todo o grupo, uma vez que somente 40,4% 
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dos alunos, conforme visto no Quadro 4.10, declararam exercer alguma atividade profissional 

remunerada, isto é, que concorreria com o tempo para o estudo. 

 

Quadro 4.20 – Tempo em horas dedicado aos estudos fora da IES por período (Questão 23) 

 Frequência % 

Horas Matutino Noturno Matutino Noturno 

até 5  24 33 28,2% 55,9% 

de 6 a 10  27 17 31,8% 28,8% 

de 11 a 15  15 3 17,6% 5,1% 

de 16 a 20  3 1 3,5% 1,7% 

de 21 a 25  2 1 2,4% 1,7% 

de 26 a 30  2 0 2,4% 0,0% 

de 31 a 35  1 0 1,2% 0,0% 

de 36 a 40  2 0 2,4% 0,0% 

Não sei 9 4 10,6% 6,8% 

Total 85 59 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Complementando a informação, o Quadro 4.21 mostra que o alunado feminino declara 

mais tempo ao estudo que o alunado masculino, exceto no 7º e 8º semestres. 

 

Quadro 4.21 – Tempo dedicado aos estudos fora da IES por semestre e gênero (Questão 23) 

Semestre 

Tempo percebido (h) 
1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 

Feminino 10,7 5,5 12,8 13,9 6,3 4,3 2,5 12,8 

Masculino 9,0 5,3 7,9 5,5 4,3 6,2 6,9 3,9 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

4.3 ESCOLHAS E DECISÕES – CRITÉRIOS DO ALUNADO 

 

Os comentários que seguem resumem as observações sobre as questões com os 

números 33) Estudo porque; 24) Escolhi o curso de Administração por; e 25) Critérios de 

escolha da IES. Cada questão composta por suas variáveis buscou identificar o grau de 

concordância dos respondentes com as afirmações feitas nas variáveis. A cada variável foi 
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solicitado ao respondente escolher uma opção dentro do gradiente Discordo totalmente – 

Concordo totalmente. As respostas obtidas foram ponderadas pela escala de valor: Discordo 

totalmente = 0; Discordo em grande parte = 0,25; Em igual proporção discordo e concordo 

(indiferente) = 0,50; Concordo em grande parte = 0,75 e Concordo totalmente = 1, que 

permitiram produzir as seguintes correlações. 

 

4.3.1 Razões para estudar 

 

As respostas apresentadas no Quadro 4.22 sugerem alto grau de consciência por parte 

do alunado, com os parâmetros considero importante, o mercado de trabalho exige e preciso 

estudar com índice de concordância maior que 0,79. O baixo índice de concordância das 

variáveis meus pais querem que eu estude e meus amigos estudam sugerem que o querer 

estudar é um atributo próprio do alunado, entretanto ainda com restrição quanto à variável 

gosto de estudar, que apresentou índice de concordância pouco acima da média. Com relação 

a esta variável não foi possível identificar se o aluno não gosta de estudar, ou não percebe 

significância nas propostas que foram apresentadas, apesar de entender o ato de estudar como 

necessário. 

 

Quadro 4.22 – Estudo porque (Questão 33) 

Motivo59 Concordância 

a) considero importante 0,892 

g) o mercado de trabalho exige 0,830 

d) preciso estudar 0,793 

c) quero estudar 0,613 

b) gosto de estudar 0,524 

e) meus pais querem que eu estude 0,484 

f) meus amigos estudam 0,313 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

  

                                                 
59 As indicações de “a até g”, fora de ordem alfabética, indicam a ordem como as questões foram apresentadas 
aos respondentes. 
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4.3.2 Escolha do curso de Administração 

 

Com relação à escolha do curso de Administração, as variáveis oportunizar amplas 

possibilidades de trabalho e acreditar que tenho vocação para me tornar um Administrador, 

destacadas no o Quadro 4.23, apresentaram maior aderência ao alunado.  

 

Quadro 4.23 – Escolha do curso de Administração (Questão 24) 

Motivo Concordância 

d) oportunizar amplas possibilidades de trabalho 0,918 

a) acreditar que tenho vocação para me tornar um Administrador 0,764 

c) tratar-se de uma profissão regulamentada 0,594 

b) influência de terceiros (pais, amigos, mídia etc.) 0,502 

e) tratar-se de um curso fácil 0,123 

f) não foi aprovado no processo seletivo do curso que mais desejava 
realizar 

0,075 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Por outro lado, enquanto as variáveis tratar-se de uma profissão regulamentada e 

influência de terceiros (pais, amigos, mídia etc.) sugerirem baixo impacto na decisão pelo 

curso, as variáveis restantes, tratar-se de um curso fácil e não foi aprovado no processo 

seletivo do curso que mais desejava realizar, com o baixo índice de concordância acusado, 

indica que o curso de Administração é percebido como exigente e que foi a opção escolhida 

para a graduação. 

 

4.3.3 Decisão pela IES 

 

No tocante à escolha da instituição de ensino, conforme disponibilizado no Quadro 

4.24, a correlação apresentada pelas variáveis mostra que os conteúdos programáticos 

oferecidos pela instituição (ser uma IES reconhecida em determinada área de concentração - 

Marketing, Finanças, Empreendedorismo, Inovação, Gestão Pública, por exemplo), assim 

como sua imagem junto ao mercado (oferece boa infraestrutura, ser uma IES academicamente 

respeitada, ser uma IES socialmente respeitada: pelo Governo, empregadores, mercado 

educacional, minha família etc. e mantêm excelente corpo docente), ratificam a preocupação 

com a qualidade de educação desejada. A correlação das variáveis restantes, não ter 
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conseguido entrar na IES de minha preferência e ser uma IES pouco exigente, sugerem, como 

critério de escolha, a preocupação com a qualidade em detrimento da simples aprovação ao 

final do curso. 

 

Quadro 4.24 – Escolha da IES (Questão 25) 

Motivo Concordância 

b) ser uma IES reconhecida em determinada área de concentração - 
Marketing, Finanças, Empreendedorismo, Inovação, Gestão Pública, por 
exemplo. 

0,927 

e) oferece boa infraestrutura 0,891 

c) ser uma IES academicamente respeitada 0,882 

a) ser uma IES socialmente respeitada: pelo Governo, empregadores, 
mercado educacional, minha família etc. 

0,851 

d) mantêm excelente corpo docente 0,769 

g) não ter conseguido entrar na IES de minha preferência 0,259 

f) ser uma IES pouco exigente 0,153 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

4.3.4 Razões que motivam ser aluno da IES 

 

O Quadro 4.25 destaca, em ordem decrescente, as componentes motivacionais que 

sugerem significação ao alunado estudar nesta IES. Os três primeiros itens sugerem aspectos 

de aprendizagem significativa. O primeiro forte nível de ensino em Marketing pode indicar a 

identificação com a linha programática proposta pelo curso de Administração, e que pode 

fazer sentido aos sonhos e ilusões que o viés “Marketing” possa trazer. O segundo item, 

garantia de empregabilidade, sugere um critério prático de segurança. Um fato corrente e 

histórico é o alto grau de empregabilidade dos egressos do curso desta IES, que beira os 90%. 

Com relação ao terceiro item, possibilidade de aprender e aplicar, à luz de Moreira (2003), ele 

reflete a visão que o alunado tem sobre aprender com significado que permita sua aplicação. 

Os critérios classificados na faixa intermediária do Quadro 4.25 mostram a percepção 

e valoração dada pelo alunado a alguns aspectos considerados por Astin e Antonio (2012) 

como relevantes no envolvimento do aprendiz. Neste sentido a qualidade do ambiente 

estudantil (espaço e relacionamento) e do corpo docente, além da perspectiva de desafios 

significativos são argumentos representativos para querer ser aluno desta IES. 
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Diferentemente das disciplinas com viés em Marketing, os conteúdos da matriz 

curricular com ênfase em gestão e operações, métodos quantitativos, finanças e economia 

apresentam baixo grau de correlação, sugerindo menor identificação do alunado com esses 

conteúdos, ou não percebidos pela população discente como significantes aos conteúdos de 

Marketing, com os quais têm mais identificação. 

 

Quadro 4.25 – Razões que motivam ser aluno da IES (Questão 26) 

Motivo Concordância 

f) forte nível de ensino em Marketing 0,931 

a) garantia de empregabilidade 0,819 

k) possibilidade de aprender e aplicar 0,806 

j) ambiente marcado pelo bom relacionamento com professores, 
funcionários e estudantes 

0,774 

i) qualidade do corpo docente que mantêm 0,747 

m) espaço de participação dos estudantes nas aulas 0,743 

l) proporciona desafios que estão a minha altura 0,726 

e) forte nível de ensino em humanidades 0,663 

d) forte nível de ensino em gestão e operações 0,580 

h) qualidade dos estudantes que atrai 0,538 

g) forte nível de ensino em métodos quantitativos 0,524 

c) forte nível de ensino em finanças 0,467 

b) forte nível de ensino em economia 0,432 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Ainda na parte inferior do Quadro 4.25, chama a atenção a variável qualidade dos 

estudantes que atrai, entretanto não foi possível identificar se o alunado não valoriza esta 

variável, ou se a mesma já estaria considerada sob a variável verificada anteriormente, 

ambiente marcado pelo bom relacionamento com professores, funcionários e estudantes, com 

melhor pontuação. 

 

4.4 PERCEPÇÕES SOBRE O AMBIENTE ESTUDANTIL 

 

À luz do modelo I-E-O de Astin e Antonio (2012), a análise das questões que seguem 

abordam: a) os aspectos que permeiam o ambiente interno da IES (E de Environment), em 
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que nesta oportunidade se procurou identificar as percepções do alunado para as variáveis 

currículo do curso de graduação em Administração, os aspectos pedagógicos relativos à 

infraestrutura e a docência da IES, o envolvimento do alunado com outras atividades 

extracurriculares e, de forma pontual, b) aspectos que representam saídas (O de Output) a 

cada mudança de semestre, representada pela questão que envolve a satisfação com o 

desempenho acadêmico à época da pesquisa. 

 

4.4.1 Currículo do curso de Administração 

 

Os quatro aspectos oferecidos ao alunado, apesar de apresentarem correlação maior 

que 0,6 no critério de concordância, mostram percepções distintas nos diversos quadros 

produzidos para esta análise. 

Começando no Quadro 4.26 com os dois primeiros aspectos sobre este tópico, que 

abordou a coerência da matriz curricular com o perfil profissional do egresso do curso de 

Administração e disciplinas as ministradas no semestre, utilizando suas correlações, apuradas 

em 0,786 e 0,778, como equivalentes à concordância de cerca de 78% do alunado, este valor 

contrasta com o obtido quando da aplicação do questionário piloto, quando somente 14% 

admitiram conhecer o conteúdo do documento Perfil do egresso da IES. Frente a esta 

inconsistência, é de se supor que a matriz oferecida enquadra-se no imaginário que o alunado 

tem sobre o perfil do administrador. 

 

Quadro 4.26 – Matriz curricular e disciplinas (Questão 28) 

Aspectos Concordância 

a) A matriz curricular do curso de Administração é coerente com o perfil 
profissional esperado de um Administrador 

0,786 

b) Neste semestre há disciplinas que ajudam a desenvolver competências 
típicas de um Administrador 

0,778 

c) A sequência das disciplinas tem favorecido o meu aprendizado 0,724 

d) O número de disciplinas a serem cursadas no semestre é adequado ao 
meu tempo disponível para estudo 

0,679 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Os índices de concordância menores encontrados nos aspectos restantes sob este 

tópico, sequência de disciplina e número de disciplina, ratificam reclamações manifestadas 
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por vários alunos com relação às dificuldades para associar conteúdos aprendidos entre várias 

disciplinas, assim como outras reclamações relativas à carga de trabalhos demandada pelo alto 

número de disciplinas, principalmente nos primeiros semestres. Os valores apresentados no 

Quadro 4.26, mais detalhados nos Quadros e Gráficos 4.26.a, b e c, trazem as percepções do 

alunado separadas por gênero, períodos e semestres.  

O Quadro 4.26.a, e respectivo Gráfico, apresentam a percepção por gênero, com 

correlação 0,994. 

 
Quadro 4.26.a – O currículo do curso de Administração por gênero (Questão 28) 

Currículo 

Gênero 

Matriz 
curricular 
coerente 

Desenv. 
Compet. 

Sequência 
disciplinas 

No de 
disciplinas 

Feminino 0,780 0,777 0,723 0,678 

Masculino 0,795 0,779 0,725 0,680 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Visto de outra forma, o Gráfico 4.26.a destaca a menor concordância de ambos os 

gêneros para a variável Número de disciplinas. 

. 

Gráfico 4.26.a – O currículo do curso de Administração por gênero (Questão 28) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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O Quadro 4.26.b apresenta a percepção por período, com destaque para o menor índice 

de concordância no período matutino quanto ao No de disciplinas no semestre. É possível 

perceber que o alunado matutino apresenta menor índice de concordância quanto ao número 

de disciplinas cursadas, isto é, percebem maior quantidade de disciplinas na sua carga horária. 

Esta percepção faz sentido, particularmente para o alunado do 3º semestre, conforme pode ser 

visto no Quadro 4.26.c. Vale salientar que, conforme Apêndice A, o 3º semestre tem mais 

disciplinas que o 2º semestre. 

  

Quadro 4.26.b – O currículo do curso de Administração por período (Questão 28) 

Currículo 

Período 
Matriz 

curricular 
coerente 

Desenv. 
Compet. 

Sequência 
disciplin. 

No. de 
disciplinas 

Matutino 0,776 0,803 0,729 0,650 

Noturno 0,801 0,742 0,716 0,720 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

O Quadro 4.26.c, e respectivo Gráfico, apresentam as percepções do alunado por 

semestre. Neste é possível perceber menor índice de concordância dos alunos do terceiro 

semestre em termos de Matriz curricular, Sequência e Número de disciplinas. Por outro lado o 

alunado do oitavo semestre registra os menores índices de concordância com relação à Matriz 

curricular e Desenvolvimento de competências. 

 

Quadro 4.26.c – O currículo do curso de Administração por semestre (Questão 28) 

Currículo 

Semestre 

Matriz 
curricular 
coerente 

Desenv. 
Compet. 

Sequência 
disciplin. 

No. de 
disciplinas 

1º. 0,841 0,788 0,765 0,644 

2º. 0,773 0,886 0,886 0,750 

3º. 0,694 0,806 0,597 0,500 

4º. 0,750 0,815 0,761 0,739 

5º. 0,833 0,750 0,750 0,781 

6º. 0,850 0,800 0,683 0,750 

7º. 0,795 0,795 0,591 0,591 

8º. 0,639 0,472 0,694 0,639 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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Essa discordância parece ser razoável, uma vez que o terceiro semestre apresenta uma 

disciplina a mais que o segundo semestre, que pode, adicionalmente, estar prejudicado por 

eventuais dependências acumuladas até este semestre, podendo sugerir maior número de 

disciplinas, ou problemas na sequência das mesmas. 

 

Gráfico 4.26.c – O currículo do curso de Administração por semestre (Questão 28) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Por outro lado, os índices de concordância dos alunos do período noturno, 5º ao 8º 

semestres, mostram pontos distintos que merecem comentários. O alunado do 6º semestre 

manifesta maior concordância com a Matriz curricular e com o Desenvolvimento de 

competências. Um possível motivo é já estarem envolvidos ou se envolvendo 

profissionalmente com estágios profissionais. No entanto, o alunado do 7º. Semestre 

apresenta menor índice de concordância para a Sequência de disciplinas e Número de 

disciplinas, apesar de reconhecerem a coerência da matriz curricular e o desenvolvimento de 

competência. Por outro lado, com exceção dos semestre 3º e 7º, o alunado do 8º semestre 

apresenta menor índice de concordância em relação ao número de disciplinas. Esta crítica 

pode decorrer em virtude da quantidade de disciplinas cursadas, menor no 8º semestre, em 

comparação aos semestres anteriores, que pode sugerir a percepção de distribuição 

desbalanceada de disciplinas ao longo dos semestres. 
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O Quadro 4.27, elaborado à luz de Illeris (2013), mostra as percepções do alunado em 

relação aos tipos dos conteúdos aprendidos. A análise geral mostra maior índice médio na 

percepção por Conteúdos adicional, ou seja, que ampliam o repertório já conhecido. A 

alternativa Transformadora apresentou menor grau de percepção. 

 

Quadro 4.27 – Percepção sobre o aprendizado (Questão 29) 

Percepção (de um modo geral, nesse semestre as disciplinas tem 
proporcionado) 

Concordância 

b) CONTEÚDO ADICIONAL: Há conteúdos que agregam e ampliam o 
meu repertório. 

0,781 

c) AJUSTES NO QUE JÁ SEI: Há conteúdos que têm ajudado a alterar 
parcialmente o meu modo de pensar. 

0,748 

a) NOVIDADE: Há conteúdos novos que ainda não sei como relacionar 
ao meu repertório. 

0,648 

d) TRANSFORMADORA: Há conteúdos que têm contribuído para 
alterar radicalmente alguns conceitos, exigido muitas horas de estudo e 
gerado satisfação pelo crescimento pessoal e profissional proporcionado. 

0,642 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Os valores apresentados no Quadro 4.27, detalhados nos Quadros 4.27.a, b e c trazem 

as percepções do alunado separadas por gênero, períodos e semestres. As correlações dos 

graus de percepção por gênero e período são 0,939 e 0,954 respectivamente.  

 

Quadro 4.27.a – Percepção sobre o aprendizado por gênero (Questão 29) 

Tipo de 
Aprendizado 

Gênero 

Novidade Conteúdo 
adicional Ajustes no 

que já sei 

Transform
adora 

Feminino 0,657 0,792 0,741 0,633 

Masculino 0,635 0,766 0,758 0,656 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Em termos de gênero, enquanto o alunado feminino apresenta maior índice de 

concordância para os tipos de aprendizado Novidade e Conteúdo adicional, o alunado 

masculino aponta maiores índices de concordância para os tipos de aprendizado Ajustes no 

que já sei e Transformadora. Por outro lado, em termos de período, Quadro 4.27.b, enquanto o 
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alunado matutino atesta maiores índices de concordância para os tipos de aprendizado 

Novidade e Conteúdo adicional e Transformadora, o alunado matutino destaca tipo de 

aprendizado Ajustes no que já sei. Particularmente, para os alunos do período noturno, essa 

percepção deve decorrer da vivência paralela que já tem no mundo profissional, que propicia 

a revisão de terminologias e adequações a esta outra realidade.  

 

Quadro 4.27.b – Percepção sobre o aprendizado por período (Questão 29) 

Tipo de 
Aprendizado 

Período 

Novidade Conteúdo 
adicional Ajustes no 

que já sei 

Transform
adora 

Matutino 0,671 0,788 0,741 0,674 

Noturno 0,614 0,771 0,758 0,597 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

No Quadro 4.27.c, e respectivo Gráfico, os índices de concordância por tipo de 

aprendizado destacam: Novidade para o 1º semestre; Adicional e Ajustes para o 2º semestre; 

e Transformadora para o 3º semestre. Adicionalmente se pode perceber o declínio na 

percepção dos tipos de aprendizado ao longo dos semestres. 

 

Quadro 4.27.c– Percepção sobre o aprendizado por semestre (Questão 29) 

Tipo de 
Aprendizado 

Semestre 
Novidade Adicional Ajustes 

Transform
ador 

1º. 0,750 0,795 0,712 0,697 

2º. 0,614 0,864 0,841 0,705 

3º. 0,653 0,778 0,708 0,708 

4º. 0,609 0,793 0,783 0,630 

5º. 0,708 0,813 0,781 0,635 

6º. 0,550 0,767 0,733 0,533 

7º. 0,500 0,659 0,727 0,545 

8º. 0,583 0,694 0,722 0,583 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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Em termos semestrais, cabe destacar que enquanto o tipo Adicional apresentou maior 

percepção nos semestres 1º ao 6º, nos semestres 7º e 8º semestres se destacou o tipo Ajustes, 

possivelmente efeito da atividade profissional que os alunos destes semestres já 

experimentam. 

 

Gráfico 4.27.c– Percepção sobre o aprendizado por semestre (Questão 29) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

A avaliação feita pelo alunado, em relação aos conteúdos vistos no curso de 

Administração, mostra equilíbrio nos diversos tipos de aprendizado vivenciados (Novidade, 

Adicional, Ajustes e Transformadores) e seus maiores índices de concordância com o tipo 

Adicional, registrados do 1º até o 6º semestre, ratificam a fala de Illeris (2013), que reconhece 

a aprendizagem do tipo assimilativa ou por adição como a mais comum. Possivelmente a 

razão para a aprendizagem de o tipo Ajustes ter recebido maior índice de concordância nos 

semestres 7º e 8º ocorra por conta do estudante já estar em contato com o mundo profissional 

e perceber a necessidade de ajustes entre teoria e a prática. Entretanto, tanto aprendizagem do 

tipo cumulativa ou mecânica, nesta tese nomeada como Novidade, assim como o tipo de 

aprendizagem Transformadora também são percebidas pelo alunado. De certa forma o 

equilíbrio dos quatro tipos de aprendizagem sugere ser um fator positivo, favorável à 

mobilização para a aprendizagem, à medida que permite ao estudante agregar novos 

conhecimentos aderentes àqueles que já domina, ajustar conceitos já sob domínio e também 

questionar e também alterar radicalmente outros que se tornaram obsoletos. A constatação, ou 

minimamente a sensação, de evolução é um fator motivador para novos aprendizados. 
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De forma análoga ao Quadro 4.27, também no Quadro 4.28 utilizei conceitos 

aprendidos com Illeris (2013), onde busquei identificar os graus de sentimentos percebidos 

em relação ao conteúdos aprendidos no semestre, quando da realização da pesquisa . 

 

Quadro 4.28 – Sentimentos frente às disciplinas (Questão 30) 

Percepção (sobre os conteúdos das disciplinas cursadas) Concordância 

a) GOSTO E ESTUDO: Os conteúdos são importantes, fazem sentido, e 
aprendo com prazer. 

0,694 

b) NÃO SEI COMO ESTUDAR: Os conteúdos são importantes, mas tenho 
enfrentado dificuldade para assimilar. 

0,403 

c) NÃO SEI SE QUERO ESTUDAR: Os conteúdos são importantes, 
preciso aprender, mas minha prioridade não tem sido os estudos. 

0,299 

e) NÃO ATRATIVA: Minha preocupação é o diploma porque acredito que 
aprenderei trabalhando. 

0,286 

d) NÃO ME IDENTIFICO: Os conteúdos não me parecem relevantes e isso 
é uma fonte de desestímulo para os estudos. 

0,264 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

No Quadro 4.28 a leitura dos índices de concordância dos sentimentos frente às 

disciplinas sugerem que 40,3% tem dificuldades frente ao estudo (Não sei como estudar), que 

29,9% não veem o estudo como prioridade (Não sei se quero estudar), que 28,6% tem em 

mente somente o diploma (Não atrativa) e que 26,4% não percebem os conteúdos como 

relevantes (Não me identifico). 

Detalhando um pouco mais esta análise, olhando cada percepção pelo lado 

complementar, é razoável abstrair que quase 60% (1 – 0,403) sabe como estudar, que por 

volta de 70% (1- 0,299) querem estudar, que cerca de 71% (1 – 0,286) veem as disciplinas 

com simpatia e que aproximadamente 74% (1 – 0,264) do alunado se identifica com os 

conteúdos apresentados nas disciplinas. Por outro lado, cerca de 31% (1 - 0,694) manifesta 

não gostar de estudar. 

Os Quadros 4.28.a até c mostram os detalhamentos por gênero, período e semestres, 

onde os índices de correlação foram de 0,992 e 0,951 para gênero e período respectivamente. 
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Quadro 4.28.a – Sentimentos frente às disciplinas por gênero (Questão 30) 

Sentimento 

Gênero 

Gosto e 
Estudo 

Não sei 
como 

estudar 

Não sei se 
quero 

estudar 

Não me 
identifico 

Não 
atrativa 

Feminino 0,708 0,401 0,271 0,232 0,247 

Masculino 0,676 0,406 0,336 0,307 0,340 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Os índices de concordância do Quadro 4.28.a indicam maior identificação do alunado 

feminino com os estudos, onde todos os quesitos, sob a categoria Sentimento, mostram 

percepções mais favoráveis ao aprendizado. Em relação aos períodos, Quadro 4.28.b, o 

alunado noturno apresenta indicadores favoráveis ao aprendizado para os sentimentos Gosto e 

estudo e Não sei como estudar, enquanto o alunado matutino para os sentimentos N não sei se 

quero estudar, Não me identifico e Não atrativa.  

 

Quadro 4.28.b – Sentimentos frente às disciplinas por período (Questão 30) 

Sentimento 

Período 

Gosto e 
Estudo 

Não sei 
como 

estudar 

Não sei se 
quero 

estudar 

Não me 
identifico 

Não 
atrativa 

Matutino 0,688 0,421 0,262 0,250 0,241 

Noturno 0,703 0,377 0,352 0,284 0,352 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Na análise do Quadro 4.28.c, cabe destaque para os extremos de concordância 

apresentados em cada sentimento. No período matutino o sentimento Gosto e Estudo se 

destaca no 2º semestre (0,818), enquanto o 3º semestre apresenta o menor índice de 

concordância (0,611). Por outro lado, para o mesmo sentimento, porém no período noturno, o 

alunado do 5º semestre indica maior concordância (0,719), ao passo que o alunado do 8º 

semestre tem menor percepção (0,611). Chama atenção o declínio progressivo do sentimento 

Gosto e Estudo ao longo dos semestres. 

Para o sentimento Não sei como estudar o período matutino apresenta o alunado do 1º 

semestre com maior percepção (0,492) e o alunado do 2º. Semestre com maior confiança 

(0,295). Entretanto surpreende a manifestação do alunado do 7º semestre com o maior índice 
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(0,455). É de se supor que à medida que avançam nos semestres o alunado demostre maior 

sapiência para estudar. 

Com relação ao sentimento Não sei se quero estudar o alunado matutino mostra 

interesse maior que o alunado noturno, entretanto incomoda a manifestação do 1º semestre ser 

maior que os demais (0,311). Por outro lado, os maiores índices identificados no alunado 

noturno sugerem ser decorrentes da vida profissional, já ocorrendo, ou em vias de 

encaminhamento, que podem parecer mais sedutora aos olhos deste alunado. 

 

Quadro 4.28.c – Sentimentos frente às disciplinas por semestre (Questão 30) 

Sentimento 

Semestre 

Gosto e 
Estudo 

Não sei 
como 

estudar 

Não sei se 
quero 

estudar 

Não me 
identifico 

Não 
atrativa 

1º. 0,644 0,492 0,311 0,227 0,167 

2º. 0,818 0,295 0,136 0,159 0,205 

3º. 0,611 0,458 0,292 0,292 0,264 

4º. 0,793 0,337 0,207 0,228 0,283 

5º. 0,719 0,375 0,313 0,354 0,292 

6º. 0,683 0,350 0,333 0,233 0,400 

7º. 0,682 0,455 0,477 0,341 0,568 

8º. 0,611 0,361 0,389 0,278 0,333 

Média 0,694 0,403 0,299 0,264 0,286 

Complemento 0,306 0,597 0,701 0,736 0,714 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Os demais sentimentos, Não me identifico e Não atrativa, apresentam evolução 

negativa ao longo dos semestre, com ápices no 5º semestre para o sentimento Não me 

identifico, (0,354) e no 7º semestre para o sentimento Não atrativa (0,568). 

Os dados do Quadro 4.28.c podem ser visto no Gráfico 4.28.c, e apresentam a 

tendência de cada sentimento ao longo dos semestres. 

À luz do obstáculos caracterizados por Illeris (2013) como mecanismos de defesa 

(consciência cotidiana, defesa da identidade e ambivalência) e resistência mental, os dados 

também revelam que os sentimentos do alunado, frente às disciplinas, parecem favorecer a 

mobilização do mesmo para o aprendizado, na medida em que os diversos mecanismos de 

defesa apresentaram indicadores de concordância favoráveis. Entretanto, estes sentimentos 
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sazonais que aumentam ou diminuem, de modo inverso à carga horária das disciplinas ditas 

exatas. Ao longo dos semestres, gráfico 4.28.c, o sentimento gosto e estudo mostra 

comportamento sintomático quando analisado em conjunto com os sentimentos não sei como 

estudar, não sei se quero estudar e não me identifico. Neste sentido, principalmente no 

período matutino, na medida em que o sentimento gosto e estudo aumenta, ocorre o 

movimento inverso de incertezas quanto a não saber estudar, não saber se quer estudar ou de 

identificação. Para o período noturno, à medida que o sentimento gosto e estudo, 

progressivamente diminui, ocorre sentimento inverso em relação à identificação não atrativa, 

que aumenta a cada semestre. 

 

Gráfico 4.28.c – Sentimentos frente às disciplinas por semestre (Questão 30) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

É possível perceber no Gráfico 4.28.c as tendências contrárias de cada sentimento. 

Enquanto o sentimento Gosto e Estudo apresenta tendência de queda, valor negativo, os 

demais sentimentos, desfavoráveis, valor positivo, apresentam tendência de aumento. Estas 

tendências são apresentadas, por gênero, no Quadro 4.28.c1. 
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Quadro 4.28.c1 – Valor de inclinação da reta Sentimentos – Tendência por gênero (Questão 30) 

 Valor de inclinação da reta 

Percepção (sobre os conteúdos das disciplinas 
cursadas) 

Feminino Masculino 

Gosto e Estudo 0,002 - 0,020 

Não sei como estudar 0,010 - 0,025 

Não sei se quero estudar 0,045 0,010 

Não me identifico 0,001 0,025 

Não atrativa 0,040 0,036 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Curiosamente as tendências apuradas por gênero no Quadro 4.28.c1 mostram situações 

conflitantes. Ao mesmo tempo em que o alunado feminino indica tendência positiva no 

sentimento Gosto e estudo (+ 0,002), apresenta aumento na dúvida em Não sei se quero 

estudar (0,045). Apesar de o alunado feminino apresentar melhor aproveitamento, Apêndice 

V, o depoimento do mesmo alunado feminino sugere sua busca, ao longo dos semestres, por 

novas formas de estudo, Não sei se como estudar (0,010). Por outro lado, o alunado 

masculino, ao longo dos semestres, apresenta declínio em Gosto e estudo (-0,020), ao mesmo 

tempo em que, declara ter aprendido como estudar, negando Não sei como estudar (-0,025), 

apesar de declarar não se dedicar menos tempo ao estudo (Quadro 4.18 - Tempo em horas que 

permanece na IES por semestre e gênero).  

Ratificando percepções, ao longo do tempo no ambiente educacional, as manifestações 

do alunado feminino mostram maior identificação deste público com os estudos. Conforme 

Quadro 4.28.d, a análise cruzada “período por gênero” mostra que 70,1% e 71,9% do alunado 

feminino, contra 66,9% e 68,5% do alunado masculino, respectivamente períodos matutino e 

noturno, declaram gostar de estudar. Essas concordâncias são ratificadas no quesito Não 

atrativa. Analisando essa variável, de forma oposta, isto é, entendem as disciplinas como 

atrativas, seus valores complementares apresentam 80,9% (1 – 0,191) e 76,4% (1 – 0,336) 

para o alunado feminino contra 78,4% (1 – 0,316) e 63,0% (1 – 0,370) para o alunado 

masculino, para os períodos matutino e noturno respectivamente. De forma análoga, os 

índices apurados nos quesitos intermediários – Não sei como estudar, Não sei se quero 

estudar e Não me identifico – ratificam a maior identificação do alunado feminino com os 

estudos. 
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Quadro 4.28.d – Sentimentos frente às disciplinas por gênero e período (Questão 30) 

Gênero Feminino Masculino 

Período Matutino Noturno Matutino Noturno 

Sentimento     

Gosto e Estudo 0,701 0,719 0,669 0,685 

Não sei como estudar 0,397 0,406 0,456 0,343 

Não sei se quero estudar 0,225 0,344 0,316 0,361 

Não me identifico 0,225 0,242 0,287 0,333 

Não atrativa 0,191 0,336 0,316 0,370 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

4.4.2 Aspectos pedagógicos da IES 

 

O Quadro 4.29 apresenta, em ordem decrescente, o grau de concordância apontado 

pelo alunado quanto aos aspectos pedagógicos da IES. O gradiente de concordância, variando 

entre 0,931 e 0,72, indica o grau de percepção do alunado quanto aos recursos60 disponíveis 

na IES. 

 

Quadro 4.29 – Aspectos pedagógicos da IES (Questão 32) 

Aspectos Concordância 

a) Facilidade de acesso à Internet 0,931 

b) Qualidade do acervo físico da biblioteca: livros e periódicos 0,901 

f) Laboratório de informática – softwares instalados 0,889 

g) Ambientes de aprendizagem: salas de aula 0,885 

c) Qualidade do acervo virtual da biblioteca: bases de dados 0,854 

e) Laboratório de informática – número de computadores 0,847 

d) Disponibilidade de material pedagógico: casos para ensino, jogos 
pedagógicos, filmes, objetos de aprendizagem etc. 

0,819 

k) Suporte acadêmico 0,785 

i) Ambientes de aprendizagem virtual 0,755 

j) Suporte pedagógico 0,748 

h) Ambientes de aprendizagem: salas de estudo 0,720 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

                                                 
60 Esses aspectos encontram-se detalhados por gênero, período e semestre nos diversos Quadros e Gráficos 
relacionados à Questão 32, disponível no Apêndice K. Nestas séries os aspectos estão agrupados nas seguintes 
similaridades, por semestre: Internet e aprendizagem virtual; acervo bibliográfico; laboratórios e salas de aula; 
material e suporte pedagógico. 
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De um modo geral, os graus de concordância, acima de 0,700, sugerem que o alunado 

reconhece a qualidade da infraestrutura disponibilizada para o aprendizado. Entretanto, cabe 

destaque o índice de concordância de 0,720, atribuído ao quesito Os ambientes de 

aprendizagem – salas de estudo, que ratifica o clamor percebido por mais espaço para estudos 

fora da sala de aula. Essa percepção é ratificada também nos detalhamentos por gênero, 

período e semestres, conforme detalhamento da Questão 32, disponível no Apêndice K. 

 

4.4.3 A docência na IES 

 

Um tópico relevante à aprendizagem para Astin e Antonio (2012) é o que se refere à 

docência. Sob este item busquei identificar a percepção do alunado em relação a três pontos 

a) estratégias de ensino praticadas pelo corpo docente; b) forma como o alunado prefere ser 

avaliado e c) formas como o professor poderia contribuir para a sua aprendizagem. 

No tocante ao primeiro item, os Quadros 4.30 e 4.30.a apresentam, em ordem 

decrescente de citações, as estratégias de ensino praticadas na IES.  

 

Quadro 4.30 – Estratégias de ensino (Questão 38) 

As aulas ministradas pelos meus professores privilegiam Frequência % 

a forma expositiva dialogada 107 24,6%

discussão dos conteúdos previamente lidos por meio de 
discussão de casos, dinâmica de grupo, análise e solução de 
problema, seminários etc. 81 18,6%

a forma expositiva 77 17,7%

elaboração e desenvolvimento de projetos 51 11,7%

atividades em laboratório tais como exercícios, jogo de empresa, 
simulação empresarial, lista de discussão por meio informatizado 
etc. 44 10,1%

Pesquisa 25 5,7%

Orientação 25 5,7%

Feedback 25 5,7%

Total 435 100,0%

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Cabe destacar a percepção do alunado para a forma expositiva, simples e dialogada, 

como recurso para a condução das disciplinas. Esta estratégia de ensino, ainda comum em 



133 
 
 

muitas instituições, apresenta armadilhas que podem comprometer o rendimento, se não 

utilizadas de forma adequada. Seu uso exclusivo, ou excessivo, coloca o discente em uma 

posição passiva (MASETTO, 2010), não propícia ao aprendizado, principalmente com a 

diversidade de estímulos mais atraentes (internet e celular) ou uma exposição enfadonha 

favorável ao desinteresse alavancáveis por cansaço e sono reclamados. 

No entanto, observa-se que outras estratégias de ensino são também utilizadas por 

diversos docentes. Não foi possível, a partir das questões preparadas, identificar o nível de 

utilização e aplicação das técnicas por tipo de conteúdo ou natureza das disciplinas 

ministradas no curso da IES. 

Conforme detalhamento das respostas da questão 38, disponível no Apêndice K, as 

amostras por gênero e período apresentaram correlações 0,901 e 0,971 respectivamente. 

 

Quadro 4.30.a – Estratégias de ensino por semestre (Questão 38) 

Semestre 

Estratégia 
1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o

a forma expositiva 
dialogada 

21% 27% 20% 29% 26% 24% 24% 30%

discussão dos conteúdos 
previamente lidos [...] 
etc. 

15% 20% 13% 15% 19% 18% 24% 26%

a forma expositiva  21% 20% 19% 19% 19% 8% 24% 19%

elaboração e 
desenvolvimento de 
projetos 

19% 10% 7% 11% 11% 14% 6% 4%

atividades em laboratório 
[... ] etc. 

10% 7% 13% 11% 7% 10% 15% 7%

pesquisa 2% 7% 15% 4% 4% 8% 6% 4%

orientação 6% 0% 6% 4% 10% 10% 0% 4%

feedback 6% 10% 7% 6% 3% 6% 3% 7%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Frequência 97 30 54 72 72 49 34 27

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Particularmente no Quadro 4.30.a, chama atenção à baixa percepção do alunado para a 

prática elaboração e desenvolvimento de projetos, menos de 6% e 4% para os semestres 7º e 

8º respectivamente, ratificado pelos quesitos pesquisa e orientação. Este estranhamento se 
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deve ao fato que é justamente neste período, 7º e 8º, semestre que este alunado está 

concentrado no desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, caracterizado por 

orientações, pesquisa e desenvolvimento de projeto em grupo, no entanto, conforme pode ser 

observado no Quadro 4.31, este mesmo alunado aponta preferência em ser avaliado por 

trabalhos em grupo, 57,6%. 

Ainda no Quadro 4.31, as alternativas Perguntas e troca de ideias em aula e Registros 

de leitura preparatória para as aulas apresentaram baixa preferência, sugerindo que, apesar da 

prática apontada no Quadro 4.30, estratégia de ensino com conteúdos previamente lidos, ainda 

não percebem os benefícios da leitura prévia. 

 

Quadro 4.31 – Avaliação da aprendizagem (Questão 39) 

Eu prefiro que os professores levem em conta: Frequência % 

... o que aprendi a partir de minha participação em discussão de 
casos, seminários, trabalhos em grupo etc. 83 57,6%

... o que aprendi a partir dos resultados de aplicação de provas, 
aplicação de testes, realização de lista de exercícios, chamada 
oral etc. 51 35,4%

Registros de leitura preparatória para as aulas 9 6,3%

Perguntas e troca de ideias em aula 1 0,7%

Total 144 100,0%

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Em termos de gênero, apesar de ainda baixo, o Quadro 4.31.a ratifica o maior 

envolvimento do alunado feminino com a aprendizagem, 7,2% contra 4,9%. Por outro lado, 

conforme apontado no Quadro 4.31.b, apesar do número não representativo sobre o total, 

somente 5,1% das manifestações do período noturno contra 7,1% do período matutino tem 

preferência pela leitura prévia. Face ao menor tempo que o alunado do período noturno tem 

para o estudo, o menor índice apurado parece condizente.  
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Quadro 4.31.a – Avaliação da aprendizagem por gênero (Questão 39) 

 Frequência % 

Gênero 

Avaliação 
Feminino Masculino Feminino Masculino 

[...] minha participação 
em discussão de casos, 

seminários, trabalhos 
em grupo  

47 36 56,6% 59,0% 

[...] aplicação de 
provas, aplicação de 
testes, realização de 

lista de exercícios, 
chamada oral etc. 

30 21 36,1% 34,4% 

Registros de leitura 
preparatória [...] 

6 3 7,2% 4,9% 

Perguntas e troca de 
ideias em aula 

0 1 0,0% 1,6% 

Total 83 61 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

  

Quadro 4.31.b – Avaliação da aprendizagem por período (Questão 39) 

 Frequência % 

Período 

Avaliação 
Matutino Noturno Matutino Noturno 

[...] minha participação 
em discussão de casos, 

seminários, trabalhos 
em grupo  

51 32 60,0% 54,2% 

[...] aplicação de 
provas, aplicação de 
testes, realização de 

lista de exercícios, 
chamada oral etc. 

27 24 31,8% 40,7% 

Registros de leitura 
preparatória [...] 

6 3 7,1% 5,1% 

Perguntas e troca de 
ideias em aula 1 0 1,2% 0,0% 

Total 85 59 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Entretanto quando analisados semestre a semestre a leitura traz outra percepção. O 

Quadro 4.31.c, e respectivo Gráfico 4.31.c, grosso modo, mostram a preferência declinante 
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por avaliações através do expediente [...] minha participação em discussão de casos 

seminários, trabalhos em grupo, ao longo do tempo o alunado muda sua preferência para [...] 

aplicação de provas, aplicação de testes, realização de lista de exercícios, chamada oral etc., 

para somente no 8º semestre valorizar a avaliação através da [...] leitura preparatória para as 

aulas. 

A mudança de preferências comentada, percebidas nos períodos matutino para 

noturno, pode ser decorrente do envolvimento do alunado com as atividades profissionais. 

Neste sentido, a preparação de seminários, assim como trabalhos em grupo, podem ser 

percebidas pelo alunado como maior consumidor de tempo disponível, levando este público a 

entender que a avaliação mediante provas, teste, lista de exercício e chamada oral lhes seja 

mais conveniente. 

 

Quadro 4.31.c – Avaliação da aprendizagem por semestre (Questão 39) – valores em % 

Semestre 

Avaliação 
1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 

[...] minha participação 
em discussão de casos, 

seminários, trabalhos em 
grupo etc. 

72,7 54,5 38,9 60,9 62,5 53,3 45,5 44,4

[...] aplicação de provas, 
aplicação de testes, 

realização de lista de 
exercícios, chamada oral 

etc. 

15,2 45,5 55,6 30,4 33,3 46,7 54,5 33,3

Registros de leitura 
preparatória para as aulas 

12,1 0,0 5,6 4,3 4,2 0,0 0,0 22,2

Perguntas e troca de ideias 
em aula 

0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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Gráfico 4.31.c – Avaliação da aprendizagem por semestre (Questão 39) – valores em % 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Ainda no Quadro 4.31.c Perguntas e troca de ideias em aula não é o tipo de avaliação 

preferido pelo alunado. Com relação a este tipo de avaliação, faz sentido a baixa preferência, 

uma vez que o expediente leitura preparatória para as aulas ainda não é uma prática.  

Com relação às contribuições que o docente poderia fazer para sua aprendizagem, 

Quadro 4.32, 27,2% das manifestações pedem por boas explicações e exemplos por parte do 

docente, enquanto 22,6% gostariam de diferentes estratégias de ensino e da otimização do 

tempo em sala de aula. Por outro lado, o alunado não reconhece a necessidade de aprender 

novas formas de estudo (9,3%), assim como não valoriza a avaliação por processo (7,7%). 

Os valores apurados, Quadro 4.32, contrastam com as preferências da questão 39, 

Quadro 4.31 - preferências para a avaliação da aprendizagem, uma vez que demostram pouca 

inclinação à leitura preparatória.  
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Quadro 4.32 – Contribuições do professor para a aprendizagem (Questão 40) 

O que o professor pode fazer para contribuir para a sua 
aprendizagem? 

Frequência % 

Explicando bem, ilustrando os conteúdos com exemplo, e 
proporcionando a aplicação dos conteúdos trabalhados 

117 27,2%

Diversificando as estratégias de ensino e otimizando o tempo 
de sala de aula 

97 22,6%

Mostrando interesse por minha aprendizagem 80 18,6%

Oferecendo feedback frequente para que eu possa fazer 
correções de rota 

61 14,2%

Ensinando diferentes técnicas de estudo 40 9,3%

Avaliando a minha aprendizagem durante o semestre (por 
processo) 

33 7,7%

Outros 2 0,5%

Total 430 100,0%

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Vale destacar também o baixo índice de citação para a opção Ensinando diferentes 

técnicas de estudo. A dúvida que fica é se: a) estão satisfeitos com as técnicas que dominam 

ou b) confundiram técnicas de estudo com técnicas de ensino. 

As respostas obtidas para a questão 40, Quadro 4.32, apresentam correlações de 0,958 

e 0,955 para gênero e período, respectivamente, e esses detalhamentos podem ser encontrados 

no Apêndice K. Com relação ao Quadro 4.32.a, chama atenção a comportamento inverso, ao 

longo dos semestres, para as contribuições esperadas Mostrando interesse por minha 

aprendizagem e Oferecendo feedback frequente para que eu possa fazer correções de rota, em 

detrimento de outras contribuições que poderiam ser esperadas pelo alunado.  

 

Quadro 4.32.a – Contribuições do professor para a aprendizagem por semestre (Questão 40) 

Semestre 
Contribuição 

1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o

Explicando bem, 
ilustrando os conteúdos 
com exemplo, e 
proporcionando a 
aplicação dos conteúdos 
trabalhados 

24% 31% 30% 28% 30% 25% 23% 29%



139 
 
 

Diversificando as 
estratégias de ensino e 
otimizando o tempo de 
sala de aula 

25% 22% 22% 21% 24% 23% 20% 17%

Mostrando interesse por 
minha aprendizagem 15% 25% 15% 18% 16% 20% 26% 29%

Oferecendo feedback 
frequente para que eu 
possa fazer correções de 
rota 

18% 9% 17% 15% 16% 14% 6% 4%

Ensinando diferentes 
técnicas de estudo 11% 9% 7% 11% 6% 7% 14% 8%

Avaliando a minha 
aprendizagem durante o 
semestre (por processo) 

6% 3% 9% 7% 9% 9% 11% 8%

Outros 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 4%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Frequência 99 32 54 72 70 44 35 24

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Gráfico 4.32.a – Contribuições do professor para a aprendizagem por semestre (Questão 40) 

(excerto) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

As inclinações das retas, Gráfico 4.32.a, das duas contribuições esperadas sugerem 

que o alunado deposita suas esperanças de aprendizado no docente, isto é, parece precisar de 

maior atenção da docência, em detrimento da própria autonomia, relegando a um segundo 
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plano o recebimento de feedback como contributivo à reflexão, escolhas e mobilização 

própria para o aprendizado. 

 

4.4.4 Envolvimento com outras atividades (Questão 31) 

 

Em sua teoria do envolvimento, Astin, (1999; 2012), contempla as atividades 

extracurriculares como relevantes à aprendizagem. O Quadro 4.33 resume, em ordem 

decrescente de frequência de manifestações, as principais atividades extracurriculares, objeto 

de verificação da questão de número 31, apontadas pelo alunado, como parte de seu 

envolvimento na IES. 

A atividade Economiadas (Quadro 4.33) é a mais lembrada com 29,4% das citações. 

Ela é uma atividade anual coordenada pela Atlética, entidade estudantil da IES, que envolve 

competições esportivas entre diversas faculdades. Em termos de atividades voltadas 

diretamente para a aprendizagem acadêmica, destacam-se também duas outras atividades, 

Programa de iniciação científica – PIC e Programa de monitoria, entretanto com baixo 

envolvimento, menos de 1,5%. Essas duas atividades, naturalmente, implicam mais interesse, 

envolvimento e autonomia no aprendizado. 

 

Quadro 4.33 – Envolvimento com outras atividades (Questão 31) 

Atividade Frequência % 

Economiadas (Social) 79 29,4%

Oficinas (Acadêmico) 46 17,1%

Cursos de férias (oferecido na IES onde estudo ou em outra IES) 
(Acadêmico) 29 10,8%

Atlética (Social) 26 9,7%

Empresa Junior (Acadêmico) 21 7,8%

Diretório acadêmico (Social) 19 7,1%

Aiesec (Social) 7 2,6%

Programa de iniciação científica (Acadêmico) 4 1,5%

Programa de monitoria (sou/fui monitor de algum professor) 
(Acadêmico) 4 1,5%

Outros 20 7,4%

Nenhuma participação 14 5,2%

Total 269 100,0%

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
Obs. O total da frequência, 269, maior que o de respondentes, 144, deve-se a esta questão permitir mais de 
uma alternativa.  
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Do ponto de vista macro, o Quadro 4.33.a indica 56,5% de envolvimento social, visto 

por Astin (1999) como facilitador às atividades acadêmicas. 

 

Quadro 4.33.a – Envolvimento por natureza de atividade (Questão 31) 

Atividade Frequência % 

Social 152 56,5%

Acadêmico 83 30,9%

Outros e Nenhuma participação 34 12,6%

Total 269 100,0%

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
 

Quadro 4.33.b – Envolvimento com outras atividades por gênero (Questão 31) 

 Frequência % 

Gênero 

Participação 
Feminino Masculino Feminino Masculino

Economiadas 46 33 30,5% 28,0% 

Oficinas 32 14 21,2% 11,9% 

Cursos de férias (oferecido 
na IES onde estudo ou em 
outra IES) 

16 13 10,6% 11,0% 

Atlética 8 18 5,3% 15,3% 

Diretório acadêmico 11 8 7,3% 6,8% 

Empresa Junior 11 10 7,3% 8,5% 

Aiesec 5 2 3,3% 1,7% 

Programa de iniciação 
científica 2 2 1,3% 1,7% 

Programa de monitoria 
(sou/fui monitor de algum 
professor) 

0 4 0,0% 3,4% 

Outros 13 7 8,6% 5,9% 

Nenhuma participação 7 7 4,6% 5,9% 

Total 151 118 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

A Questão 31 apresentou correlações de 0,858 e 0,901 para gênero e período 

respectivamente, e o Quadro 4.33.b ratifica o maior envolvimento do alunado feminino 

também nas maioria das atividades extracurriculares. Em termos de atividades diretamente 



142 
 

relacionadas com as disciplinas acadêmicas, destacam-se: Oficina, Curso de férias e Empresa 

Junior. Com relação à atividade Programa de monitoria, apesar da ausência de registro nesta 

amostra para o alunado feminino, é sabido que várias disciplinas contam com alunas atuando 

como monitoras. 

O Quadro 4.33.c mostra maior envolvimento do alunado com a atividade 

extracurricular Economiadas em todos os semestre, acima de 22%. Destaca-se a amostra do 7º 

semestre. Sendo um período demandante, em termos de início do Trabalho de Conclusão do 

Curso, ele aponta o maior percentual discente sem nenhuma participação (18%) em atividades 

extracurriculares, entretanto, contrasta, o registro do segundo maior percentual de participação 

nas Economiadas (35%). Em termos semestrais, merece destaque também a amostra não 

trazer participantes de alunos do 3º ao 6º semestres nestas atividades. 

 

Quadro 4.33.c – Envolvimento com outras atividades por semestre (Questão 31)  

Semestre 

Atividade extracurric. 
1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o

Economiadas 24% 29% 39% 33% 29% 30% 35% 22%

Oficinas 16% 5% 19% 23% 16% 11% 24% 22%

Cursos de férias 
(oferecido na IES onde 
estudo ou em outra IES) 

6% 0% 13% 5% 16% 22% 12% 17%

Atlética 13% 14% 3% 8% 8% 11% 6% 11%

Diretório acadêmico 12% 5% 6% 5% 10% 7% 0% 6%

Empresa Junior 9% 29% 3% 3% 6% 0% 6% 6%

Aiesec 3% 5% 3% 3% 2% 4% 0% 0%

Programa de iniciação 
científica 

3% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 6%

Programa de monitoria 
(sou/fui monitor de algum 
professor) 

3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 6%

Outros 3% 10% 10% 15% 8% 7% 0% 6%

Nenhuma participação 7% 0% 3% 3% 4% 7% 18% 0%

Total % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Frequência absoluta 67 21 31 39 49 27 17 18

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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Por outro lado, à medida que passam os semestres, os dados do Quadro 4.33.c, 

convertidos na forma do Quadro 4.33.d apontam inversão de dedicação do alunado às 

atividades Social e Estudos. Uma explicação para a inversão da inclinação das retas são os 

eventos que demandam mais tempo para as atividades profissionais e também o trabalho de 

conclusão de curso (TCC). O Gráfico 4.33.d mostra as inclinações das retas tabuladas no 

Quadro 4.33.d. 

 

Quadro 4.33.d – Envolvimento por natureza de atividade por semestre (Questão 31) 

Semestre 

Natureza da Atividade 
extracurricular 

1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o

Social 61% 80% 55% 51% 55% 52% 47% 44%

Acadêmico 29% 10% 32% 31% 33% 33% 35% 50%

Outros e Nenhuma 
participação 

10% 10% 13% 18% 12% 15% 18% 6%

Total % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Gráfico 4.33.d – Envolvimento por natureza de atividade por semestre (Questão 31) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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4.4.5 Desempenho acadêmico (49) 

 

A questão de número 49 guarda relação com a etapa final (O – Output) do modelo I-E-

O de Astin e Antonio (2012), à medida que busca identificar a percepção do alunado quanto a 

um tipo de resultado percebido, no caso a satisfação com seu desempenho acadêmico.  

 Conforme Quadro 4.34, gosto do curso que realizo apresenta índice de concordância 

de 0,790 e índice 0,757 pela valorização pelo esforço de aprender. Por outro lado, as opiniões 

sobre gosto de estudar e estudo pouco na medida ... mostram índices de concordância 0,547 e 

0,543 respectivamente. Não foi possível identificar se pelo fato de não gostarem tanto de 

estudar, contentam-se em estudar pouco, por terem facilidade para aprender. 

 

Quadro 4.34 – Satisfação com o desempenho acadêmico (Questão 49) 

Estou satisfeito porque: Concordância 

c) gosto do curso que realizo 0,790 

h) sinto-me valorizado pelo esforço de aprender, alcançando boas notas 0,757 

d) admiro o trabalho realizado pelos meus professores 0,717 

b) minha autoestima se eleva na medida em que aprendo 0,708 

g) os feedbacks recebidos ajudam em meu aprendizado 0,696 

f) tenho espaço para solucionar dúvidas com professores ou monitores 0,693 

e) tenho convicção de que aprendo na mesma proporção que estudo 0,630 

a) gosto de estudar 0,547 

i) estudo pouco na medida em que tenho facilidade para aprender 0,543 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Chama também atenção o nível de concordância da alternativa tenho espaço para 

solucionar dúvidas com professores ou monitores. Neste caso não foi possível identificar se 

não existe abertura por parte dos professores, referência para a resposta oferecida, ou se não 

fazem uso deste expediente. 

Os Quadros 4.34.a 4.34.b detalham o nível de satisfação do alunado por gênero e 

período, e apresentou correlações respectivas de 0,844 e 0,764. Nesta questão, para todas as 

alternativas, exceto para estudo pouco na medida em que tenho facilidade para aprender, o 

alunado feminino e matutino apresentaram maiores níveis de concordância que os alunados 

masculino e noturno.  
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Quadro 4.34.a – Satisfação com o desempenho acadêmico por gênero (Questão 49) 

Gênero
Motivo da satisfação 

Feminino Masculino 

c) gosto do curso que realizo 0,807 0,766 

h) sinto-me valorizado pelo esforço de aprender, 
alcançando boas notas 

0,783 0,721 

d) admiro o trabalho realizado pelos meus professores 
0,729 0,701 

b) minha autoestima se eleva na medida em que 
aprendo 

0,708 0,709 

g) os feedbacks recebidos ajudam em meu aprendizado 
0,723 0,660 

f) tenho espaço para solucionar dúvidas com 
professores ou monitores 

0,702 0,680 

e) tenho convicção de que aprendo na mesma 
proporção que estudo 

0,648 0,607 

a) gosto de estudar 0,584 0,496 

i) estudo pouco na medida em que tenho facilidade para 
aprender 

0,506 0,594 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Quadro 4.34.b – Satisfação com o desempenho acadêmico por período (Questão 49) 

Período
Motivo da satisfação 

Matutino Noturno 

c) gosto do curso que realizo 0,794 0,784 

h) sinto-me valorizado pelo esforço de aprender, 
alcançando boas notas 

0,788 0,712 

d) admiro o trabalho realizado pelos meus professores 
0,721 0,712 

b) minha autoestima se eleva na medida em que 
aprendo 

0,750 0,648 

g) os feedbacks recebidos ajudam em meu aprendizado 
0,726 0,653 

f) tenho espaço para solucionar dúvidas com 
professores ou monitores 

0,709 0,669 

e) tenho convicção de que aprendo na mesma 
proporção que estudo 

0,653 0,597 

a) gosto de estudar 0,576 0,504 

i) estudo pouco na medida em que tenho facilidade para 
aprender 

0,497 0,610 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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Conforme Quadro 4.34.c, e respectivo Gráfico 4.34.c, destoa da média, na maioria dos 

aspectos questionados, a satisfação do alunado do 3º semestre, bem abaixo que os outros 

semestres. A questão que surge é se o motivo da menor insatisfação decorre da experiência 

tida no 2º semestre ter sido boa, e não ter tido continuidade no 3º semestre, ou por conta de 

mudança na docência ou outras os conteúdos disciplinas. 

 

Quadro 4.34.c – Satisfação com o desempenho acadêmico por semestre (Questão 49) 

Semestre 
Aspectos declarados 

1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o

c) gosto do curso que 
realizo 

0,79 0,93 0,69 0,86 0,79 0,77 0,80 0,67 

h) sinto-me valorizado 
pelo esforço de aprender, 
alcançando boas notas 

0,73 0,86 0,78 0,82 0,76 0,65 0,82 0,64 

d) admiro o trabalho 
realizado pelos meus 
professores 

0,70 0,75 0,65 0,78 0,75 0,73 0,70 0,61 

b) minha autoestima se 
eleva na medida em que 
aprendo 

0,73 0,82 0,65 0,79 0,72 0,63 0,61 0,61 

g) os feedbacks recebidos 
ajudam em meu 
aprendizado 

0,75 0,77 0,67 0,71 0,70 0,67 0,61 0,58 

f) tenho espaço para 
solucionar dúvidas com 
professores ou monitores 

0,64 0,77 0,75 0,76 0,69 0,63 0,61 0,69 

e) tenho convicção de que 
aprendo na mesma 
proporção que estudo 

0,64 0,75 0,58 0,66 0,68 0,60 0,48 0,58 

a) gosto de estudar 0,53 0,68 0,57 0,60 0,57 0,47 0,45 0,44 

i) estudo pouco na medida 
em que tenho facilidade 
para aprender 

0,52 0,50 0,49 0,42 0,69 0,60 0,61 0,56 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
 

A leitura dos dados do Quadro 4.34.c, apresentados na forma gráfica, facilita a 

identificação do comportamento senoidal decrescente das curvas dos indicadores de satisfação 

(Gráfico 4.34.c).  
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Gráfico 4.34.c – Satisfação com o desempenho acadêmico por semestre (Questão 49) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Os dados do Quadro 4.34.c encontram-se, no Quadro 4.34.d, ordenados 

alfabeticamente, conforme sequência de apresentação das questões ao alunado, base para a 

análise de correlação entre os dados, a partir de cada variável. O objetivo desta análise foi 

buscar identificar o comportamento, tendências e índice de correlação de cada indicador com 

os demais indicadores de satisfação ao longo dos semestres. 

No Quadro 4.34.d1, os valores acima de 0,6, destacados em cor cinza na sequência de 

quadros, indicam a consistência das manifestações registradas. 
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Quadro 4.34.d – Indicadores de satisfação com o desempenho acadêmico por semestre – 

(Questão 49) 

Semestre 
Indicador de satisfação 

1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 

a) gosto estudar 0,530 0,682 0,569 0,598 0,573 0,467  0,455   0,444  

b) minha autoestima ... 0,727 0,818 0,653 0,793 0,719 0,633  0,614   0,611  

c) gosto do curso ... 0,788 0,932 0,694 0,859 0,792 0,767  0,795   0,667  

d) admiro o trabalho ... 0,697 0,750 0,653 0,783 0,750 0,733  0,705   0,611  

e) tenho convicção ... 0,636 0,750 0,583 0,663 0,677 0,600  0,477   0,583  

f) tenho espaço ...  0,644 0,773 0,750 0,761 0,688 0,633  0,614   0,694  

g) os feedbacks ... 0,750 0,773 0,667 0,707 0,698 0,667  0,614   0,583  

h) sinto-me valorizado... 0,727 0,864 0,778 0,815 0,760 0,650  0,818   0,639  

i) estudo pouco ...  0,515 0,500 0,486 0,424 0,688 0,600  0,614   0,556  

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 
Quadro 4.34.d1 –Correlação entre os indicadores de satisfação um a um (geral) – (Questão 49) 

Indicador referência 
Indicador 
correlacionado 

a b c d e f g h 

a) gosto de estudar ... x   

b) minha autoestima se . 0,90 x   

c) gosto do curso ... 0,71 0,83 x   

d) admiro o trabalho ... 0,55 0,70 0,84 x   

e) tenho convicção de ... 0,83 0,87 0,61 0,51 x   

f) tenho espaço p/ sol ...  0,80 0,64 0,32 0,17 0,65 x  

g) os feedbacks receb ... 0,82 0,87 0,74 0,63 0,81 0,39 x 

h) sinto-me valorizado .. 0,72 0,63 0,73 0,53 0,29 0,48 0,50 x 

i) estudo pouco na med .  -0,44 -0,47 -0,22 -0,04 -0,27 -0,64 -0,33 -0,31

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
 

Os Quadros 4.34.d2 e d3 mostram, as correlações acima de 0,6, indicadas em cor 

cinza, respectivamente para os períodos matutino e noturno. 
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Quadro 4.34.d2 – Correlação entre os indicadores de satisfação um a um (Matutino) – (Questão 

49) 

Aspecto referência 

Aspectos 
correlacionados 

a b c d e f g h 

a) gosto de estudar ... x        

b) minha autoestima se . 0,70 x             

c) gosto do curso ... 0,77 0,99 x           

d) admiro o trabalho ... 0,54 0,93 0,86 x         

e) tenho convicção de ... 0,84 0,92 0,97 0,72 x       

f) tenho espaço p/ sol ...  0,77 0,32 0,35 0,38 0,36 x     

g) os feedbacks receb ... 0,44 0,72 0,78 0,45 0,83 -0,22 x   

h) sinto-me valorizado .. 0,97 0,68 0,73 0,61 0,76 0,88 0,27 x 

i) estudo pouco na med .  -0,11 -0,28 -0,15 -0,60 0,04 -0,53 0,45 -0,32 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
 

Quadro 4.34.d3 – Correlação entre os indicadores de satisfação um a um (Noturno) – (Questão 

49) 

Aspecto referência 

Aspectos 
correlacionados 

a b c d e f g h 

a) gosto de estudar ... x        

b) minha autoestima se . 1,00 x             

c) gosto do curso ... 0,50 0,47 x           

d) admiro o trabalho ... 0,65 0,65 0,91 x         

e) tenho convicção de ... 0,76 0,80 -0,04 0,31 x       

f) tenho espaço p/ sol ...  0,41 0,43 -0,58 -0,38 0,72 x     

g) os feedbacks receb ... 0,84 0,86 0,68 0,91 0,68 0,03 x   

h) sinto-me valorizado .. 0,33 0,26 0,75 0,45 -0,36 -0,42 0,18 x 

i) estudo pouco na med .  0,93 0,91 0,77 0,82 0,49 0,06 0,85 0,61 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
 

A evolução do comportamento de cada indicador de satisfação também pode ser 

observada através dos valores das inclinações de retas nos Quadros 4.34.d4 e d5. A evolução 

indica se a satisfação é positiva ou negativa, conforme sinal de inclinação da reta. As 

inclinações negativas observadas nas diversas retas sugerem declínio nos indicadores de 

satisfação. A leitura deste indicador, separando os períodos matutino e noturno, sugere que o 

alunado do período matutino apresenta maior satisfação com seu desempenho, com maior 

frequência de inclinações de retas positivas. Por outro lado, com poucas exceções, o período 
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noturno apresenta a maioria dos indicadores com inclinações negativas semestre a semestre, 

destacados em cor cinza. 

 

Quadro 4.34.d4 – Valor de inclinação de reta dos indicadores de satisfação evolução semestral 
(geral) – evolução em relação ao 1º semestre – (Questão 49) 

Semestre 

Indicador 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

a) gosto de estudar ...  0,152 0,020 0,009 0,000 -0,018 -0,023 -0,025 

b) minha autoestima se .  0,091 -0,037 0,003 -0,004 -0,018 -0,023 -0,023 

c) gosto do curso ...  0,144 -0,047 -0,002 -0,007 -0,010 -0,008 -0,016 

d) admiro o trabalho ...  0,053 -0,022 0,016 0,014 0,009 0,003 -0,007 

e) tenho convicção de ...  0,114 -0,027 -0,009 -0,001 -0,009 -0,024 -0,020 

f) tenho espaço p/ sol ...   0,129 0,053 0,033 0,008 -0,009 -0,015 -0,010 

g) os feedbacks receb ...  0,023 -0,042 -0,024 -0,017 -0,017 -0,021 -0,023 

h) sinto-me valorizado ..  0,136 0,025 0,018 0,002 -0,019 -0,006 -0,015 

i) estudo pouco na med .   -0,015 -0,015 -0,029 0,027 0,026 0,025 0,017 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
 

Chama atenção a inversão de sinal nos valores da inclinação de reta do indicador 

estudo pouco na medida em que tenho facilidade para aprender, do 4º para o 5º semestre (-

0,029 para +0,027 -Quadro 4.34.d4), sugerindo que a mudança de período, matutino para 

noturno, possa trazer a impressão que estudam menos. Entretanto na análise por período os 

valores da inclinação da reta para o período noturno volta a mostrar declínio. Para esta 

variável a inclinação com valor negativo é um fator positivo, na medida em que significa que 

o alunado reconhece a necessidade de estudar mais. 
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Quadro 4.34.d5 – Valor de inclinação de reta dos indicadores de satisfação evolução semestral 
(Matutino e Noturno) – evolução em relação ao primeiro semestre de cada período – (Questão 

49) 

Período Matutino Noturno 

Semestre 

Indicador 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

a) gosto de estudar ...  0,152 0,020 0,009  -0,106 -0,059 -0,040 

b) minha autoestima se .  0,091 -0,037 0,003  -0,085 -0,053 -0,034 

c) gosto do curso ...  0,144 -0,047 -0,002  -0,025 0,002 -0,035 

d) admiro o trabalho ...  0,053 -0,022 0,016  -0,017 -0,023 -0,045 

e) tenho convicção de ...  0,114 -0,027 -0,009  -0,077 -0,100 -0,040 

f) tenho espaço p/ sol ...   0,129 0,053 0,033  -0,054 -0,037 0,000 

g) os feedbacks receb ...  0,023 -0,042 -0,024  -0,031 -0,042 -0,040 

h) sinto-me valorizado ..  0,136 0,025 0,018  -0,110 0,029 -0,020 

i) estudo pouco na med .   -0,015 -0,015 -0,029  -0,088 -0,037 -0,038 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
 

4.5 PREFERÊNCIAS DO ALUNADO, ENVOLVIMENTO E OBSTÁCULOS À 

APRENDIZAGEM 

 

Neste bloco apresento os comentários sobre as questões relativas aos Estilos de 

aprendizagem61, Envolvimento com a aprendizagem e Obstáculos à aprendizagem. 

 

4.5.1 Estilos de aprendizagem 

 

Sob este tópico estão contempladas três questões relacionadas à: forma preferida para 

estudar (Questão 34), forma como aprende (Questão 35) e forma como procura aprender 

(Questão 36). 

Conforme apontado no Quadro 4.35, e respectivo Gráfico 4.35, a ordem preferida de 

aprendizado obedece a seguinte sequência e concordância Colocar em prática 0,854, Agir 

0,766, Refletir 0,759 e Teorizar 0,563.  

Face aos outros índices de concordância apresentados em questões anteriores – gosto 

de estudar (Quadro 4.22). e leitura prévia (Quadro 4.31) – é possível afirmar que as 

preferências, em grau menor, para Refletir e principalmente Teorizar guardam correlação. Em 

                                                 
61 Ao longo do texto também será utilizada, alternativamente, a terminologia Preferências de aprendizagem. 
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princípio o gostar de estudar favorece a propensão à leitura prévia e consequentes reflexões e 

eventuais teorizações. 

 

Quadro 4.35 – Estilos de aprendizagem62 (Questão 34) 

Quando eu estudo, eu prefiro... Concordância 

d) COLOCAR EM PRÁTICA: acessar a demonstrações de algo por 
autoridades no assunto, aprender como se faz algo e fazer, dedicar-me a 
questões práticas com chance de comprovação imediata, simular 
problemas reais, aprender com o uso de técnicas que permitam a aplicação 
no meu cotidiano e revelem vantagens práticas. 

0,854 

a) AGIR: viver experiências novas, competir, resolver problemas, viver 
situações de conflito, ser exposto ao risco, dirigir debates, conduzir 
reuniões, realizar múltiplas atividades, aprender coisas novas. 

0,766 

b) REFLETIR: investigar os aspectos envolvidos com a questão, trocar 
ideias com pessoas qualificadas antes de decidir, refletir antes de agir, 
aprender com a observação. 

0,759 

c) TEORIZAR: testar novos métodos, participar de situações complexas e 
estruturadas que tenham finalidade clara, ensinar pessoas exigentes e 
capazes de formular perguntas interessantes, aprender com questões que 
eu possa formular. 

0,563 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

O resultado da preferência pelo estilo Colocar em prática, Quadro 4.35, vai ao 

encontro do resultado apurado na pesquisa realizada em novembro de 2013 pelo Núcleo de 

Práticas Pedagógicas da IES-E, que indicou Alta preferência por aquele estilo, apontando 

preferência Moderada para os demais estilos de aprendizagem.  

Os dados tabulados da questão 40 apresentaram correlações de 0,997 e 0,950 para 

gênero e período respectivamente (Apêndice K – Quadros 34.1 e 34.2). Apesar das diferenças 

não serem significativas, conforme Quadro 4.35.a, para todos os estilos de aprendizagem, o 

alunado masculino apontou índices de concordância maiores, entretanto não foi possível 

identificar sua razão. Em termos de estilo de aprendizagem por período, Quadro 4.35.b, o 

alunado noturno indica menor propensão ao estilo de aprendizagem teorização. 

 

  

                                                 
62 Os quatro estilos de aprendizagem utilizados nesta pesquisa tiveram como base o resumo de cada grupo de 
questões utilizados na pesquisa realizada pela IES-referência “Mapeamento dos Estilos de Aprendizagem dos 
Estudantes da ESPM” (2013c), aplicado a partir do modelo de Alonso, Gallego, e Honey “Los estilos de 
aprendizaje: procedimentos de diagnóstico y mejora” (1997). O objetivo desta questão foi verificar a 
representatividade dos estilos mapeados nesta pesquisa e sua validação em relação à pesquisa realizada na IES 
em 2013 (ESPM, 2013c). 
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Quadro 4.35.a – Estilos de aprendizagem por gênero (Questão 34) 

Gênero
Estilo de aprendizagem 

Feminino Masculino 

d) COLOCAR EM PRÁTICA: acessar a demonstrações 
de algo por autor ...  

0,852 0,857 

a) AGIR: viver experiências novas, competir, resolver 
problemas, viver situações ...  

0,753 0,783 

b) REFLETIR: investigar os aspectos envolvidos com a 
questão, trocar ideias com pessoas  

0,744 0,779 

c) TEORIZAR: testar novos métodos, participar de 
situações complexas e estruturadas que ...  

0,545 0,586 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Quadro 4.35.b – Estilos de aprendizagem por período (Questão 34) 

Período
Estilo de aprendizagem 

Matutino Noturno 

d) COLOCAR EM PRÁTICA: acessar a demonstrações 
de algo por autor ...  

0,871 0,831 

a) AGIR: viver experiências novas, competir, resolver 
problemas, viver situações ...  

0,750 0,788 

b) REFLETIR: investigar os aspectos envolvidos com a 
questão, trocar ideias com pessoas  

0,762 0,754 

c) TEORIZAR: testar novos métodos, participar de 
situações complexas e estruturadas que ...  

0,591 0,521 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Quadro 4.35.c – Estilos de aprendizagem por semestre (Questão 34) 

Semestre 
Estilo de aprendizagem 

1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 

d) COLOCAR EM 
PRÁTICA: acessar a 
demonstrações ...  

0,91 0,86 0,75 0,90 0,88 0,85 0,82 0,72 

a) AGIR: viver 
experiências novas, ...  

0,78 0,75 0,69 0,75 0,79 0,80 0,84 0,69

b) REFLETIR: investigar 
os aspectos ...  

0,76 0,86 0,72 0,77 0,79 0,70 0,73 0,72

c) TEORIZAR: testar 
novos métodos, ...  

0,65 0,64 0,56 0,51 0,52 0,53 0,50 0,53

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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Os valores de inclinação de reta do Quadro 4.35.c, mostram, no Quadro 4.35.c1, o 

aumento no estilo Agir, e queda nos demais estilos. Uma razão para a tendência de inversão 

nas preferências de estilo, Colocar em prática por Agir, pode ser a experiência. 

Particularmente o Estilo Colocar em prática, com exceção do 3º semestre, mostra inclinação 

negativa semestre a semestre.  

 

Quadro 4.35.c1 – Valores de inclinação de reta dos estilos de aprendizagem (Questão 34) 

Quando eu estudo, eu prefiro... 

Valor da 
inclinação da 

reta 

a) AGIR: viver experiências novas, competir, resolver problemas, viver 
situações de conflito, ser exposto ao risco, dirigir debates, conduzir 
reuniões, realizar múltiplas atividades, aprender coisas novas. 

+ 0,003 

b) REFLETIR: investigar os aspectos envolvidos com a questão, trocar 
ideias com pessoas qualificadas antes de decidir, refletir antes de agir, 
aprender com a observação. 

- 0,012 

d) COLOCAR EM PRÁTICA: acessar a demonstrações de algo por 
autoridades no assunto, aprender como se faz algo e fazer, dedicar-me a 
questões práticas com chance de comprovação imediata, simular 
problemas reais, aprender com o uso de técnicas que permitam a aplicação 
no meu cotidiano e revelem vantagens práticas. 

- 0,015 

c) TEORIZAR: testar novos métodos, participar de situações complexas e 
estruturadas que tenham finalidade clara, ensinar pessoas exigentes e 
capazes de formular perguntas interessantes, aprender com questões que 
eu possa formular. 

- 0,019 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Com relação à Questão 35 – modo como aprende, Quadro 4.36, o alunado concorda 

que aprende através das anotações que fazem em aula (0,800), consultando os slides 

disponibilizados pelo professor (0,773% ) e colocando em prática (0,722), e com menor 

concordância as formulações de dúvidas e discussão com professor (0,649) e em grupo 

(0,628). 

Pela ordem, anotar conteúdos apresentados em aula e consultar os slides 

disponibilizados pelo professor, isto é, “receber” conteúdo pronto têm maior preferência que a 

construção do conhecimento propriamente dito, cujas características estão mais relacionadas 

em ordem inversa ao indicado pelo alunado, isto é, lendo previamente, formulando dúvidas, 

explorando fontes de consulta e formulando dúvidas. De certa forma, a opção colocando os 

conteúdos em prática sugere que o alunado privilegia aprender via tentativa e erro, em 
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detrimento do domínio de conhecimentos teóricos a priori. Este comportamento ratifica 

afirmativa feita anteriormente sobre “não gostar de estudar”. 

 

Quadro 4.36 – Formas como o alunado aprende (Questão 35) 

De um modo geral, aprendo... Concordância 

d) anotando os conteúdos apresentados em aula 0,800 

a) consultando os slides disponibilizados pelo professor 0,773 

h) colocando os conteúdos em prática 0,722 

e) formulando dúvidas e discutindo com o professor 0,649 

g) formulando dúvidas e discutindo em grupo 0,628 

f) formulando dúvidas, explorando fontes de consulta que ajudem em 
minha compreensão do conteúdo 

0,627 

c) lendo previamente sobre o assunto 0,582 

b) consultando anotações de colegas 0,573 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

A leitura prévia sobre assuntos a serem tratados em aula tem índice de concordância 

0,582. Esse índice, menor que os demais, sugere que a prática ainda não é efetiva ou eficiente. 

A baixa concordância corrobora os índices de concordância, apontados no Quadro 4.35, 

quanto a maior preferência pela colocação em prática, e menor preferência pela reflexão e 

teorização. 

Os Quadros 4.36 (a b e c) detalham as formas como o alunado aprende por gênero, 

período e semestre. Essa questão apresentou correlações de 0,722 e 0,643 para gênero e 

período respectivamente. 

A análise conjunta dos Quadros 4.36.a e 4.36.b diz que o alunado feminino faz mais 

anotações que o alunado masculino, que dá preferência aos slides fornecidos pelos docentes, 

também preferida pelo alunado noturno, em detrimento de anotações próprias, compensadas 

por consultas em anotações de colegas, ratificados no Quadro 4.36.c. 
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Quadro 4.36.a – Formas como o alunado aprende por gênero (Questão 35) 

Gênero

Forma como aprende 
Feminino Masculino 

d) anotando os conteúdos apresentados em aula 0,898 0,668 

a) consultando os slides disponibilizados pelo professor 0,810 0,721 

h) colocando os conteúdos em prática 0,726 0,717 

e) formulando dúvidas e discutindo com o professor 0,663 0,631 

g) formulando dúvidas e discutindo em grupo 0,660 0,586 

f) formulando dúvidas, explorando fontes de consulta que 
ajudem em minha compreensão do conteúdo 0,627 0,627 

c) lendo previamente sobre o assunto 0,608 0,545 

b) consultando anotações de colegas 0,563 0,586 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Quadro 4.36.b – Formas como o alunado aprende por período (Questão 35) 

Período

Forma como aprende 
Matutino Noturno 

d) anotando os conteúdos apresentados em aula 0,824 0,767 

a) consultando os slides disponibilizados pelo professor 0,735 0,826 

h) colocando os conteúdos em prática 0,729 0,712 

e) formulando dúvidas e discutindo com o professor 0,644 0,657 

g) formulando dúvidas e discutindo em grupo 0,653 0,593 

f) formulando dúvidas, explorando fontes de consulta que 
ajudem em minha compreensão do conteúdo 0,674 0,559 

c) lendo previamente sobre o assunto 0,606 0,547 

b) consultando anotações de colegas 0,524 0,644 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Os dados do Quadro 4.36.c, por meio de análise dos valores de inclinação de reta – 

(Quadro 4.36.c1), mostram tendências de aumento para as formas Anotações de colegas 

(0,030), Consulta aos slides do professor (0,007) e Lendo previamente (0,001). Por outro 

lado, as demais formas mostram tendências negativas (Quadro 4.36.c1).  
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Quadro 4.36.c – Formas como o alunado aprende por semestre (Questão 35) 

Semestre 
Forma como aprende 

1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o

d) anotando os conteúdos 
apresentados em aula 

0,76 0,91 0,82 0,87 0,78 0,85 0,66 0,75

a) consultando os slides 
disponibilizados pelo 
professor 

0,74 0,80 0,63 0,77 0,86 0,88 0,77 0,72

h) colocando os conteúdos 
em prática 

0,69 0,84 0,65 0,77 0,79 0,77 0,61 0,58

e) formulando dúvidas e 
discutindo com o 
professor 

0,57 0,64 0,65 0,78 0,71 0,65 0,57 0,56

g) formulando dúvidas e 
discutindo em grupo 

0,63 0,75 0,65 0,63 0,65 0,55 0,64 0,50

f) formulando dúvidas, 
explorando fontes de 
consulta que ajudem em 
minha compreensão do 
conteúdo 

0,64 0,66 0,64 0,75 0,59 0,57 0,52 0,53

c) lendo previamente 
sobre o assunto 

0,65 0,45 0,65 0,60 0,47 0,58 0,52 0,67

b) consultando anotações 
de colegas 

0,54 0,39 0,51 0,54 0,64 0,70 0,70 0,58

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Quadro 4.36.c1 – Tendência nas manifestação das formas como o alunado aprende ao longo 
dos semestres (Questão 35) 

De um modo geral, aprendo... 

Valor de 
inclinação da 

reta 

b) consultando anotações de colegas + 0,030 

a) consultando os slides disponibilizados pelo professor + 0,007 

c) lendo previamente sobre o assunto + 0,001 

d) anotando os conteúdos apresentados em aula - 0,015 

h) colocando os conteúdos em prática - 0,018 

f) formulando dúvidas, explorando fontes de consulta que ajudem em 
minha compreensão do conteúdo 

- 0,022 

g) formulando dúvidas e discutindo em grupo - 0,021 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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Apesar de pouco representativa ao longo de todo curso, a tendência positiva, +,001, da 

inclinação da reta mostra uma forma de aprendizado ainda pouco adotada, ou exigida, de 

forma efetiva, pelo corpo docente. De forma prática, o alunado apresenta no 8º semestre o 

mesmo índice de concordância do registrado pelo 1º semestre (0,67 contra 0,65). É justo, no 

entanto, reconhecer que esta prática mostra sensível recuperação, quando comparada ao 

apresentado pelo alunado do 5º semestre (0,67 contra 0,47). 

 

Quadro 4.36.c2 – Leitura prévia e Anotações de aula - por semestre e gênero (Questão 35) 

 Lendo previamente sobre o assunto
Anotando os conteúdos 
apresentados em aula 

Semestre 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

1º 0,721 0,578 0,882 0,625 

2º  0,417 0,625 0,917 0,875 

3º 0,712 0,500 0,923 0,550 

4º 0,654 0,525 0,923 0,800 

5º 0,458 0,479 0,813 0,750 

6º 0,639 0,500 0,944 0,708 

7º 0,450 0,583 0,950 0,417 

8º 0,650 0,688 0,850 0,625 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

O Quadro 4.36.c2 mostra duas formas preferidas de aprender do alunado, separadas 

por gênero e semestre. Os valores tabulados mostram que o alunado feminino, na média lê 

mais que o alunado masculino, com exceção dos semestres 2º, 5º, 7º e 8º. Entretanto, em 

todos os semestres faz mais anotações em aula que o alunado masculino. Esse expediente 

conjugado de forma de estudo do alunado feminino indica ser mais eficiente, haja vista o 

resultado tabulado de 194 formandos de 2014-1, conforme detalhado no Apêndice V, que 

mostra melhor média de aprovação ao longo dos semestres. O Quadro 4.36.d resume a 

tabulação de notas por gênero e natureza das disciplinas ao longo dos semestres. Nele é 

possível observar que somente em três semestres, 1º, 4º e 6º, o alunado masculino teve média 

levemente superior que o alunado feminino, somente nas disciplinas chamadas Exatas. 

Frente aos resultados apresentados pelos dois gêneros, a questão que surge é: se os 

alunos estão no curso e escola escolhidos, qual seria a razão para não adotarem formas de 

aprendizado com maior chance de alavancagem do aprendizado? 
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Quadro 4.36.d –Discentes do 8º semestre em 2014-1 – Performance por gênero-semestre e 
natureza das disciplinas 

 Exatas  Humanas 

Gênero Feminino Masculino  Feminino Masculino 

Semestre      

1º 7,57 7,63  7,89 7,63 

2º 8,00 7,83  7,98 7,73 

3º 7,86 7,59  7,97 7,77 

4º 7,50 7,54  7,75 7,58 

5º 7,94 7,77  7,96 7,68 

6º 7,72 7,76  7,85 7,68 

7º 7,84 7,77  7,98 7,79 

8º 8,70 8,50  8,32 8,00 

Média 7,80 7,72  7,93 7,71 

Fonte: Quadro J – Apêndice V – elaborado pelo autor 

 

A questão 36, Formas como procura aprender, guarda pequena diferença com a 

questão 35 (Forma como aprende), porém ratificou observações feitas em questões anteriores, 

isto é, o alunado procura estudar para tirar nota nas avaliações (0,917) em detrimento da 

alternativa estudar para aprender, ratificado pelo baixo nível de leitura prévia (0,340) às aulas.  

  

Quadro 4.37 – Formas como procura aprender (Questão 36) 

De um modo geral, procuro... Concordância 

c) estudar os conteúdos ministrados antes das avaliações (provas, 
exercícios, simulados etc.) 

0,917 

b) estudar os conteúdos ministrados depois das aulas 0,578 

a) ler a bibliografia recomendada antes das aulas 0,340 

d) não costumo estudar porque presto atenção às aulas e tenho boa 
memória 

0,285 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Os Quadros 4.37 (a até c) detalham as formas utilizadas para aprender por gênero, 

período e semestre. Essa questão apresentou correlações de 0,984 e 0,901 para gênero e 

período respectivamente. 
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Quadro 4.37.a – Formas como procura aprender por gênero (Questão 36) 

Gênero
Como procura aprender 

Feminino Masculino 

c) estudar os conteúdos ministrados antes das avaliações 
(provas, exercícios, simulados etc.) 

0,943 0,881 

b) estudar os conteúdos ministrados depois das aulas 0,590 0,561 

a) ler a bibliografia recomendada antes das aulas 0,331 0,352 

d) não costumo estudar porque presto atenção às aulas e 
tenho boa memória 

0,226 0,365 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Contrariando as formas preferidas de aprendizado declaradas para a questão anterior, o 

Quadro 4.37.a mostra declaração do alunado masculino maior que a do alunado feminino. Por 

outro lado, em termos de estudo depois da aula e leitura preliminar às aulas, o Quadro 4.37.b 

mostra, respectivamente, que o alunado matutino (0,626 e 0,385) se prepara mais que o 

alunado noturno (0,508 e 0,275).  

 

Quadro 4.37.b – Formas como procura aprender por período (Questão 36) 

Período
Como procura aprender 

Matutino Noturno 

c) estudar os conteúdos ministrados antes das avaliações 
(provas, exercícios, simulados etc.) 

0,915 0,919 

b) estudar os conteúdos ministrados depois das aulas 0,626 0,508 

a) ler a bibliografia recomendada antes das aulas 0,385 0,275 

d) não costumo estudar porque presto atenção às aulas e 
tenho boa memória 

0,218 0,381 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

O Quadro 4.37.c mostra a tabulação de dados sobre a forma como o alunado procura 

aprender ao longo dos semestres. De modo geral, em todos os semestres o alunado destaca o 

expediente de estudar antes das avaliações, com índices de concordância igual ou acima de 

0,86, com destaque para o 7º semestre com o maior índice de concordância (0,98). Por outro 

lado, as opções b) (estudar os conteúdos ministrados depois das aulas) e a) (ler a bibliografia 

antes das aulas) perdem preferência ao longo dos semestres, respectivamente, 0,66 e 0,42 para 

o 1º semestre, versus 0,32 e 0,23 no 7º semestre, voltando a subir no 8º semestre. 

Adicionalmente, a alternativa não costumo estudar porque presto atenção às aulas e tenho boa 



161 
 
 

memória apresenta aumento ao longo dos semestre, com seu índice de concordância variando 

de 0,20, no 1º semestre, para 0,50, no 8º semestre. 

 

Quadro 4.37.c – Formas como procura aprender por semestre (Questão 36) 

Semestre 
Como procura aprender 

1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o

c) estudar os conteúdos 
ministrados antes das 
avaliações (provas, 
exercícios, simulados etc.) 

0,88 0,98 0,89 0,97 0,94 0,87 0,98 0,86

b) estudar os conteúdos 
ministrados depois das 
aulas 

0,66 0,59 0,64 0,61 0,55 0,57 0,32 0,47

a) ler a bibliografia 
recomendada antes das 
aulas 

0,42 0,39 0,36 0,35 0,25 0,27 0,23 0,42

d) não costumo estudar 
porque presto atenção às 
aulas e tenho boa memória 

0,20 0,30 0,24 0,16 0,41 0,37 0,30 0,50

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Gráfico 4.37.c – Formas como procura aprender por semestre (Questão 36) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) Gráfico 36.3 
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A evolução da manifestação das formas como o alunado procura aprender mostra 

tendência do aumento na alternativa não costumo estudar, e queda nas demais alternativas, 

conforme valores das inclinações de retas, apresentados no Quadro 4.37.c1,.  

 

Quadro 4.37.c1 – Tendência nas manifestação das formas como procura aprender ao longo 
dos semestres (Questão 36) 

De um modo geral, procuro... 

Valor da 
inclinação da 

reta 

d) não costumo estudar porque presto atenção às aulas e tenho boa 
memória 

+ 0,032 

b) estudar os conteúdos ministrados depois das aulas - 0,035 

a) ler a bibliografia recomendada antes das aulas - 0,015 

c) estudar os conteúdos ministrados antes das avaliações (provas, 
exercícios, simulados etc.) 

- 0,003 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

4.5.2 Envolvimento com a aprendizagem 

 

Este bloco contempla as questões por meio das quais se buscou identificar os fatores 

que concorrem para mobilizar o alunado para a aprendizagem, com a utilização de questões 

que abordam: conceito que o alunado tem sobre a aprendizagem significativa (Questão 41); 

fatores que influenciam querer aprender algo novo (Questão 42); fatores que influenciam na 

minha aprendizagem (Questão 43); formas complementares utilizadas para aprender (Questão 

44); postura frente ao não registro de presença (Questão 45); planos para o semestre seguinte 

(Questão 47) e características mais admiradas em um estudante (Questão 48). 

Conforme Quadro 4.38, frente à questão sobre “Aprendizagem significativa”, 23,5% 

das citações deu destaque para a alternativa desperta a vontade de aprender, enquanto 22,6% 

citou vê aplicabilidade naquilo que aprendeu, 17,1% consegue estabelecer relações entre os 

conceitos, 13,3% consegue explicar o que aprendeu e 11,3% o conteúdo novo faz sentido. 

Os Quadros 4.38.a (a até c) detalham como o alunado percebe uma aprendizagem 

significativa por gênero, período e semestre. Apesar da alta correlação apresentada para 

gênero e período, respectivamente 0,976 e 0,945, algumas distinções nas formas de como 

esses alunos compreendem a Aprendizagem significativa ratificam manifestações anteriores. 
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Quadro 4.38 – Aprendizagem significativa (Questão 41) 

Uma aprendizagem é significativa quando ... Frequência % 

... desperta a vontade de aprender 106 23,5%

... você vê aplicabilidade naquilo que aprendeu 102 22,6%

... você consegue estabelecer relação entre os conceitos 77 17,1%

... você consegue explicar o que aprendeu para qualquer pessoa 60 13,3%

... o conteúdo novo faz sentido 51 11,3%

... o conteúdo tem utilidade após a aprovação na matéria 42 9,3%

... o conteúdo se relaciona com o que já sabe 13 2,9%

Total 45163 100,0%

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

O Quadro 4.38.a mostra que tanto o alunado feminino quanto o masculino percebem, 

em primeiro lugar, e com manifestação percentual muito próxima, que a Aprendizagem 

significativa desperta a vontade de aprender. No entanto, se manifestam distintamente nas 

demais categorias. Enquanto o alunado feminino percebe com mais intensidade a 

Aprendizagem significativa a partir da aplicabilidade naquilo que aprendeu e estabelecendo 

relação entre os conceitos, o alunado masculino reconhece a Aprendizagem significativa 

quando o conteúdo novo faz sentido e tem utilidade após a aprovação na matéria. Essas quatro 

formas de percepção ratificam as formas distintas de aprendizado destes gêneros. O maior 

volume de leitura prévia à aula, característica do alunado feminino, é fator-chave para ver 

aplicabilidade naquilo que aprendeu e conseguir estabelecer relação entre os conceitos. Deixar 

para começar a aprender na aula, característica manifestada pela maioria do alunado 

masculino, não favorece o estabelecimento de relação entre conceitos lidos previamente, mas 

somente na aula perceber o mesmo com algum sentido, ou reconhecer tardiamente sua 

utilidade após a aprovação na matéria. 

 

  

                                                 
63 Valor maior que o número de respondentes (144) em função de alternativas múltipla escolha. O mesmo 
critério se aplica para os demais Quadros com valores maiores de 144 (respondentes). 
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Quadro 4.38.a – Aprendizagem significativa por gênero (Questão 41) 

 Frequência % 

Gênero 
Aprendizagem 
Significativa 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

... desperta a vontade de 
aprender 

61 45 23,6% 23,4% 

... você vê aplicabilidade 
naquilo que aprendeu 

60 42 23,2% 21,9% 

... você consegue 
estabelecer relação entre os 
conceitos 

48 29 18,5% 15,1% 

... você consegue explicar o 
que aprendeu para qualquer 
pessoa 

35 25 13,5% 13,0% 

... o conteúdo novo faz 
sentido 

27 24 10,4% 12,5% 

... o conteúdo tem utilidade 
após a aprovação na matéria 

22 20 8,5% 10,4% 

... o conteúdo se relaciona 
com o que já sabe 

6 7 2,3% 3,6% 

Total 259 192 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Por outro lado, a tabulação dos dados por período, matutino e noturno, Quadro 4.38.b, 

sugerem outras interpretações distintas. Possivelmente em função da experiência profissional, 

já iniciada, o alunado noturno tenha maior percepção frente às experiências que despertem a 

vontade de aprender, perceba aplicabilidade naquilo que aprendeu e consiga estabelecer 

relações a partir da prática. Em contrapartida, é possível que o alunado matutino utilize como 

referencial o conhecimento adquirido, caracterizado na medida em que consegue explicar para 

outros aquilo que aprendeu. 
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Quadro 4.38.b – Aprendizagem significativa por período (Questão 41) 

 Frequência % 

Período 

Aprendizagem 

Significativa 

Matutino Noturno Matutino Noturno 

... desperta a vontade de 
aprender 

60 46 22,2% 25,4% 

... você vê aplicabilidade 
naquilo que aprendeu 

55 47 20,4% 26,0% 

... você consegue 
estabelecer relação entre os 
conceitos 

44 33 16,3% 18,2% 

... você consegue explicar o 
que aprendeu para qualquer 
pessoa 

41 19 15,2% 10,5% 

... o conteúdo novo faz 
sentido 

34 17 12,6% 9,4% 

... o conteúdo tem utilidade 
após a aprovação na matéria 

27 15 10,0% 8,3% 

... o conteúdo se relaciona 
com o que já sabe 

9 4 3,3% 2,2% 

Total 270 181 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Analisando as manifestações do alunado por período, ao longo dos semestres, Quadro 

4.38.c, algumas manifestações trazem outras luzes para a compreensão. Sob esta ótica, as 

percepções do alunado quanto ao despertar a vontade de aprender aparece com maior 

representatividade no 4º semestre, com queda ao longo dos semestres seguintes. Entretanto, 

ver a aplicabilidade naquilo que aprendeu mostra tendência crescente, principalmente nos 

semestres do período noturno, provavelmente pela exposição à atividade profissional já 

iniciada. Perceber a Aprendizagem significativa através do estabelecimento de relações entre 

conceitos aparece com maior intensidade nos semestres 4º e 5º, possivelmente em função da 

maior exposição aos conteúdos teóricos e potencial início de atividade profissional. 

Curiosamente, o alunado do 8º semestre parece perceber a Aprendizagem significativa por 

meio significação deste novo conteúdo e também pela utilidade prática após a aprovação da 

matéria, possivelmente face aos desafios das atividades profissionais. 
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Quadro 4.38.c – Aprendizagem significativa por semestre (Questão 41) 

Semestre 

Aprendizagem 

Significativa 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

... desperta a vontade de 
aprender 22% 21% 21% 27% 25% 26% 24% 19%

... você vê aplicabilidade 
naquilo que aprendeu 17% 26% 19% 23% 30% 24% 24% 22%

... você consegue 
estabelecer relação entre 
os conceitos 

16% 15% 15% 21% 21% 11% 16% 19%

... você consegue explicar 
o que aprendeu para 
qualquer pessoa 

17% 15% 19% 8% 10% 13% 14% 7%

... o conteúdo novo faz 
sentido 

13% 6% 13% 12% 4% 15% 11% 19%

... o conteúdo tem 
utilidade após a aprovação 
na matéria 

11% 12% 10% 7% 8% 4% 11% 15%

... o conteúdo se relaciona 
com o que já sabe  % 6% 2% 3% 1% 7% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Frequência 109 34 52 75 71 46 37 27 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

A questão 42 buscou abordar fatores que influenciam na aprendizagem do alunado, e 

os resultados tabulados são apresentados nos Quadros da família 4.39. Os Quadros e Gráficos 

4.39 (a até c) detalham aspectos que sugerem mobilizar o alunado por gênero, período e 

semestre. Essa questão apresentou correlações de 0,989 e 0,987 para gênero e período 

respectivamente. 

Ratificando a preferência pelo estilo de aprendizagem prática, esta questão, Quadro 

4.39, recebeu 29,1% das menções para Importância do conteúdo para minha vida profissional; 

24,2% menções para curiosidade pessoal e 13,1% de menções para Importância do conteúdo 

para minha vida pessoal. Essas três alternativas totalizam praticamente 2/3 das citações sob os 

ângulos observados, gênero (feminino 66,8% e masculino 66,0%); períodos (matutino e 

noturno 66,4%). O fato particular que se destaca é que esses três mobilizadores estão 

intimamente relacionados com o interesse do próprio aluno. E a soma percentual dessas três 

categorias atingem valores máximos, 73,0% e 74,0%, no 6º e 7º semestres respectivamente, 
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conforme pode ser observado no Quadro 4.39.c. Chama atenção a importância dada ao 

entusiasmo do professor percebida no 7º semestre, possivelmente em decorrência de docentes 

que manifestaram alguma experiência profissional, que tenha trazido significado aos alunos 

deste semestre. 

 

Quadro 4.39 – Influenciadores na aprendizagem (Questão 42) 

Fator Frequência % 

Importância do conteúdo para minha vida profissional 125 29,1%

Curiosidade pessoal 104 24,2%

Importância do conteúdo para minha vida pessoal 56 13,1%

Entusiasmo do professor 53 12,4%

Desafios presentes no ensino 49 11,4%

Aplicabilidade imediata 26 6,1%

Espírito de competição com relação aos meus colegas 16 3,7%

Total 429 100,0%

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K)  

 

Quadro 4.39.a – Influenciadores na aprendizagem por gênero (Questão 42) 

 Frequência % 

Gênero 
Influenciador 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

Importância do conteúdo para 
minha vida profissional 74 51 30,3% 27,6% 

Curiosidade pessoal 60 44 24,6% 23,8% 

Importância do conteúdo para 
minha vida pessoal 29 27 11,9% 14,6% 

Entusiasmo do professor 31 22 12,7% 11,9% 

Desafios presentes no ensino 27 22 11,1% 11,9% 

Aplicabilidade imediata 15 11 6,1% 5,9% 

Espírito de competição com 
relação aos meus colegas 8 8 3,3% 4,3% 

Total 244 185 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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Quadro 4.39.b – Influenciadores na aprendizagem por período (Questão 42) 

 Frequência % 

Período

Avaliação 
Matutino Noturno Matutino Noturno 

Importância do conteúdo para 
minha vida profissional 73 52 28,9% 29,5% 

Curiosidade pessoal 60 44 23,7% 25,0% 

Importância do conteúdo para 
minha vida pessoal 35 21 13,8% 11,9% 

Entusiasmo do professor 31 22 12,3% 12,5% 

Desafios presentes no ensino 26 23 10,3% 13,1% 

Aplicabilidade imediata 17 9 6,7% 5,1% 

Espírito de competição com 
relação aos meus colegas 11 5 4,3% 2,8% 

Total 253 176 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Quadro 4.39.c – Influenciadores na aprendizagem por semestre (Questão 42) 

Semestre 

Influenciadores 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Importância do conteúdo 
para minha vida 
profissional 

26% 34% 31% 28% 30% 31% 29% 30%

Curiosidade pessoal 22% 28% 23% 26% 29% 27% 21% 15%

Importância do conteúdo 
para minha vida pessoal 

15% 6% 15% 13% 14% 16% 9% 7%

Entusiasmo do professor 13% 6% 13% 14% 10% 7% 21% 15%

Desafios presentes no 
ensino 

13% 13% 4% 10% 11% 16% 9% 19%

Aplicabilidade imediata 7% 6% 10% 6% 4% 0% 6% 11%

Espírito de competição 
com relação aos meus 
colegas 

4% 6% 4% 3% 1% 4% 6% 4%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Frequência 100 32 52 69 70 45 34 27 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Refletindo sobre os fatores entusiasmo do professor, desafios presentes no ensino e 

aplicabilidade imediata, Quadro 4.39, respectivamente com 12,4%, 11,4% e 6,1% de citações, 



169 
 
 

parece justo argumentar que a mobilização do discente está sempre nele próprio. Tanto um 

professor entusiasmado quanto os desafios do ensino podem motivar alguém, não 

necessariamente garantir que o aluno se movimente para o aprendizado. Por outro lado parece 

coerente a baixa percentagem auferida pelo fator aplicabilidade imediata, frente ao maior 

valor dado à variável vida profissional, que, a priori, tem uma representatividade de longo 

prazo e não imediata. Entretanto, também se destaca ao baixo índice de reverência à 

alternativa Espírito de competição com relação aos meus colegas, que pode funcionar 

pontualmente em algumas situações como catalizador, no entanto não parece ter alta 

representatividade na percepção do alunado. 

Continuando a análise deste capítulo, o objetivo da questão 43 foi identificar como o 

alunado percebe a sua aprendizagem.  

 

Quadro 4.40 – Sobre minha aprendizagem (Questão 43) 

Fator Concordância 

e) Aprendo mais quando o conteúdo faz sentido para mim 0,861 

c) Sou o principal responsável pela minha aprendizagem 0,811 

b) Os estudantes de minha turma tanto podem ajudar quanto comprometer 
a minha aprendizagem 

0,740 

h) Aprendo mais quando recebo uma tarefa e tenho liberdade para realizá-
la do meu jeito 

0,651 

d) Aprendo mais com professores exigentes 0,630 

a) Os professores são os principais responsáveis por minha aprendizagem 0,625 

g) Aprendo mais com professores que me dizem o que fazer 0,573 

f) Aprendo mais sob pressão 0,410 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Conforme Quadro 4.40, o fator que apresentou maior concordância por parte dos 

respondentes foi Aprendo mais quando o conteúdo faz sentido para mim. Sou o principal 

responsável pela minha aprendizagem foi o segundo fator em termos de concordância do 

alunado. A análise conjunta, deste fator, com o terceiro fator, Os estudantes de minha turma 

tanto podem ajudar quanto comprometer a minha aprendizagem sugere num primeiro 

momento que o alunado reconhece a responsabilidade que tem para a própria aprendizagem. 

Por outro lado, as concordâncias observadas nos fatores atribuídos a: Aprendo mais quando 

recebo uma tarefa e tenho liberdade para realizá-la do meu jeito e Aprendo mais com 
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professores exigentes parecem guardar coerência na medida em que ter liberdade para realizar 

uma tarefa não exclui um professor exigente. 

Os Quadros da série 4.40 (a até c) detalham as percepções que o alunado tem sobre 

sua aprendizagem por gênero, período e semestre. Essa questão apresentou correlações de 

0,986 e 0,901 (Apêndice K – Quadros 43.1 e 43.2) para gênero e período respectivamente. 

 

Quadro 4.40.a – Sobre minha aprendizagem – por gênero (Questão 43) 

Gênero

Minha aprendizagem 
Feminino Masculino 

e) Aprendo mais quando o conteúdo faz sentido para 
mim 0,867 0,852 

c) Sou o principal responsável pela minha 
aprendizagem 0,801 0,824 

b) Os estudantes de minha turma tanto podem ajudar 
quanto comprometer a minha aprendizagem 0,753 0,721 

h) Aprendo mais quando recebo uma tarefa e tenho 
liberdade para realizá-la do meu jeito 0,630 0,680 

d) Aprendo mais com professores exigentes 0,617 0,648 

a) Os professores são os principais responsáveis por 
minha aprendizagem 0,605 0,652 

g) Aprendo mais com professores que me dizem o que 
fazer 0,557 0,594 

f) Aprendo mais sob pressão 0,392 0,434 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Apesar das pequenas diferenças nos índices de concordância registradas no Quadro 

4.40.a, cabe destacar as percepções do alunado masculino quanto sua necessidade de 

liberdade para realizar as tarefas a seu jeito, preferindo professores exigentes, ratificado na 

afirmação de aprender mais sob pressão. No entanto atribuem maior responsabilidade ao 

professores por sua aprendizagem, que o alunado feminino. 
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Quadro 4.40.b – Sobre minha aprendizagem – por período (Questão 43) 

Período

Minha aprendizagem 
Matutino Noturno 

e) Aprendo mais quando o conteúdo faz sentido para 
mim 0,862 0,860 

c) Sou o principal responsável pela minha 
aprendizagem 0,806 0,818 

b) Os estudantes de minha turma tanto podem ajudar 
quanto comprometer a minha aprendizagem 0,771 0,695 

h) Aprendo mais quando recebo uma tarefa e tenho 
liberdade para realizá-la do meu jeito 0,676 0,614 

d) Aprendo mais com professores exigentes 0,582 0,699 

a) Os professores são os principais responsáveis por 
minha aprendizagem 0,629 0,619 

g) Aprendo mais com professores que me dizem o que 
fazer 0,556 0,597 

f) Aprendo mais sob pressão 0,359 0,483 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

A partir da análise conjunta dos Quadros 4.40.b e 4.40.c é possível destacar o menor 

índice de concordância do alunado do 3º semestre para a categoria Aprendo mais quando o 

conteúdo faz sentido para mim. Outra forma de entender esta afirmação, comparativamente 

aos demais semestres, seria dizer que esse alunado aprende, apesar do conteúdo não fazer 

sentido! Isso seria um contrassenso. Outro conjunto de concordâncias que chama atenção 

ocorre no 7º semestre com as categorias: Aprendo mais quando recebo uma tarefa e tenho 

liberdade, Aprendo mais com professores exigentes, Os professores são os principais 

responsáveis, Aprendo mais com professores que me dizem o que fazer. Neste caso, apesar de 

não ter sido possível identificar com mais detalhes, a leitura deste quadro sugere a vida 

profissional deste alunado pede orientações específicas para a realização das tarefas, 

necessitando professores (gerentes nas empresas onde trabalham) mais exigentes, percebendo, 

ou delegando, seu aprendizado como responsabilidade do professor, e aguardando ordens para 

saber o que fazer. 
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Quadro 4.40.c – Sobre minha aprendizagem – por semestre (Questão 43) 

Semestre 

Minha aprendizagem 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

e) Aprendo mais quando o 
conteúdo faz sentido para 
mim 

0,85 0,98 0,79 0,87 0,86 0,90 0,86 0,81

c) Sou o principal 
responsável pela minha 
aprendizagem 

0,84 0,84 0,72 0,78 0,83 0,85 0,82 0,78

b) Os estudantes de minha 
turma tanto podem ajudar 
quanto comprometer a 
minha aprendizagem 

0,80 0,84 0,76 0,71 0,74 0,70 0,64 0,64

h) Aprendo mais quando 
recebo uma tarefa e tenho 
liberdade para realizá-la 
do meu jeito 

0,73 0,66 0,61 0,66 0,56 0,68 0,52 0,72

d) Aprendo mais com 
professores exigentes 

0,58 0,64 0,54 0,59 0,70 0,70 0,80 0,58

a) Os professores são os 
principais responsáveis 
por minha aprendizagem 

0,65 0,66 0,50 0,63 0,61 0,63 0,73 0,61

g) Aprendo mais com 
professores que me dizem 
o que fazer 

0,54 0,68 0,47 0,59 0,50 0,67 0,73 0,58

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K)  

 

A questão de número 44, Quadros da família 4.41, teve como finalidade buscar 

identificar quais outras atividades são realizadas pelo alunado em prol de sua aprendizagem.  

Conforme Quadro 4.41, além de participar das aulas, o alunado destaca como 

principais formas complementares de aprendizagem: lendo e escrevendo resumos com 32,5%, 

fazendo lista de exercícios com 26,3% e desenvolvendo trabalhos em grupo com 19,7%, que 

representam 78,5% do total. 

Os Quadros 4.41 (a até c) detalham as formas complementares de aprendizagem 

utilizadas pelo alunado, por gênero, período e semestre. Essa questão apresentou correlações 

de 0,951 e 0,973 para gênero e período respectivamente (Apêndice K – Questão 44). 
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Quadro 4.41 – Formas complementares de aprendizagem (Questão 44) 

Estudo... Frequência % 

lendo e escrevendo resumos 127 32,5%

fazendo lista de exercícios 103 26,3%

desenvolvendo trabalhos em grupo 77 19,7%

elaborando textos 31 7,9%

participando de atividades de extensão tais como estágios 
voluntários, empresa jr., projetos sociais etc. 

22 5,6%

elaborando e desenvolvendo projetos 14 3,6%

realizando pesquisa de campo 7 1,8%

preparando casos 3 0,8%

Outros 7 1,8%

Total 391 100,0%

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
 

Quadro 4.41.a – Formas complementares de aprendizagem – por gênero (Questão 44) 

 Frequência % 

Gênero 
Forma complementar Feminino Masculino Feminino Masculino 

Estudo, lendo e escrevendo 
resumos 77 50 35,2% 29,1% 

Estudo, fazendo lista de 
exercícios 61 42 27,9% 24,4% 

Estudo, desenvolvendo 
trabalhos em grupo 37 40 16,9% 23,3% 

Estudo, elaborando textos 19 12 8,7% 7,0% 

Estudo, participando de 
atividades de extensão tais 
como estágios voluntários, 
empresa jr., projetos sociais 
etc. 

14 8 6,4% 4,7% 

Estudo, elaborando e 
desenvolvendo projetos 2 12 0,9% 7,0% 

Estudo, realizando pesquisa 
de campo 

4 3 1,8% 1,7% 

Estudo, preparando casos 2 1 0,9% 0,6% 

Outros 3 4 1,4% 2,3% 

Total 219 172 100,0% 100,0%

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Os valores tabulados no Quadro 4.41.a mostram diferentes formas complementares 

utilizadas pelos dois gêneros do alunado. Enquanto 88,7% das formas complementares do 
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alunado feminino abrangem as categorias Estudo, lendo e escrevendo resumo e fazendo lista 

de exercícios, as formas complementares utilizadas pelo alunado masculino, nestas mesmas 

categorias somam 83,8%. No entanto, é perceptível a inconsistência da manifestação geral, 

Quadro 4.41, relativa às categorias elaborando textos, elaborando e desenvolvendo projetos e 

realizando pesquisa de campo, observáveis tanto na análise por gênero, Quadro 4.41.a, quanto 

na análise por período, Quadro 4.41.b.  

 

Quadro 4.41.b – Formas complementares de aprendizagem – por período (Questão 44) 

 Frequência % 

Período 

Forma complementar 
Matutino Noturno Matutino Noturno 

Estudo, lendo e 
escrevendo resumos 

79 48 34,3% 29,8% 

Estudo, fazendo lista de 
exercícios 

55 48 23,9% 29,8% 

Estudo, desenvolvendo 
trabalhos em grupo 

46 31 20,0% 19,3% 

Estudo, elaborando textos 20 11 8,7% 6,8% 

Estudo, participando de 
atividades de extensão tais 
como estágios voluntários, 
empresa jr., projetos 
sociais etc. 

12 10 5,2% 6,2% 

Estudo, elaborando e 
desenvolvendo projetos 

9 5 3,9% 3,1% 

Estudo, realizando 
pesquisa de campo 

3 4 1,3% 2,5% 

Estudo, preparando casos 2 1 0,9% 0,6% 

Outros 4 3 1,7% 1,9% 

Total 230 161 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

A constatação da inconsistência é fato, uma vez que as atividades elaborando textos, 

elaborando e desenvolvendo projetos e realizando pesquisa de campo destoam da realidade 

prevista para o alunado do período noturno, particularmente 6º, 7º e 8º semestre, Quadro 

4.41.c, uma vez que são nestes semestres que estão concentradas as atividades em torno do 
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trabalho de conclusão de curso, que demandam, além do trabalho em grupo, a elaboração de 

texto, o desenvolvimento do projeto e a realização de pesquisas de campo. 

 

Quadro 4.41.c – Formas complementares de aprendizagem – por semestre (Questão 44) 

Semestre 
Minha aprendizagem 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Estudo, lendo e 
escrevendo resumos 

36% 36% 32% 33% 29% 31% 28% 33%

Estudo, fazendo lista de 
exercícios 

19% 21% 28% 30% 26% 31% 34% 29%

Estudo, desenvolvendo 
trabalhos em grupo 

24% 25% 20% 12% 22% 17% 21% 14%

Estudo, elaborando textos 8% 7% 6% 11% 7% 12% 3% 5%

Estudo, participando de 
atividades de extensão tais 
como estágios voluntários, 
empresa jr., projetos 
sociais etc. 

5% 7% 4% 8% 7% 5% 3% 5%

Estudo, elaborando e 
desenvolvendo projetos 

5% 0% 6% 3% 1% 2% 7% 5%

Estudo, realizando 
pesquisa de campo 

1% 0% 4% 0% 4% 0% 0% 5%

Estudo, preparando casos 1% 4% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

Outros 1% 0% 0% 3% 1% 2% 3% 5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Frequência 86 28 50 66 69 42 29 21

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Na questão de número 45, Se não houvesse o registro de presença, se buscou 

identificar a impacto do registro de presença no comparecimento do alunado às aulas 

presenciais. Conforme Quadro 4.42, as opiniões manifestadas indicam que 86,1% do alunado 

compareceriam às aulas, sendo 29,9% parcialmente, condicionado a alguns professores. Por 

outro lado 13,2% alega que faltaria mais, com respostas variando entre eu faltaria mais e iria 

faltar em grande parte das primeiras aulas. 
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Quadro 4.42 – Se não houvesse o registro de presença (Questão 45) 

Eu ... Frequência % 

iria às aulas 81 56,2%

iria às aulas de alguns professores 43 29,9%

faltaria mais às aulas 18 13,2%

não iria às aulas 1 0,7%

Total 144 100,0%

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Os Quadros 4.42 (a até c) abordam como o alunado encara o registro de presença, por 

gênero, período e semestre. Essa questão apresentou correlações de 0,983 e 0,956 para gênero 

e período respectivamente. 

 

Quadro 4.42.a – Se não houvesse o registro de presença – por gênero (Questão 45) 

Gênero

Presença 
Feminino Masculino 

iria às aulas 53,0% 60,7% 

iria às aulas de alguns professores 31,3% 27,9% 

faltaria mais às aulas 15,7% 9,8% 

não iria às aulas 0,0% 1,6% 

Total 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Comparativamente, Quadro 4.42.a, o alunado masculino indica 88,6% de 

comparecimento às aulas, independente do registro de presença, contra 84,3% do alunado 

feminino, o que poderia parecer contraditório, vis-à-vis outros fatores observados em relação 

ao alunado feminino. Entretanto, a declaração de valor maior do alunado masculino sugere 

que este valor maior ratifica a dependência deste público na aula presencial e docência 

exigente. 

Detalhando um pouco mais os dados observados no Quadro 4.42.a, o alunado 

feminino claramente declara a intenção de ir menos às aulas, isto é, faltar mais às aulas 

(15,7% contra 9,8%), que o alunado masculino. Frente a estes dados, e com base nos outros 

valores apurados ao longo do estudo, a interpretação mais plausível que vejo é o alunado 

feminino se vendo com responsabilidade suficiente para aprender por conta própria e que 



177 
 
 

algumas aulas não estão trazendo conteúdos significativos, além dos já estudados previamente 

às aulas, oposto às manifestações do alunado masculino. Entretanto, a declaração de valor 

maior do alunado masculino pode também sugerir que este valor maior ratifica a dependência 

deste público da aula presencial e docência exigente.  

 

Quadro 4.42.b – Se não houvesse o registro de presença – por período (Questão 45) 

Período

Presença 
Matutino Noturno 

iria às aulas 58,8% 52,5% 

iria às aulas de alguns professores 27,1% 33,9% 

faltaria mais às aulas 12,9% 13,6% 

não iria às aulas 1,2% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

A análise do alunado por período, Quadro 4.42.b, também indica que 86,4% do 

alunado noturno, contra 85,9% do alunado matutino também compareceriam às aulas. Neste 

caso, a maior adesão do período noturno pode ser justificada pelo menor tempo dedicado aos 

estudos fora da escola, restando a presença como melhor alternativa para o aprendizado. 

A análise semestral, Quadro 4.42.c, mostra o alunado do 3º semestre com maior 

declaração de intenção de comparecimento às aulas. O principal motivo que explica este valor 

maior pode ser a maior quantidade de disciplinas Exatas que podem sugerir a necessidade 

presencial para compreensão. A análise da composição do conjunto de disciplinas, Exatas e 

Humanas, e seus impactos será aprofundado mais à frente. 

Percebe-se, ao longo dos semestre, Quadro 4.42.c e respectivo gráfico, a queda do 

interesse em ir às aulas e as tendências de aumento no faltar mais, ou ir às aulas de alguns 

professores, ratificados no Quadro 4.42.c1. 
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Quadro 4.42.c – Se não houvesse o registro de presença – por semestre (Questão 45) 

Semestre 

Presença 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

iria às aulas 48% 64% 72% 57% 58% 53% 45% 56%

iria às aulas de alguns 
professores 

33% 18% 28% 26% 29% 40% 45% 11%

faltaria mais às aulas 15% 18% 0% 17% 13% 7% 9% 33%

não iria às aulas 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Frequência 33 11 18 23 24 15 11 9 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Gráfico 4.42.c – Se não houvesse o registro de presença – por semestre (Questão 45) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Quadro 4.42.c1 – Tendência nas manifestações se não houvesse o registro de presença 
(Questão 45) 

Eu ... 

Valor de 
inclinação da 

reta 

iria às aulas - 0,011 

iria às aulas de alguns professores + 0,007 

faltaria mais às aulas + 0,014 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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A questão de número 47 teve como objetivo mapear as manifestações sobre planos 

futuros do alunado para o semestre seguinte ao da pesquisa. A tabulação das respostas mostra 

que 24,3% do alunado tem como foco Alcançar um melhor aproveitamento nas disciplinas 

enquanto 21,5% declaram ter em seus planos Desenvolver competências valorizadas pelo 

mercado de trabalho. Por outro lado 16,7% se manifestam preocupados em Ser aprovado nas 

disciplinas, enquanto 18,1% e 13,2% pretendem Dedicar mais tempo aos estudos e Empenhar-

se para aprender mais, respectivamente. 

 

Quadro 4.43 – Planos futuros (Questão 47) 

Para o próximo semestre pretendo: Frequência % 

Alcançar um melhor aproveitamento nas disciplina 35 24,3% 

Desenvolver competências valorizadas pelo mercado de 
trabalho 

31 21,5% 

Dedicar mais tempo aos estudos 26 18,1% 

Ser aprovado nas disciplinas 24 16,7% 

Empenhar-me para aprender mais 19 13,2% 

Outros compromissos  9 6,3% 

Total 144 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Os Quadros 4.43 (a até c) destacam as manifestações do alunado quanto aos planos 

que tem para o semestre seguinte ao que responderam o questionário, por gênero, período e 

semestre. Essa questão apresentou correlações de 0,820 e 0,495 para gênero e período 

respectivamente (Apêndice K – Questão 47). 

A análise focando essa resposta por gênero (Quadro 4.43.a) destaca a maior 

preocupação do alunado masculino, em relação ao alunado feminino, com o desenvolvimento 

de competências valorizadas pelo mercado de trabalho (24,6%) e aprovação nas disciplinas 

(19,7%), não necessariamente importando a qualidade do seu aproveitamento (23,0%). 

Manifestação essa semelhante ao alunado do período noturno (Quadro 4.43.b), destacando-se 

para essa população a maior preocupação em desenvolver competências valorizadas pelo 

mercado de trabalho (25,4%), manifestação essa totalmente alinhada com o momento de vida 

em que se encontram, estagiando ou em fase de efetivação em alguma empresa, e também ser 

aprovado nas disciplinas (23,7%). 
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Quadro 4.43.a – Planos futuros – por gênero (Questão 47) 

 Frequência % 

Gênero 

Planos futuros 
Feminino Masculino Feminino Masculino 

Alcançar um melhor 
aproveitamento nas 
disciplina 

21 14 25,3% 23,0% 

Desenvolver competências 
valorizadas pelo mercado 
de trabalho 

16 15 19,3% 24,6% 

Dedicar mais tempo aos 
estudos 

15 11 18,1% 18,0% 

Ser aprovado nas 
disciplinas 

12 12 14,5% 19,7% 

Empenhar-me para aprender 
mais 

11 8 13,3% 13,1% 

Outros compromissos 8 1 9,6% 1,6% 

Total 83 61 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Quadro 4.43.b – Planos futuros – por período (Questão 47) 

 Frequência % 

Período 

Planos futuros 
Matutino Noturno Matutino Noturno 

Alcançar um melhor 
aproveitamento nas 
disciplina 

21 14 24,7% 23,7% 

Desenvolver competências 
valorizadas pelo mercado 
de trabalho 

16 15 18,8% 25,4% 

Dedicar mais tempo aos 
estudos 

18 8 21,2% 13,6% 

Ser aprovado nas 
disciplinas 

10 14 11,8% 23,7% 

Empenhar-me para aprender 
mais 

14 5 16,5% 8,5% 

Outros compromissos 6 3 7,1% 5,1% 

Total 85 59 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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Quadro 4.43.c – Planos futuros – por semestre (Questão 47) 

Semestre 

Planos semestre futuro 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Alcançar um melhor 
aproveitamento nas 
disciplina 

24% 27% 44% 9% 33% 20% 9% 22%

Desenvolver competências 
valorizadas pelo mercado 
de trabalho 12% 9% 17% 35% 33% 20% 18% 22%

Dedicar mais tempo aos 
estudos 33% 36% 17% 4% 17% 7% 9% 11%

Ser aprovado nas 
disciplinas 9% 0% 11% 14% 13% 33% 55% 11%

Empenhar-me para 
aprender mais 15% 18% 11% 22% 4% 20% 9% 0%

Outros compromissos 6% 9% 0% 13% 0% 0% 0% 33%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Frequência 33 11 18 23 24 15 11 9 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

A evolução dados semestrais, Quadro 4.43.c, mostra maiores preocupações do alunado 

do 3º e 5º semestres, 44% e 33% respectivamente, em Alcançar melhor aproveitamento nas 

disciplinas, não fazendo sentido a declaração do alunado do 8º semestre, uma vez que, a 

princípio, nos semestre seguinte estaria formado. Também no mesmo Quadro é possível 

identificar as preocupações do alunado do 4º e 5º semestres, 35% e 33% respectivamente, 

com o desenvolvimento de competências valorizadas pelo mercado de trabalho. Este 

comportamento pode ser explicado pela expectativa desta população específica, às vésperas 

de participar de dinâmicas de seleção para estágios. A preocupação em dedicar mais tempo 

aos estudos é manifestada pelo alunado do 1º semestre (33%) e 2º semestre (36%), não 

manifestada como prioridade para os alunos dos semestres seguintes, e ratificada pela baixa 

manifestação progressiva, a partir do 5º semestre para Empenhar-se para aprender mais. Em 

função da proximidade da vida profissional, 4º e 5º semestre manifestam planos para 

Desenvolver competência. Não foi possível entender como o alunado pretende Desenvolver 

competências valorizadas pelo mercado de trabalho sem melhor aproveitamento nas 

disciplinas, sem empenhar-se aprender mais e alocação de mais tempos aos estudos. 
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Gráfico 4.43.c – Planos futuros – por semestre (Questão 47) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

A partir do Gráfico 4.43.c, no Quadro 4.43.c1, os valores das inclinações das retas das 

categorias analisadas ratificam o interesse em passar de semestre, em detrimento das 

alternativas empenhar-se para aprender mais, alcançar melhor aproveitamento e dedicar mais 

tempo aos estudos. 

 

Quadro 4.43.c1 – Tendências nos Planos futuros – por semestre (Questão 47) 

Para o próximo semestre pretendo: 

Valor de 
inclinação da 

reta 

Ser aprovado nas disciplinas + 0,042 

Desenvolver competências valorizadas pelo mercado de 
trabalho 

+ 0,015 

Empenhar-me para aprender mais -  0,017 

Alcançar um melhor aproveitamento nas disciplina -  0,018 

Dedicar mais tempo aos estudos -  0,037 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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A questão de número 48 objetivou identificar motivos e motivações que poderiam 

servir de modelo para a mobilização do alunado para o aprendizado. Para esta questão vale 

destacar que 34,0% desta população tem como referencial para projeção estudantes com 

capacidade de discutir com argumentos e ilustrar o que pensa com exemplos, 27,1% admiram 

aquele que se expressa bem ao falar em público enquanto 22,9% admiram os que formulam 

soluções para problemas complexos. A liderança em trabalhos em grupo não é percebida 

como uma característica a ser conquistada. 

 

Quadro 4.44 – Características que mais admira em um estudante (Questão 48) 

Capacidade de ... Frequência % 

... discutir com argumentos e ilustrar o que pensa com 
exemplos 

49 34,0% 

... se expressar bem ao falar em público 39 27,1% 

... formular soluções para problemas complexos 33 22,9% 

... liderança em trabalhos em grupo 10 6,9% 

... formular boas questões 8 5,6% 

Outras 5 3,5% 

Total 144 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Os Quadros 4.44 (a até c) retratam as características mais admiradas em um estudante, 

por gênero, período e semestre. Essa questão apresentou correlações de 0,829 e 0,766 para 

gênero e período respectivamente (Apêndice K – Questão 48). 

 

Quadro 4.44.a – Características que mais admira em um estudante por gênero (Questão 48) 

 Frequência % 

Gênero 

O que admira 
Feminino Masculino Feminino Masculino 

Capacidade de se expressar 
bem ao falar em público 

23 16 27,7% 26,2% 

Capacidade de discutir com 
argumentos e ilustrar o que 
pensa com exemplos 

34 15 41,0% 24,6% 

Capacidade de formular 
soluções para problemas 
complexos 

16 17 19,3% 27,9% 

Capacidade de liderança em 
trabalhos em grupo 

6 4 7,2% 6,6% 
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Capacidade de formular 
boas questões 

2 6 2,4% 9,8% 

Outras 2 3 2,4% 4,9% 

Total 83 61 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

O Quadro 4.44.a permite perceber que o alunado feminino valoriza a Capacidade de 

discutir com argumentos e ilustrar o que pensa com exemplos (41,0%). Possivelmente esta 

seja uma das razões que explicam a maior dedicação deste alunado à leitura, que o alunado 

masculino. Por outro lado, o alunado masculino atribui maior importância à Capacidade de 

formular soluções para problemas complexos, 27,9% contra 19,3% do alunado feminino, e 

também Capacidade de formular boas questões, 9,8% contra 2,4% do alunado feminino. 

 

Quadro 4.44.b – Características que mais admira em um estudante por período (Questão 48) 

 Frequência % 

Período 

O que admira 
Matutino Noturno Matutino Noturno 

Capacidade de discutir 
com argumentos e ilustrar 
o que pensa com exemplos 

33 16 38,8% 27,1% 

Capacidade de se 
expressar bem ao falar em 
público 

21 18 24,7% 30,5% 

Capacidade de formular 
soluções para problemas 
complexos 

14 19 16,5% 32,2% 

Capacidade de liderança 
em trabalhos em grupo 

8 2 9,4% 3,4% 

Capacidade de formular 
boas questões 

5 3 5,9% 5,1% 

Outras 4 1 4,7% 1,7% 

Total 83 61 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Os mesmos dados observados por período de estudo, Quadro 4.44.b, mostram o 

alunado do período matutino dando maior valor à Capacidade de discutir com argumentos e 

ilustrar o que pensa com exemplos, 38,8% contra 27,1% do alunado noturno. No mesmo 
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Quadro 4.44.b, o alunado noturno valoriza mais as características Capacidade de se expressar 

bem ao falar em público, com 30,5% e Capacidade de formular soluções para problemas 

complexos com 32,2%, contra, respectivamente, 24,7% e 16,5% de reconhecimento pelo 

alunado matutino. Neste caso, as diferenças observadas entre os períodos podem decorrer em 

função do momento que cada alunado passa. No caso do alunado matutino, ainda não 

percebendo as variáveis profissionais, pode dar mais valor aos argumentos ilustrados por 

exemplos teóricos aprendidos. Por outro lado, o alunado noturno, já vivenciando o mundo 

profissional, percebe como mais admirável o saber falar em público e formular soluções 

frente aos casos práticos que já estão profissionalmente vivenciando. 

O Quadro 4.44.c ratifica as observações feitas na análise por período escolar, e a 

análise das três principais características reconhecidas pelo alunado, Gráfico 4.44.c, permite 

duas interpretações complementares: 1. A característica [...] discutir com argumentos sugere 

que as disciplinas humanas, com maior presença nos semestres 2º, 4º e 6º, 8º, em relação às 

disciplinas exatas, demandam maior habilidade argumentativa, apesar de decrescente ao longo 

do tempo e 2. As características Falar em público e Formular soluções tem sua relatividade 

aumentada ao longo dos semestres, conforme suas linhas de tendências. 

Vale destacar o reconhecimento feito pelo alunado do 8º semestre em relação à 

característica Capacidade de formular boas questões, possivelmente produto da experiência 

tida com as pesquisas vivenciadas na elaboração do TCC e também profissional. 

 

Quadro 4.44.c – Características que mais admira em um estudante por semestre (Questão 48) 

Semestre 

O que admira 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Capacidade de discutir 
com argumentos e ilustrar 
o que pensa com 
exemplos 

33% 55% 33% 43% 25% 33% 18% 33%

Capacidade de se 
expressar bem ao falar em 
público 

18% 27% 33% 35% 21% 27% 55% 11%

Capacidade de formular 
soluções para problemas 
complexos 

24% 9% 17% 4% 46% 27% 27% 22%

Capacidade de liderança 
em trabalhos em grupo 

15% 9% 6% 4% 8% 0% 0% 0%

Capacidade de formular 
boas questões 

6% 0% 6% 9% 0% 0% 0% 33%

Outras 3% 0% 6% 4% 0% 13% 0% 0%
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Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Frequência 33 11 18 23 24 15 11 9

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Gráfico 4.44.c – Características que mais admira em um estudante por semestre (Questão 48) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

4.5.3 Obstáculos à aprendizagem 

 

Para a verificação deste tópico foram aplicadas duas questões: fatores que atrapalham 

a aprendizagem (Questão 37) e conteúdos com os quais teve dificuldades no semestre 

(Questão 46), abordando as situações de estudo de um modo geral, dentro e fora da sala de 

aula. O dados tabulados são apresentados no Quadro 4.45 (a até c). 
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Quadro 4.45 – Fatores que atrapalham a aprendizagem (Questão 37) 

Recorrentemente me pego distraído e essas distrações 
decorrem: 

Frequência % 

de sono e cansaço 116 25,1%

do método de ensino adotado pelo professor 71 15,4%

do hábito de me manter ligado à internet 61 13,2%

de conversas com colegas sobre assuntos estranhos à aula 48 10,4%

de preocupações derivadas de minha vida particular 47 10,2%

de meu desinteresse pela disciplina 35 7,6%

de meu desinteresse pelo conteúdo ministrado 31 6,7%

da dificuldade de entender o conteúdo introduzido pelo 
professor 

27 5,8%

da necessidade de atender o celular 13 2,8%

de preocupações com assuntos relacionados ao meu trabalho 
10 2,2%

Outros 3 0,6%

Total 462 100,0%

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Conforme Quadros 4.45, o alunado identifica sono e cansaço, com 25,1% de citações, 

como maior tomador de atenção ao estudo. Na sequência, com menor número de citações, 

aparecem: método de ensino, com 15,4%, hábito de ficar ligado à internet, com 13,2%, 

conversas paralelas durante a aula, com 10,4% e preocupações com assuntos da vida 

particular, com 10,2%.  

Os Quadros 4.45. (a até c) identificam os fatores que contribuem para atrapalhar a 

aprendizagem do alunado, por gênero, período e semestre. Essa questão apresentou 

correlações de 0,968 e 0,919 para gênero e período respectivamente (Apêndice K – Questão 

37). 

Particularmente para o motivo sono e cansaço, o alunado feminino e matutino 

apresentam maiores índices. Por outro lado, Quadros 4.45.a e 4.45.b, chama mais atenção dos 

alunados masculino e noturno o método de ensino adotado pelo professor. Possivelmente em 

função das estratégias de aprendizagem adotadas por estes públicos. O hábito de ficar ligado à 

internet indica distrair mais o alunado feminino (13,8%), assim como as preocupações 

derivadas da vida particular (11,6%). 
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Quadro 4.45.a – Fatores que atrapalham a aprendizagem por gênero (Questão 37) 

Recorrentemente me pego distraído e essas distrações decorrem: 

 Frequência % 

Gênero 
Distrações 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

sono e cansaço 70 46 25,5% 24,6% 

método de ensino adotado 
pelo professor 

39 32 14,2% 17,1% 

hábito de me manter ligado 
à internet 

38 23 13,8% 12,3% 

conversas com colegas 
sobre assuntos estranhos à 
aula 

28 20 10,2% 10,7% 

preocupações derivadas de 
minha vida particular 

32 15 11,6% 8,0% 

meu desinteresse pela 
disciplina 

18 17 6,5% 9,1% 

meu desinteresse pelo 
conteúdo ministrado 

18 13 6,5% 7,0% 

dificuldade de entender o 
conteúdo introduzido pelo 
professor 

16 11 5,8% 5,9% 

necessidade de atender o 
celular 

8 5 2,9% 2,7% 

preocupações com assuntos 
relacionados ao meu 
trabalho 

6 4 2,2% 2,1% 

Outros 2 1 0,7% 0,5% 

Total 275 187 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

De um modo geral, Quadros 4.45.a e 4.45.b, Desinteresse, tanto pela disciplina quanto 

pelo conteúdo ministrado, receberam valores abaixo de 10%, assim como o fator dificuldade 

para entender. A análise conjunta destes fatores, combinada com as manifestações observadas 

sob o item 4.5.2 – Envolvimento com a aprendizagem, sugere que o alunado se identifica com 

o curso escolhido e, face ao pouco preparo para as aulas, compreende os conteúdos abordados 

em sala de aula, apesar de restrições a métodos adotados por alguns professores (17,1%). 

Entretanto, chamam atenção as distrações por conta do uso da internet ou de atender ao 

celular, que receberam 13,2% e 2,8% das manifestações, respectivamente. É de estranhar o 

baixo número de citações sobre celular, uma vez que recorrentemente se percebe alunos 

olhando para os mesmos e até saindo da sala para atender ou fazer chamadas. Já no caso da 
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internet, principalmente quando as aulas são em laboratório, é comum se perceber o foco da 

atenção em mais de um assunto. Não foi possível identificar se a não citação com maior 

intensidade destes dois fatores, internet e celular, foi inconsciente por verem o 

comportamento como uma prática natural, quase como respirar. 

 

Quadro 4.45.b – Fatores que atrapalham a aprendizagem por período (Questão 37) 

Recorrentemente me pego distraído e essas distrações decorrem: 

 Frequência % 

Período 
Distrações 

Matutino Noturno Matutino Noturno 

sono e cansaço 72 44 26,3% 23,4% 

método de ensino adotado 
pelo professor 

38 33 13,9% 17,6% 

hábito de me manter ligado 
à internet 

37 24 13,5% 12,8% 

conversas com colegas 
sobre assuntos estranhos à 
aula 

32 16 11,7% 8,5% 

preocupações derivadas de 
minha vida particular 

30 17 10,9% 9,0% 

meu desinteresse pela 
disciplina 

20 15 7,3% 8,0% 

meu desinteresse pelo 
conteúdo ministrado 

14 17 5,1% 9,0% 

dificuldade de entender o 
conteúdo introduzido pelo 
professor 

21 6 7,7% 3,2% 

necessidade de atender o 
celular 

6 7 2,2% 3,7% 

preocupações com assuntos 
relacionados ao meu 
trabalho 

2 8 0,7% 4,3% 

Outros 2 1 0,7% 0,5% 

Total 274 188 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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Quadro 4.45.c – Fatores que atrapalham a aprendizagem por semestre (Questão 37) 

Recorrentemente me pego distraído e essas distrações decorrem: 

Semestre 

Distrações 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

sono e cansaço 25% 27% 29% 26% 22% 26% 19% 28%

método de ensino adotado 
pelo professor 

12% 8% 18% 18% 16% 16% 25% 10%

hábito de me manter 
ligado à internet 

16% 16% 11% 12% 12% 12% 11% 14%

conversas com colegas 
sobre assuntos estranhos à 
aula 

13% 16% 7% 8% 8% 10% 8% 14%

preocupações derivadas de 
minha vida particular 

8% 16% 11% 14% 8% 8% 6% 14%

meu desinteresse pela 
disciplina 

7% 0% 9% 9% 15% 4% 8% 0%

meu desinteresse pelo 
conteúdo ministrado 

6% 5% 5% 4% 11% 4% 14% 7%

dificuldade de entender o 
conteúdo introduzido pelo 
professor 

9% 5% 9% 4% 1% 10% 3% 0%

necessidade de atender o 
celular 

2% 5% 0% 3% 3% 4% 3% 7%

preocupações com 
assuntos relacionados ao 
meu trabalho 

0% 0% 2% 1% 3% 6% 3% 7%

Outros 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Frequência 106 37 56 74 74 50 36 29

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Observando o Quadro 4.45.c, percebe-se que o sono e cansaço é mais percebido pelo 

alunado dos semestres 3º e 8º. Uma das possíveis causas para o alunado do semestre matutino, 

possivelmente seria a existência de dependências ou particularmente a necessidade de mais 

dedicação aos estudos em função do semestre ter maior carga de disciplinas exatas. Por outro 

lado, a reclamação do alunado do semestre noturno pode decorrer de demandas de caráter 

profissional e também por necessidade de dedicação extra no trabalho de conclusão de curso. 

Bastante acima da média, se destacam os desinteresses pela disciplina no 5º semestre (15%) e 
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pelo conteúdo no 7º semestre (14%) e dificuldade para entender o conteúdo no 6º semestre 

(10%). 

Por meio da questão de número 46 se buscou identificar os tipos de dificuldades 

percebidos pelo alunado no semestre que estavam cursando, que ratificou um assunto 

recorrente que é a dificuldade de muitos estudantes com os conteúdos das disciplinas exatas, 

que recebeu 59,0% das citações, compreensão de texto 10,6% e vocabulário utilizado 9,8%. 

 

Quadro 4.46 – Dificuldades frente a novos conteúdos (Questão 46) 

Dificuldade Frequência % 

Disciplinas Exatas64 217 59,0% 

Compreensão de texto 39 10,6% 

Vocabulário utilizado 36 9,8% 

Planilha eletrônica 24 6,5% 

Disciplinas Humanas65 23 6,3% 

Conceitos metodologia 14 3,8% 

Outras 15 4,1% 

Total 368 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Os Quadros 4.46 (a até c) apresentam os conteúdos frente aos quais o alunado 

registrou dificuldades, por gênero, período e semestre. Essa questão apresentou correlações de 

0,997 e 0,995 para gênero e período respectivamente. 

O Quadro 4.46.a, por gênero, mostra o alunado feminino, com maiores dificuldades 

frente às disciplinas Exatas, 67,3% contra 48,7% do alunado masculino, e o oposto ocorre 

com o alunado masculino com maior dificuldades frente às disciplinas Humanas, porém com 

valor menor (11,4%). Com relação às variáveis Texto e Vocabulário e Conceitos metodologia, 

a dificuldade maior é percebida pelo alunado masculino (23,4%), dificuldade esta que pode 

decorrer por conta do menor grau de leitura declarada por este alunado. 

 

  

                                                 
64 Conceitos de Finanças, Mercado Financeiro, Economia e Matemática. 
65 Conceitos de Sociologia, Filosofia e História. 
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Quadro 4.46.a – Dificuldades frente a novos conteúdos por gênero (Questão 46) 

 Frequência % 

Gênero 

Dificuldade 
Feminino Masculino Feminino Masculino 

Disciplinas Exatas 140 77 67,3% 48,7% 

Texto e vocabulário 38 37 18,3% 23,4% 

Disciplinas Humanas 5 18 2,4% 11,4% 

Outras 25 26 12,0% 16,5% 

Total 208 158 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 
Ainda com relação às disciplinas exatas, conforme Quadro 4.46.b, o alunado matutino 

manifestou maior dificuldade com as disciplinas exatas, 61,4% contra 55,9% do alunado 

noturno. Um motivo para esta percepção pode decorrer da maior carga de disciplinas Exatas 

no 3º semestre. O menor índice, manifestado pelo alunado noturno pode decorrer do menor 

número de disciplina neste período, e particularmente favorecido pelo fato de muitas 

disciplinas exatas decorrerem de escolhas de eixo feitas no 5º semestre. 

 
Quadro 4.46.b – Dificuldades frente a novos conteúdos por período (Questão 46) 

 Frequência % 

Período 

Dificuldade 
Matutino Noturno Matutino Noturno 

Disciplinas Exatas 137 80 61,4% 55,9% 

Texto e vocabulário 47 28 21,1% 19,6% 

Disciplinas Humanas 11 12 4,9% 8,4% 

Outras 28 23 12,6% 16,1% 

Total 223 143 100,0% 100,0% 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

Com relação às dificuldades por semestre com as disciplinas exatas, Quadro 4.46.c, o 

alunado do 3º semestre registrou a maior manifestação, 78%, seguido do 2º semestre com 

73%. As manifestações relativas ao 3º semestre parecem procedentes, visto que no 3º 

semestre, conforme Apêndice L – Quadro C, as disciplinas exatas representam quase 60% da 

carga horária do semestre e 53% no 2º semestre.  
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Quadro 4.46.c – Dificuldades frente a novos conteúdos por semestre (Questão 46) 

Semestre 

Dificuldade 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Disciplinas Exatas 57% 73% 78% 51% 60% 51% 57% 44%

Texto e vocabulário 18% 19% 20% 24% 26% 23% 14% 11%

Disciplinas Humanas 10% 0% 0% 7% 4% 5% 4% 28%

Outras 15% 8% 2% 18% 11% 21% 25% 17%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Frequência de 
manifestações 

94 26 49 55 57 39 28 18

Frequência de Alunado 40 14 44 25 28 17 33 15

Manifestações média 
por estudante 

2,4 1,9 1,1 2,2 2,0 2,3 0,8 1,2

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 

 

A análise comparativa de Gráficos (4.46.c – Dificuldades frente a novos conteúdos por 

semestre e 4.46.d – Carga horária por grupo de disciplinas) mostra que a intensidade das 

percepções em relação às disciplinas Exatas espelham a frequência com que aparecem ao 

longo dos semestres.  

 

Gráfico 4.46.c – Dificuldades frente a novos conteúdos por semestre (Questão 46) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice K) 
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Observa-se também, Quadro 4.46.c, que a variável Texto e vocabulário atinge seu 

ponto máximo no quinto semestre para declinar na sequência. Um motivo para a percepção 

desta variável com menor dificuldade a partir do 6º Semestre pode ser o maior aculturamento 

com as terminologias, principalmente com as atividades práticas de estágio e contato 

progressivo com as empresas, ratificadas no número de manifestações média por semestre, 

que iniciou em 2,4 dificuldades no 1º semestre, terminando com 1,2 citações. 

 

Gráfico 4.46.d – Percentagem de carga horária por grupo de disciplinas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (Apêndice L) 

 

4.6 COMENTÁRIOS ESPONTÂNEOS DE ALUNOS 

 

Dos 144 alunos respondentes, 18 preencheram o campo reservado para comentários 

adicionais (Questão 50 - Será que me esqueci de perguntar algo?). Destes, cinco alunos 

declararam que não tinham nada a acrescentar; cinco alunos gostariam de responder 

adicionalmente sobre outros assuntos – disciplinas que o alunado tem menor interesse, 

satisfação com a IES, ordem das disciplinas, outros conteúdos não abordados em sala de aula 

que o alunado busca estudar, benefícios que o curso proporciona na hora de trabalhar; dois 

alunos comentaram sobre necessidade de maior clareza no questionário (escala Likert e 

discordância quanto algumas alternativas disponibilizadas) e seis alunos ofereceram 

comentários adicionais sobre aspectos pertinentes: à conscientização sobre o papel social do 

Administrador; ao interesse (motivação), envolvimento e comprometimento; ao conteúdo das 

disciplinas e estratégias de ensino e de aprendizagem; ao Registro de presença e Diálogo, 

comentados na sequência. 
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Apesar de ser somente uma amostra, as percepções observadas sugerem atenção para 

os seguintes pontos: 

 

4.6.1 Conscientização sobre o perfil do egresso em Administração 

 

O indício do alunado não conhecer o documento Perfil do Egresso, mapeados na 

pesquisa-piloto, é ratificado na percepção de necessidade de se falar mais sobre o assunto. 

“[...] me fez refletir alguns assuntos que estavam passando por mim sem eu perceber.” 
(Respondente #10; grifo meu) 

“[...] ao responder, aumentou minha convicção que estou no curso e na área correta.” 
(Respondente #135; grifo meu) 

 

4.6.2 Interesse (motivação), envolvimento e comprometimento 

 

O interesse e a dedicação do docente é percebido como fator-chave no processo de 

aprendizagem. A convivência com alunos que só querem ser aprovados é percebida como 

falta de envolvimento e comprometimento com a aprendizagem. 

“[...] a aprendizagem é fruto de uma série de fatores, como disposição e interesse do 
professor, mas principalmente o próprio interesse do aluno em aprender.” (Respondente #6; 
grifo meu) 

“Acredito que em minha faculdade, muitos alunos não tem muito interesse de fato em 
aprender por aprender, mas muitas vezes para ser aprovado na disciplina.” (sic) (Respondente 
#6; grifo meu) 

 

4.6.3 Conteúdo das disciplinas e estratégias de ensino e de aprendizagem 

 

Existem alunos que não querem receber comportamentos padrões ou fórmulas prontas, 

mas discutir alternativas e aberturas para outras formas de ver o mundo. 

“Gostaria de aprender mais coisas sobre o sistema e aprender a criticar com base em 
teóricos o mundo que vivemos. Também gostaria de aprender mais sobre o mundo e suas 
possibilidades, sair um pouco do senso comum.” (Respondente #28; grifo meu) 

“Gosto de modelos autodidáticos e a sala de aula deveria ser um espaço para aprender 
e exercitar. Mas falta de foco e pouco tempo dedicado aos estudos devidos a atividades como 
estágio, emprego, família, amigos e tarefas do lar acabam tornando muitas aulas "mais do 
mesmo", dando a impressão de perda de tempo. Acredito que foco e um ambiente que 
integre, não só os alunos da sala, mas da IES como um todo seriam ótimos motivos para ir às 
aulas, [...]” (sic) (Respondente #3; grifo meu) 
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“Eu acho que com professores que gostam de agir e ensinar em aula da forma que 
ELES acham que é certo, sem pensar nas diferentes inteligencias que os alunos tem, nao ajuda 
em nada no aprendizado em sala de aula.” (sic) (Respondente #76; grifo meu) 

 

4.6.4 Registro de presença 

 

O registro de presença é visto como uma oportunidade para ter, em sala de aula, 

alunos não comprometidos com o aprendizado. 

“Em minha filosofia, não haveria chamada de presença, e estaríamos em sala de aula 
quando realmente quiséssemos estar lá - para aprender.” (sic) (Respondente #6; grifo meu) 

 

4.6.5 Diálogo 

 

Apesar da manifestação não deixar claro se as experiências “chatas” reportadas pelo 

respondente ocorreram com professores, ou que tenha sido algum inconveniente pessoal, a 

busca de diálogo por parte do docente é uma forma do alunado perceber interesse no seu 

aprendizado. 

“Eu tive experiencias muito chatas esse semestre, e gostaria muito que os professores 
compreendessem isso. Animação e vontade de ver o aluno crescendo é um grande estimulo.” 
(sic) (Respondente #76; grifo meu) 

 

O objetivo deste capítulo que se encerra foi apresentar a análise da resultados dos 

dados tabulados e o diagnóstico dos fatores que permeiam o ambiente acadêmico. 

No capítulo que segue apresento minhas respostas às questões que orientaram o 

desenvolvimento desta tese. 
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5 MOBILIZAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM 

 

As análises apresentadas no capítulo anterior permitiram identificar inter-relações 

entre os fatores que permeiam o processo de aprendizagem do curso de Administração da IES 

utilizada como referência nesta tese. 

O propósito deste capítulo é responder a questão de pesquisa desta tese, cujo objetivo 

geral proposto foi identificar os fatores que facilitam e/ou dificultam as ações de mobilização 

para a aprendizagem de conteúdos relacionados ao curso de graduação em Administração, 

secundado por objetivos específicos para identificar: i) as características de decisão de 

escolha, por parte do aluno, para: o estudo, o curso e a instituição (porquê estudar, porquê 

cursar Administração e porquê estudar em uma IES específica); ii) as percepções dos alunos 

sobre os fatores que permeiam o ambiente educacional no processo de aprendizagem; iii) as 

correlações entre o desempenho acadêmico e o contexto educacional e iv) os aspectos 

contidos no contexto educacional que podem favorecer a mobilização do aluno. 

Os objetivos propostos decorreram do problema de pesquisa caracterizado na 

expressão: “quais fatores são relevantes na mobilização do aluno do curso de graduação 

em Administração para a aprendizagem? 

Para responder à questão de pesquisa, as questões auxiliares de pesquisa foram:  

a. O que leva o aluno a se interessar pelo estudo, pelo curso de graduação em 

Administração e por uma IES? 

b. Como o aluno percebe o ambiente estudantil no processo de aprendizagem?  

c. Quais preferências de aprendizagem caracterizam os alunos do curso de 

Administração? 

d. Quais práticas didáticas adotadas pelos docentes favorecem, ou não, o 

envolvimento desta população? 

e. Como o aluno percebe sua forma de aprender? 

f. Quais obstáculos ao aprendizado fazem parte das características desta 

população, que atuam como barreiras ou resistência ao aprendizado? 

g. Qual o envolvimento e atitudes do aluno com sua aprendizagem? 

h. Qual o comprometimento do aluno com sua aprendizagem? 
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Nos sete tópicos que seguem, apresento minhas respostas a estas questões auxiliares. 

O início de cada tópico contém um quadro com a relação de questões do instrumento de 

pesquisa utilizadas como referencial para compor as respostas oferecidas. 

 

5.1 INTERESSE PELO ESTUDO 

 

O que leva o aluno se interessar pelo estudo, pelo curso de graduação em 

Administração e por uma IES? 

 

O Quadro 5.1 resume as questões da pesquisa de campo utilizadas como base da 

fundamentação deste tópico. 

 

Quadro 5.1 – Interesses pelo Estudo, Curso de Administração e IES 

Questões utilizadas como referencial 

9   Profissão / ocupação do pai [4.13] 66 

10 Formação da mãe [4.12] 

11 Profissão / ocupação da mãe [4.13] 

24 Escolhi o curso de Administração por ... [4.23] 

25 Critérios de escolha da IES [4.24] 

26 Razões que motivam ser aluno da IES [4.25] 

33 Estudo porque ... [4.22] 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Foi possível identificar diversos indicadores que mostram as razões, interesses e 

motivos que levam o alunado a se interessar pelo estudo, pelo curso de Administração e pela 

IES em questão.  

O ser humano tem o compromisso de aprender para se construir (CHARLOT, 2000), e 

o estudo é um caminho para a aprendizagem. Neste sentido, o resultado da pesquisa apresenta 

um alunado que considera importante estudar (Quadro 4.22). Frente à hierarquia de 

concordância apurada nas demais variáveis, o principal fator mobilizador para o estudo sugere 

estar relacionado à exigência do mercado de trabalho, suportada pela variável preciso estudar, 

variável esta definida por Charlot (2000, p. 53) na expressão “Nascer é estar submetido à 

obrigação de aprender”. O aluno estuda por necessidade. Aparentemente o aluno ainda não 

                                                 
66 Indicações entre colchetes, referem-se à identificação do Quadros criados ao longo do capítulo 4.  
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adquiriu o prazer pelo estudo, querer estudar e gostar de estudar não têm se mostrado como as 

atividades prediletas. Um dos possíveis motivos, pode ser o caráter de obrigatoriedade que 

cada disciplina traz de forma intrínseca de ter que ser cumprida em tempo, horários, sequência 

definidos, apesar de pertencer a um curso e a uma escola escolhidos. 

O ser humano, em sua essência, necessita e busca a educação na sociedade na qual 

vive ou deseja viver (CHARLOT, 2000), sociedade esta que fornece os parâmetros 

referenciais que contribuem e influenciam o seu modo desejado de vida. Os baixos índices de 

concordância apurados nas variáveis meus pais querem que eu estude e meus amigos 

estudam, sugerem que, para esta população, estudar é uma atividade natural, faz parte da 

cultura deste alunado, possivelmente em função do meio ambiente em que vive, onde 80% 

dos pais já possuem educação superior (Quadro 4.12) e também de sua rede social que pode 

reforçar o comportamento dinâmico e pró ativo na busca de uma carreira. 

Os alunos da IES tem clara noção sobre a necessidade de estudar, e a seu jeito, e frente 

aos conteúdos percebidos como significativos, se mobilizam para estudar, no curso de 

Administração e na IES escolhidos. Diferentemente do passado, os interesses profissionais 

dos alunos são mais claros aos seus olhos, e eles “sabem o que querem” (ZABALZA, 2004, p. 

187). Neste sentido, os hábitos socioculturais e necessidades econômicas favorecem a 

percepção deste público sobre a importância do estudo e de uma formação profissional. A 

formação familiar, pais com ensino superior e ocupações profissionais (Quadros 4.12 e 4.13), 

parece exercer certa influência nas escolha do curso de Administração, levando em conta o 

leque de oportunidades percebidas como possíveis no mercado de trabalho e também a crerem 

ter vocação para a profissão de Administrador (Quadro 4.23). 

O curso de graduação em Administração e a IES cumprem seu papel de atrair 

estudantes interessados naquilo que se propõem. O alunado tem como referencial para sua 

escolha o viés em Marketing oferecido pela IES, a infraestrutura oferecida, a reputação 

acadêmica da instituição e imagem reconhecida pelo mercado, seu grau de exigência e 

qualidade do corpo docente. (Quadro 4.24) 

Ainda com relação à instituição de ensino escolhida, o referencial utilizado por esta 

população para a tomada de decisão contempla: o reconhecimento acadêmico e o viés em 

Marketing que a IES tem no mercado e a percepção de garantia de empregabilidade (Quadro 

4.25). Outro indicador do interesse pelo estudo apresenta-se nas respostas dos alunos que 

afirmam não buscarem baixo nível de exigência (nem curso, nem instituição), e estarem 

fazendo o que pretendiam quando da decisão inicial, estudar no curso e na escola que 

queriam. 
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Esta questão relaciona-se à mobilização inicial para a aprendizagem. O objetivo 

alcançado por um estudante, de chegar até um curso de graduação em Administração e a uma 

IES específica, resulta da percepção deste sobre a necessidade de estudar e critérios de seleção 

que tenha para os atrativos do curso e da instituição de ensino escolhidos, por meio de 

mobilizações próprias (busca de informações, inscrição, vestibular e matrícula) que atenderam 

suas motivações. Chegar até o curso superior e à instituição de ensino escolhidos são 

objetivos que muitos estudantes têm, e, para se atingir esses objetivos, a motivação é bem 

vinda, entretanto não se chega àqueles sem mobilização. 

À chegada ao curso de Administração, o estudante traz consigo inúmeras expectativas 

em relação à carreira profissional e aos conteúdos que precisará aprender, assim como outros 

tantos conteúdos de incertezas e inseguranças, produto de suas vivências anteriores (GAETA; 

MASETTO, 2013, p. 36; ZABALZA, 2004, p. 187). Enfrentar e superar os desafios 

contemplados no curso de Administração requer maior envolvimento e outras demandas 

dentro do ambiente estudantil, objeto de comentários da questão que será respondida no 

próximo tópico. 

 

5.2 O AMBIENTE ESTUDANTIL NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

Como o aluno percebe o ambiente estudantil no processo de aprendizagem? 

 

O ambiente estudantil é o locus de convivência para o estudante (ASTIN, 1999; 

ASTIN; ANTONIO, 2012) Dentro deste ambiente o aluno percebe de forma distinta as 

diversos variáveis pertencentes ao processo de aprendizagem (currículo do curso, aspectos 

pedagógicos, corpo docente e atividades extracurriculares).  

Pode ser dito que a constatação inicial das características acadêmicas da IES 

fortalecem a mobilização inicial do estudante, ratificando a assertividade de sua escolha. O 

imaginário67 do alunado concorda que a matriz curricular praticada pela IES está coerente 

com o perfil profissional esperado de um administrador, e que as disciplinas desenvolvidas no 

semestre ajudam no desenvolvimento de competências típicas de um Administrador (Quadro 

4.26 – Matriz curricular e disciplinas). 

Relaciono no Quadro 5.2 as Questões referenciais utilizadas para responder a questão 

sob este tópico. 
                                                 
67 A expressão “imaginário” justifica-se em função do conhecimento do alunado sobre o perfil do Administrador 
não necessariamente ser maior que a ideia sobre o que este perfil venha a ser. Na pesquisa-piloto feita com 36 
discentes, somente 14% dos respondentes declararam conhecer o documento Perfil do Egresso. 
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Quadro 5.2 – O ambiente estudantil no processo de aprendizagem 

Questões utilizadas como referencial 

26 Razões que motivam ser aluno da IES [4.25] 

28 Currículo do curso de Administração [4.26] 

29 De um modo geral, nesse semestre as disciplinas têm proporcionado [4.27] 

30 Sobre os conteúdos das disciplinas cursadas [4.28]  

31 Além das atividades obrigatórias, eu participo / participei das seguintes iniciativas [4.33 e 
Apêndice K – Quadro 31.6] 

32 Aspectos pedagógicos na IES [4.29] e [Apêndice K – Quadro 32.3] 

34 Estilos de aprendizagem [4.35] 

35 Formas como aprende [4.36] 

35 Formas como o alunado aprende [4.36] 

38 As aulas ministradas pelos meus professores privilegiam [4.30] 

39 Avaliação da aprendizagem [4.31] 

40 Contribuições do professor para a aprendizagem [4.32] 

46 Tipo de dificuldade enfrentada no semestre [Apêndice L – Quadros C1, 46.5 e Gráfico 46.5] 

49 Estou satisfeitos com meu desempenho acadêmico porque [4.34] 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O alunado percebe a matriz curricular como adequada à formação do profissional em 

Administração, no entanto, a sequência de disciplinas, e o seu número em alguns semestres, 

parece prejudicar o aprendizado de parcela do alunado (Quadro 4.26). A sequência de 

disciplinas que não favorece o aprendizado, assim como a sensação de carga disciplinar 

superior à disponibilidade de tempo percebida, levam o estudante a refletir sobre a relação 

“custo x benefício” de cada etapa ao adotar práticas que buscam simplificar o processo de 

aprendizagem (Quadro 4.36). A percepção desta população, quanto à coerência da matriz 

curricular a ser cumprida e o desenvolvimento de competências para se tornar um 

Administrador, declina ao longo do semestre, ao mesmo tempo em que manifesta oscilações 

na forma como percebem a sequência, número e natureza das disciplinas que precisam 

estudar. 

Em termos de percepção sobre a evolução do seu aprendizado, o alunado concorda que 

as disciplinas tem contribuído para sua formação (Quadro 4.27). À luz de Illeris (2013) os 

índices de concordância sobre o aprendizado por semestre mostram que o público do período 

matutino percebe as nuances do nível de aprendizado de forma distinta e progressiva, com 
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maiores índices de concordância acontecendo nos seguintes semestres do período matutino: 

1º. semestre – Novidade, 2º. Semestre – Adicional e Ajustes e 3º semestre – Transformação. 

Para os alunos do período noturno os maiores índices para todos os níveis de aprendizado 

foram apontados pelo alunado do 5º semestre (Quadro 4.27.c). 

A evolução do aprendizado e as sensações de mudanças percebidas nos diversos níveis 

de aprendizado contribuem para reforçar os acertos nas escolhas feitas pelo aluno, a 

autocrítica e caracterizar, para o estudante, a aprendizagem como significativa (Quadro 4.27), 

porém isso não se reflete nos indicadores de satisfação ao longo dos semestres (Quadro 

4.34.c). 

As manifestações dos alunos, ao longo dos semestre, Quadro 4.28, sugerem que de 

certa forma o ensino em Administração não está conseguindo apresentar de forma 

significativa, particularmente no 3º semestre e semestres finais do curso, os conteúdos desta 

profissão, suficientes para a manutenção do sentimento “Gostar de estudar” alcançado no 2º 

semestre. Dentro do processo de aprendizagem, ao longo dos semestre, o aluno demonstra 

pontos que podem comprometer a mobilização, à medida que, frente a algumas disciplinas, 

tomam contato com os sentimentos “Não sei se quero estudar”, “Não me identifico” e “Não 

atrativa”.  

Uma variável que pode estar contribuindo para estas sensações, possivelmente, é a 

carga de disciplinas Exatas, em princípio, sem referencial atrativo (Quadro 4.25), e 

dificuldades reconhecidas (Quadro 4.46). Sob este ponto, as curvas Dificuldades de 

aprendizado por gênero guardam semelhanças com a oferta da carga horária das Disciplinas 

exatas por semestre (Apêndice L – Quadros C1, 46.5 e Gráfico 46.5).  

Em termos de infraestrutura oferecida, ela é percebida como condizente com a 

proposta de ensino, assim como sua manutenção e atualização constante são reconhecidas 

pelo aluno. De forma análoga, os demais aspectos pedagógicos (Apêndice K – Quadro 32.3) 

são vistos como adequados recebendo, com poucas exceções, avaliações com índice de 

concordância acima e 0,7. Observa-se que o alunado, ao longo do semestre, parece mais 

crítico e exigente frente aos aspectos pedagógicos disponibilizados na IES. Tal 

comportamento pode ser decorrente da forma como percebem o status alcançado, não 

aceitando eventuais falhas que possam ocorrer, ou em função de acesso a outras formas e 

infraestruturas, às quais venham ter contato por ocasião do ingresso na carreira profissional. 

Adicionalmente às percepções sobre o currículo e a infraestrutura, o alunado percebe 

no processo de ensino o uso preponderante da forma expositiva como estratégia de ensino 

para a condução das aulas (Quadro 4.30). O uso de técnicas de aprendizagem ativa não é 
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percebida, ou reconhecida, pelo alunado, o qual não se mostra praticante da leitura 

preparatória para as aulas, valorizando mais a participação em discussão de casos, seminários 

e trabalhos em grupo (Quadro 4.31).  

O alunado dá preferência por aulas com boas explicações e otimização do tempo de 

sala de aula (Quadro 4.32), em detrimento de discussão de conteúdos lidos previamente e 

prefere as comprovações práticas e ações, a teorizar (Quadro 4.35). Este comportamento 

prático é percebido nas formas como procura aprender, anotando conteúdos apresentados em 

aula e consultando slides disponibilizados pelo professor, contra a leitura prévia sobre o 

assunto (Quadro 4.36). 

Ainda dentro do locus de convivência, a participação nas atividades extracurriculares, 

proporcionadas na IES, favorecem seu envolvimento e sensação de pertencimento ao 

ambiente estudantil e IES escolhida (Quadro 4.33 – Envolvimento com outras atividades). A 

tabulação das respostas recebidas sugere que o aluno sente-se bem no ambiente social 

proporcionado dentro da IES, à medida que recorrentemente participa das atividades 

disponibilizadas. A título referencial, o aluno da IES participa em média de 1,77 atividades 

enquanto os alunos das outras duas outras IES da cidade de São Paulo, utilizadas como 

referencial para a validação de dados, indicaram 1,28 atividades (Apêndice K – Quadro 31.6). 

Porém, a maior participação é observada nas atividades extracurriculares de natureza social. O 

maior envolvimento atividades extracurriculares de teor acadêmico tendem a ter igual 

manifestação somente no final do curso (Apêndice K – Quadro e Gráfico 31.3.a) 

Ao longo dos semestres e de forma progressiva, a percepção inicial quanto a 

assertividade da escolha (currículo do curso, aspectos pedagógicos e corpo docente) diminui e 

de forma análoga também caem os índices de satisfação. O aumento de incerteza quanto à 

escolha feita, associada às dificuldades percebidas frente às disciplinas semestrais, e 

consequente resultados alcançados concorrem para diminuir o interesse e dedicação, isto é, 

menor mobilização para aprender. “Só aprende quem quer aprender” (FELICETTI; 

MOROSINI, 2010, p. 2), no entanto, “Só continua estudando quem encontra uma forma 

de prazer no estudo” (CHARLOT, 2012, p. 11). 

Procurarei responder parte das causas da perda de interesse no próximo tópico, 

abordando como o aluno percebe sua forma de aprender. 
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5.3 ESTILOS DE APRENDIZAGEM E COMO O ALUNO PERCEBE SUA FORMA DE 

APRENDER 

 

Respondo neste tópico duas questões auxiliares da pesquisa: Quais preferências de 

aprendizagem caracterizam os alunos do curso de Administração? e Como o aluno 

percebe sua forma de aprender? 

 

O Quadro 5.3 resume as Questões de campo utilizadas como referencial para 

responder as questões sob este tópico. 

 

Quadro 5.3 – Preferências de aprendizagem do alunado, seu ponto de vista da forma de 
aprender e indícios das causas da queda de satisfação 

Questões utilizadas como referencial 

Preferências 

34 Quando estudo, eu prefiro ... [4.35] 

 

Como percebe 

35 De um modo geral, aprendo ... [4.36] 

36 De um modo geral, procuro ... [4.37] 

41 Aprendizagem significativa [4.38] 

42 O que influi sobre o seu interesse em aprender algo novo [4.39] 

43 Sobre minha aprendizagem [4.40] 

44 Formas complementares de aprendizagem [4.41] 

49 Estou satisfeitos com meu desempenho acadêmico porque: [4.34 e Apêndice M] 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O mapeamento dos estilos de aprendizagem tem sido objeto de estudo por parte da 

comunidade educacional com o objetivo de melhor compreender o modo como as pessoas se 

comportam em situação de aprendizagem. (VARELA; ANJOS; BARBOSA, 2011) e a 

identificação das preferências de aprendizagem é vista por esta comunidade como útil para 

aumentar a eficácia do aprendizado, integração professor-aluno e entre os alunos. 

(CAVELLUCCI; VALENTE, 2003, 2004). 

Enquanto “preferir” pode estar na natureza do aprendiz, natureza esta que pode 

favorecer e direcionar a forma de percepção de significados na aprendizagem e métodos e 
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percurso utilizados para sua aquisição, a “forma percebida de aprender” pode caracterizar os 

recursos, processos e instrumental disponibilizado, ou acessíveis, para o aprendizado, que não 

necessariamente podem estar alinhados às suas preferências de aprendizagem. A população 

discente manifesta preponderantemente preferir “Colocar em prática” (acessar demonstrações, 

aprender como se faz, comprovar, simular problemas reais, entre outras características), no 

entanto, prioritariamente e de forma crescente, percebe que aprende consultando anotações de 

colegas e slides disponibilizados pelo professor. Contrariando a natureza declarada “Colocar 

em prática” é relevada à quinta posição ao longo dos semestres (Quadro 4.36.c1). 

O perfil do alunado se mostra alinhado à pesquisa realizada em 2013 pelo Núcleo de 

Práticas Pedagógicas da IES referência para esta tese, ratificando que o alunado da IES 

consistentemente, ao longo dos semestres, tem mostrado preferência pelo estilo de 

aprendizagem Colocar em prática (Quadro 4.35.c). 

O perfil de preferência pelo estilo de aprendizado “Colocar em prática” registrado no 

1º semestre declina ao longo do tempo, e registra, ao final do 8º semestre, valor equiparado 

aos estilos “Agir” e “Refletir”. No entanto, não foi possível identificar se a queda observada 

no estilo de aprendizagem “Colocar em prática” se deu por conta da maturidade acadêmica 

alcançada pelo aluno, ou se decorrente da forma como o alunado aprende, ou fica 

condicionado a aprender, ao longo dos semestres (anotando conteúdos, consultando slides 

disponibilizados). 

A dissonância entre as preferências de estilo aprendizagem e a forma como aprende 

pode estar contribuindo para as frustrações registradas pelos alunos em termos de expectativas 

e resultados obtidos. A tabulação dos dados da pesquisa indica que a queda dos índices de 

satisfação registrada pelo alunado decorre das estratégias de ensino adotadas pelo corpo 

docente, objeto contido na questão a ser respondida no próximo tópico. 

A percepção do alunado sobre sua forma de aprender passa pela aprendizagem 

significativa, entendendo como significativa a aprendizagem que desperta a vontade de 

aprender, vê aplicabilidade naquilo que aprendeu, consegue estabelecer relação entre os 

conceitos e explicar o que aprendeu para qualquer pessoa e o conteúdo novo faz sentido 

(Quadro 4.38). O alunado percebe que aprende mais quando o conteúdo faz sentido para ele 

(Quadro 4.40). Aos seus olhos, os fatores que sugerem significado e podem influenciar para a 

aprendizagem estão relacionados à importância do conteúdo para sua vida profissional e a à 

curiosidade pessoal (Quadro 4.39) 

A forma como o alunado aprende (Quadro 4.36) é ratificada nas declarações contidas 

nas formas de como procura aprender (Quadro 4.37). O alunado concorda, grosso modo, não 
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vir totalmente preparado para as aulas, privilegiando a anotação dos conteúdos que são 

apresentados em sala, a consulta aos slides disponibilizados pelos professores e colocando os 

conteúdos em prática. Com menor índice de concordância, tem a percepção que aprende por 

meio de formulação de dúvidas e discussões com o professor ou em grupo.  

O alunado estuda frente a desafios imediatos, antes das avaliações (provas, exercícios, 

simulados etc). Aparentemente, estudar para aprender parece não ser um desafio imediato e 

estudar após as aulas também não é tido como um expediente preferencial. (Quadro 4.37). 

Como forma complementar de aprendizagem, o alunado recorre a leituras e elaboração de 

resumos, realização de lista de exercícios e trabalhos em grupo.  

Outras estratégias de aprendizagem – a elaboração de texto, elaboração e 

desenvolvimento de projetos, pesquisa de campo e preparação de casos – não são percebidas 

de um modo geral, inclusive nos 7º e 8º semestres. (Quadro 4.41) 

O alunado reconhece que se sente valorizado pelo esforço de aprender através de boas 

notas alcançadas e que isso faz bem a sua autoestima, na medida em que percebe que aprende. 

Entretanto não mostra convicção que aprende na mesma proporção que estuda, corroborado 

pela falta de convicção frente a afirmação estudo pouco na medida em que tenho facilidade 

para aprender (Quadro 4.34).  

O perfil de preferência pelo estilo de aprendizado “Colocar em prática”, registrado no 

1º semestre, declina ao longo dos semestre, e registra, ao final do 8º semestre, valor 

equiparado aos estilos “Agir” e “Refletir” (Quadro 4.35.c). No entanto, não foi possível 

identificar se a queda observada no estilo de aprendizagem “Colocar em prática” se deu por 

conta da maturidade acadêmica alcançada pelo aluno, ou se decorrente da forma como o 

alunado aprende, ou fica condicionado a aprender, ao longo dos semestres (anotando 

conteúdos, consultando slides disponibilizados).  

A evolução semestral dos indicadores de satisfação chama atenção por sua tendência 

declinante ao longo dos semestres (Apêndice M – Quadro 49.4.1). O mapeamento dos índices 

de satisfação apontam declínio em todos os indicadores ao longo do tempo, podendo estar 

associados a) ao uso das estratégias didáticas praticadas, contrárias às formas prediletas do 

alunado para aprender e b) a dificuldade do alunado com as disciplinas exatas, que mostram, 

grosso modo, comportamento oposto conforme a oferta destas disciplinas. (Apêndice M – 

Figuras C1 a C9). 

A dissonância entre as preferências de estilo aprendizagem e a forma como aprende 

pode estar contribuindo para as frustrações registradas pelos alunos em termos de expectativas 

e resultados obtidos. A tabulação dos dados da pesquisa indica que a queda dos índices de 
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satisfação registrada pelo alunado decorre das estratégias de ensino adotadas pelo corpo 

docente, objeto contido na questão a ser respondida no próximo tópico. 

 

5.4 PRÁTICAS DIDÁTICAS E O ENVOLVIMENTO COM A APRENDIZAGEM 

 

Quais práticas didáticas adotadas pelos docentes favorecem, ou não, o 

envolvimento desta população? 

 

O Quadro 5.4 resume as Questões, Quadros e Gráficos utilizados para responder esta 

questão. 

 

Quadro 5.4 – Práticas didáticas 

Questões utilizadas como referencial  

38 As aulas ministradas pelos meus professores privilegiam: [4.30] 

34 Preferência de Estilos de aprendizagem [4.35] 

35 Formas como aprende [4.36] 

36 Formas como procura aprender [4.37] 

40 O que o professor pode fazer para contribuir para sua aprendizagem? [4.32] 

39 Sobre a avaliação da aprendizagem, eu prefiro professores que levem em conta: [4.31] 

43 Sobre minha aprendizagem: [4.40] 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O resultado das respostas tabuladas mostra as formas expositiva dialogada, discussão 

de conteúdos previamente lidos e a expositiva simples, como prática predominante pelo corpo 

docente da IES. As três práticas conjuntas representam mais de 60% das utilizadas, em cinco 

dos oito semestres (Quadro 4.30 – Estratégias de ensino). 

As disciplinas que compõem a matriz curricular contêm objetivos distintos. 

Concomitantemente, as classes de um mesmo semestre letivo, em função da diversidade dos 

alunos que as formam, têm suas particularidades, seja em função das preferências de 

aprendizado dos seus componentes, seja por conta dos momentos particulares de cada aluno. 

Não há uma estratégia única recomendada para orientar o aprendizado do aluno (MASETTO, 

2010, p. 99).  
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A prática docente é fator relevante ao envolvimento do alunado (ASTIN; ANTONIO, 

2012). Com relação às três práticas com maior uso, aproveito para discorrer considerações 

sobre as mesmas, argumentando sobre suas contribuições.  

Começando pela aula expositiva, esta tem como característica intrínseca estar centrada 

no professor, limitada à tentativa de se transmitir um recorte de conteúdos pré-selecionados. 

“[...] os alunos são relegados a uma posição de subordinação em relação ao saber e ao 

professor” (LIMA, 2008, p. 99). Esta prática didática, associada a de aprender por meio de 

anotações e conteúdos dos slides disponibilizados pelo docente, sugere a passividade do aluno 

e pouca possibilidade de mobilização para a aprendizagem. 

Por outro lado, a aula expositiva dialogada traz para a sala de aula a oportunidade do 

diálogo como estratégia de provocação por parte do docente. É a oportunidade para o 

estudante cotejar os conhecimentos adquiridos junto aos pares, permitindo transformar esses 

conhecimentos em compreensão (LIMA, 2008, p. 100). No entanto, esta prática demanda a 

existência de um conjunto de premissas para sua eficácia, nem sempre presentes. 

Adotando o roteiro de quatro momentos recomendado por Lima (2008), para esta 

prática, é possível se observar diversos potenciais pontos de falha, que podem dificultar o uso 

desta prática no contexto educacional atual. 

 

“Momento 1 – Explicitação de ideias: O momento inicial da aula deve ser 
estruturado de modo a possibilitar aos estudantes a explicitação do conjunto de 
sentidos e representações que eles dispõem sobre o conteúdo a ser trabalhado. É 
preciso criar situações que valorizem as experiências dos alunos e promovam 
aproximações entre o conteúdo desenvolvido e a realidade, de modo a tornar a 
aprendizagem significativa.” (LIMA, 2008, p. 101, negrito da autora, grifo meu). 

 

Esta prática pressupõe o início conjunto com o máximo de alunos presentes em sala e 

os atrasos usuais e conversas preliminares, características de início de aula, podem implicar 

no atraso das atividades programadas e dificultar a concentração dos interessados. 

A criação de situações para a valorização das experiências dos alunos pressupõe o 

domínio do docente na adequação e condução desta prática, de forma a articular 

simultaneamente os interesses dos diversos alunos da sala, à luz de suas realidades, que 

sugiram oferecer conteúdos significativos, cuidando para minimizar as conversas paralelas 

que possam ocorrer. 

 

“Momento 2 – Problematização: O estudante precisa ser desafiado a questionar os 
sentidos e as representações expressos no momento anterior. Questões desafiadoras, 
situações-problema a serem solucionadas, atividades práticas que auxiliem a 
responder algumas questões levantadas e questionamentos das hipóteses 
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apresentadas são estratégias a serem oferecidas aos estudantes, a fim de que eles 
possam perceber as lacunas existentes em suas ideias iniciais. Esse é o momento de 
oferecer ao aluno uma oportunidade para lidar com algo que ele não domina 
suficientemente, obrigando-o a envolver-se em um esforço de compreensão e de 
atuação. É necessário que o professor esteja atento para promover a ajuda adequada 
a essa ocasião, assessorando os alunos na superação das exigências e dos desafios.” 
(ONRUBIA, 1997; apud LIMA, 2008, p. 101, negrito da autora, grifo meu). 

 
 

A essência da Problematização, proposta neste Momento, vai ao encontro da 

preferência de aprendizado do alunado da IES, na medida em que propõe a colocação de 

questões desafiadoras voltadas para situações da vida prática. De fato é a oportunidade de o 

docente criar a “necessidade”, o motivo, que pode trazer significância. Entretanto, 

possivelmente a possibilidade de entrar em contato com suas dificuldades de aprendizado 

pode suscitar insegurança e provocar comportamentos semiautomáticos de defesa por parte do 

aluno, comentados por Illeris (2013), para enfrentar novos conteúdos. A premência de 

cumprir o programa da disciplina e eventual não percepção das dificuldades do aluno frente 

ao desafio pode levar o docente a seguir adiante, entendendo que o momento foi cumprido. 

 
“Momento 3 – Construção de argumentos: Argumentar é reunir elementos para 
defender determinada ideia ou para demonstrar a compreensão efetuada sobre os 
conceitos formais trabalhados. A etapa anterior tem por finalidade fazer os alunos 
pensarem sobre suas conjecturas iniciais, ao mesmo tempo em que constroem novas 
ideias sobre o tema trabalhado. A organização dessas outras ideias e a clareza ao 
expressá-las permitem perceber os novos argumentos construídos. A leitura de 
textos e o contato com outras fontes de informação são previstos para esse momento 
de aprofundamento e complementação da aprendizagem.” (LIMA, 2008, p. 101, 
negrito da autora, grifo meu). 

 

Reunir elementos para argumentar pressupõe leituras prévias que fundamentem a 

argumentação. No entanto as participações observadas em sala de aula apresentam muito mais 

características de manifestações baseadas no “senso comum”, popular “achismo”, que não se 

sustentam. A administração deste tipo de situação por parte do professor, onde muitos alunos 

afirmam serem participativos, apesar de não convincentes nos argumentos, requer tato.  

 

“Momento 4 – Sistematização da aprendizagem: Neste último momento da 
sequência de eventos que constituem a aula expositiva dialogada, é solicitada ao 
aluno a organização dos conhecimentos novos, que agora fazem parte de seu acervo 
cognitivo. Essa etapa deve conjugar oportunidades de o aluno comunicar suas 
aprendizagens de forma oral e por meio da produção de textos.” (LIMA, 2008, p. 
102, negrito da autora, grifo meu). 

 

Na minha experiência prática, tem sido possível observar vários estudantes 

conseguindo organizar os conhecimentos novos, na medida em que é possível perceber os 
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progressos que alcançam, seja por conta da evolução da qualidade das perguntas que fazem, 

seja em função da qualidade das atividades produzidas. 

A adoção da prática de aulas expositivas dialogadas pressupõe o compromisso de 

todos, alunos e docente, com a aprendizagem. Pressupõe também o comprometimento de cada 

um, representado pela preparação prévia para as atividades previstas e pontualidade e 

participação em sala de aula. 

A forma expositiva de condução da aulas, como estratégia de ensino (Quadro 4.30), 

têm características opostas aos estilos de aprendizagem preferido pelo alunado (Quadro3.35). 

No entanto as manifestações registradas pelo alunado parecem favorecer a continuidade do 

modus vivendi. A manutenção das formas como aprende (Quadro 4.36) e como procura 

aprender (Quadro 4.37), associado à contribuições esperadas por parte do professor (Quadro 

4.32), e enxergar o professor como principal responsável pela aprendizagem do aluno 

(Quadro 4.40) favorecem e incentivam a perpetuação da aula expositiva. 

A maior preferência por anotar conteúdos apresentados em aula e consultar slides 

disponibilizados pelo professor, em detrimento da leitura prévia para a aula (Quadro 4.36), 

ratificado pela prática de estudar para as provas e não para as aulas (Quadro 4.37); a 

preferência por ouvir boas explicações e exemplos para aplicações prontas, ao invés de 

receber feedback para correções de rota e prioridade para professores que utilizem estratégias 

de ensino diversificadas alternativamente a aprender novas técnicas de estudo (Quadro 4.32), 

favorecem a manutenção do foco no ensino e não na aprendizagem. Para completar o ciclo, a 

demonstração de leitura prévia para as aulas não é a forma escolhida pelo o alunado para sua 

avaliação (Quadro 4.31). 

Historicamente as aulas se valem da estratégia expositiva, que condiciona ao exercício 

repetitivo de anotar, a passividade e progressiva apatia do alunado (MASETTO, 2010). A 

antiga concepção de a aprendizagem funcionar como “compartimentos de armazenamento” 

não funciona nos dias atuais. A aprendizagem é um processo construtivo, não é um processo 

receptivo (FREIRE, 1999; GALLO, 2012; ROGERS, 2011). 

A aula expositiva é uma prática didática68 útil, entretanto sua efetividade depende de 

sua adequação. Masetto (2010) recomenda seu uso em três situações específicas: a) Abrir um 

tema de estudo, por exemplo, apresentação do contexto sobre o assunto que será abordado, 

"quebra o gelo” inicial, introdutório para a utilização de outras práticas didáticas; b) fazer 

uma síntese de um assunto estudado, neste caso, após algum trabalho realizado em grupo 

                                                 
68 Masetto (2010, p. 97) utiliza a terminologia “Técnicas para o desenvolvimento da aprendizagem em aula”. 
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pelos alunos, utilizada como sintetizar os assuntos discutidos, realçando os pontos 

importantes abordados e completando com outros que passaram despercebidos pelos grupos e 

c) estabelecer comunicações que tragam atualidade ao tema ou explicações necessárias, nas 

quais o professor pode expor novas teorias sobre temas já abordados, ou mesmo dar 

explicações sobre pontos que não ficaram claros e sintetizar informações de diversas fontes 

que o aluno ainda não tenha tido acesso. 

Com relação a terceira prática, discussão de conteúdos previamente lidos, é 

perceptível a diferença de envolvimento e participação quando do uso desta prática didática, 

entretanto não necessariamente os resultados alcançados sugerem êxito no seu uso, na medida 

em que nem todos os componentes da discussão se preparam adequadamente. De certa forma 

participam do grupo e “aprendem por ouvir falar”, porém sem argumentos para refutar 

eventuais compreensões erradas daqueles que leram, além de não contribuírem de forma 

efetiva com conteúdos analisados previamente. 

A atenção dada ao tema “práticas didáticas”, pela comunidade acadêmica, não é 

recente. Anastasiou e Alves (2009), Davel, Vergara e Ghadiri (2007), Gaeta e Masetto (2013), 

Grillo et al (2008), Masetto (2010; 2012) e Peleias (2006) contemplam em suas obras a 

descrição das diversas práticas didáticas e suas experiências. A consulta feita nas obras 

relacionadas ratificou a preocupação de todos com o ensino focado na aprendizagem. Neste 

sentido o conjunto de técnicas para a condução das aulas têm como foco primordial despertar 

o interesse do aluno, fomentando a curiosidade, o envolvimento e a consequente mobilização 

do aluno para a aprendizagem. A participação ativa do aluno é fator-chave para a construção 

da aprendizagem. 

Ainda sobre as obras consultadas, vale destacar as propostas de condução de 

aprendizagem propostas por Davel et al (2007; p. 14), na qual os autores sugerem o uso da 

arte no processo de ensino e de aprendizagem, elencando “uma série de benefícios de seu 

uso” e “como meio de estimular a co-construção do conhecimento e mobilizar diversos tipos 

de linguagens” (grifo meu). As propostas contidas na obra apoiadas em “ [...] experiências 

vividas de professores que ensinaram uma disciplina no campo da administração (DAVEL et 

al, 2007, p. 2) sugerem “três tipos de interesse distintos”, fotografia, artes (cinema, teatro, 

música, dança) e literatura como referencial. Como orientativo para a adoção dos conteúdos 

propostos, disponibilizam três quadros. O primeiro quadro, Classificação por tipo de arte, 

contém a relação de fontes para consultas e suas associações por arte, autor e capítulo. O 

segundo quadro, Classificação por temáticas do campo da Administração, foca as indicações 

de fontes com as diversas temáticas (Teorias, Cultura organizacional, Liderança, Trabalho em 
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equipe, carreira e outras afinadas à Administração), e no terceiro quadro – Classificação por 

tipo de situação de aprendizagem, abordam as fontes indicadas associadas aos atores e 

situações de aprendizagem possíveis: a) Professor e estudantes espectadores; b) Professor 

espectador e estudantes artistas; c) Professor artista e estudantes espectadores e d) Professor e 

estudantes artistas, destacando suas vantagens e desvantagens (DAVEL et al, 2007, p. 3-12).  

O objetivo desta tese não é dissertar sobre estratégias, técnicas ou práticas didáticas, 

no entanto vejo providencial reproduzir uma figura observada no artigo “Estratégias de ensino 

orientadas pelos estilos de aprendizagem dos estudantes de graduação em Administração” 

(SILVA; CANDELORO; LIMA, 2013) apresentado no IV Encontro de Ensino e Pesquisa em 

Administração e Contabilidade (nov.2013). A Figura 5.1 resume diversas estratégias de 

ensino abordadas por autoridades acadêmicas, posicionadas conforme as descrições de estilos 

propostos por Honey e Mumford (1986 apud SILVA; CANDELORO; LIMA, 2013) 

pesquisados pelas autoras. 

Conforme a Figura 5.1, o uso de aulas expositivas, além das recomendações de 

Masetto (2010), são indicadas para estudantes cujo perfil de aprendizagem tenha 

preponderância ao Reflexivo. Aulas centradas no professor, que limitam ou condicionam o 

tamanho e a quantidade e qualidade da luz que adentra a “caverna” que o aluno habita, 

contribuem para a manutenção e, possivelmente, aumento dos obstáculos à aprendizagem. 

 

“[...] levar em conta os estilos de aprendizagem dos estudantes, pode tanto auxiliar 
na escolha das estratégias de ensino mais adequadas para as atividades, quanto 
auxiliar o próprio estudante, individualmente, no que concerne a utilização de 
estratégias de aprendizagem ajustadas ao seu estilo predominante, sem desconsiderar 
a possibilidade de desenvolver os estilos de aprendizagem que se manifestam pouco 
pronunciados.” (SILVA; CANDELORO; LIMA, 2013, p. 8, grifo meu) 
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Figura 5.1 – Estratégias de ensino por estilo de aprendizagem 

 
Fonte: Honey e Mulford, 1986 apud Silva; Candeloro; Lima, 2013 

 

Frente ao quadro existente, um desafio enxergado é a conscientização do corpo 

docente e consequente envolvimento, mobilização e qualificação dos professores para sua 

mudança postural na gestão das atividades acadêmicas em prol da aprendizagem de seus 

alunos. O professor é figura central para a identificação de obstáculos que o aluno esteja 

enfrentando e suporte e orientação a sua mitigação. Cujo tema é abordado na sequência. 

 

5.5 OBSTÁCULOS À APRENDIZAGEM 

  

Quais obstáculos ao aprendizado fazem parte das características desta população, 

que atuam como barreiras ou resistência ao aprendizado? 

 

As questões de apoio utilizadas para responder a questão sob este tópico estão 

indicadas no Quadro 5.5. 
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Quadro 5.5 – Obstáculos ao aprendizado  

Questões utilizadas como referencial 

20 Período e semestre em que estuda e reprovação por semestre [4.15 e Apêndice V] 

21 Acredita que suas reprovações se deveram: [4.17] 

28 Matriz curricular e disciplinas [4.26] 

32 Aspectos pedagógicos da IES [4.29] 

30 Sentimentos frente às disciplinas[ 4.28] 

31 Envolvimento com outras atividades[4.33] 

32 Aspectos pedagógicos da IES [4.29] 

35 Formas como o alunado aprende [4.36] 

46 Dificuldades frente a novos conteúdos [4.46 e Apêndice V] 

37 Recorrentemente me pego distraído e essas distrações decorrem: [4.45] 

49 Satisfação com o desempenho acadêmico [4.34] 

[Apêndice M – Quadros C1 a C8]  

[Apêndice V – Quadro G] 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O aprendizado em si é uma superação de obstáculos ao longo do seu processo. “grande 

parte da aprendizagem pretendida não ocorre, é incompleta ou distorcida.” (ILLERIS, 2013, 

p. 24, grifo meu). Antes de responder a questão deste tópico, é importante destacar alguns 

aspectos relevantes à chegada do aluno no curso de graduação em Administração. 

O ingresso ao curso de graduação faz parte da primeira etapa do Modelo I-E-O de 

Astin e Antonio (2012), Entrada (I Input). Ser aprovado no vestibular significa superar a etapa 

preliminar que habilita o estudante aprovado poder frequentar salas de aula na instituição, 

sujeita a uma matriz curricular e atividades mínimas para atingir o objetivo contido no 

documento “Perfil do Egresso do Administrador”. 

A prática mostra que o estudante que ingressa no curso de graduação em 

Administração não dispõe do preparo necessário e pronto para aprender, entretanto ele sabe 

que precisa aprender, e que estudar, a priori, é uma atividade regular e necessária ao 

aprendizado. No entanto é uma etapa em que, tudo faz crer, o estudante está repleto de 

motivação e atento às orientações para mobilizações, de forma a conseguir atingir seus 

objetivos. 

Buscarei responder a questão colocada sob este tópico utilizando como referencial a 

observação de Illeris (2013), que toda aprendizagem envolve sempre três dimensões: 

Conteúdo, Incentivo e Ambiente. 
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A dimensão conteúdo refere-se àquilo que é aprendido, representado basicamente por 

conhecimentos e habilidades previstos no documento Perfil do Egresso do Curso de 

Administração, que implica no desenvolvimento, por parte do aluno, de opiniões, posturas, 

valores e modos de agir, característicos do Administrador (ILLERIS, 2013). As maiores 

dificuldades de aprendizado frente a novos conteúdos estão centradas nas disciplinas exatas e 

compreensão de texto e vocabulário utilizado (Quadro 4.46), no entanto o aproveitamento 

médio observado nas disciplinas exatas se mostra equivalente ao registrado nas disciplinas 

humanas, respectivamente com notas médias 7,75 e 7,80 (Apêndice V – Quadro G). 

Os resultados obtidos nas respostas das questões alocáveis sob a dimensão Conteúdo 

indicam a existência de componentes responsáveis pela geração de obstáculos ao aprendizado. 

A percepção de coerência (Quadro 4.26.c) da Matriz curricular (conteúdos) contemplada no 

currículo do curso de Administração com o perfil esperado de um Administrador apresenta no 

1º semestre índice de concordância 0,841, entretanto ao longo dos semestres este índice 

apresenta queda.  

Com relação à variável Desenvolvimento de competências, de certa forma considero 

que esta tenha características da dimensão Incentivo, na medida em que pode ser percebida 

pelo aluno como o resultado dos esforços para cumprir as disciplinas contidas na Matriz 

curricular. Com exceção do oitavo semestre, os índices de concordância desta variável 

sugerem que os conteúdos da Matriz curricular, uma vez aprendidos, representam ser 

aprendizagem significativa para o desenvolvimento das competências esperadas em um 

Administrador. 

As outras duas variáveis contempladas na Questão 28, sequência das disciplinas69 e 

número de disciplinas, estas apresentaram os menores índices de concordância e maiores 

desvios padrões do 1º ao 7º semestres (Apêndice K – Quadro 28.3). As tendências de queda 

dos seus índices de concordância sugerem a caracterização de obstáculos para o aluno 

entender a lógica da sequência das disciplinas ofertadas. Adicionalmente, a quantidade de 

disciplinas, associada à natureza das disciplinas exatas, apresentadas, principalmente no 3º 

semestre, parecem também contribuir para o aumento de barreiras à aprendizagem. 

A segunda dimensão, Incentivo, está associada à condição essencial que mobiliza o 

aprendiz, e diz respeito às sensações internas de como o aprendiz percebe suas ações na forma 

de “sentimentos, emoções, motivação e volição” (ILLERIS, 2013, p. 18). 

                                                 
69 A título de precisão, a sequência de disciplinas pertence à dimensão Ambiente, especificamente sob a 
terminologia processo. 
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Uma clara forma de Incentivo são os resultados obtidos ao final do semestre. A 

maioria do alunado, 52,1% dos respondentes e 93,8% dos formandos 2014-1, já vivenciou 

uma ou mais reprovações (Quadros 4.15 e Apêndice V – Quadro E), atribuindo à docência 

41,4% da responsabilidade, por conta de aspectos didáticos e forma de avaliação. No entanto, 

apesar de reconhecem 58,6% como responsabilidade própria, por pouca dedicação, falta de 

interesse, gestão do tempo, falta de interesse pelo curso e outros motivos (Quadro 4.17), o 

nível de satisfação com o desempenho acadêmico se mostra desfavorável, principalmente nos 

semestres com maior presença de carga horária em disciplinas exatas (Apêndice M – Quadro 

C1 a C8). 

As dimensões Conteúdo e Incentivo são mutuamente dependentes. A mobilização de 

inicio de curso, caracterizada pelo “querer aprender” e pela significância representada pelo 

profissão e IES escolhidos, que representava o incentivo por novos conteúdos, parece definhar 

à medida que as dificuldades percebidas durante o processo (número de disciplinas, 

dificuldade para a compreensão dos novos conteúdos e prática didática) não trazem incentivos 

que justifiquem estudar. 

As dificuldades e reveses enfrentados fazem parte de qualquer aprendizado e 

impactam de forma distinta cada ser humano. Os resultados obtidos (incentivos) ao final de 

cada semestre, se justificáveis e compreendidos pelo aluno, podem contribuir para a reflexão e 

revisão no modus operandi em prol da aprendizagem. Caso contrário podem gerar frustrações 

e queda da autoestima, levando os motivos iniciais que levaram o aluno a ter interesse em 

aprender serem questionados e até abandonados (ILLERIS, 2013). A percepção de um 

resultado conseguido sem esforço não valoriza, ou não incentiva, o alunado a estudar. De 

forma análoga, um conteúdo de difícil compreensão, que represente um obstáculo inatingível, 

ou cuja significância não seja percebida, não contém atrativos que justifiquem o esforço do 

aluno para o aprendizado. 

Vale registrar, como resultado (dimensão Incentivo), que os alunos mostram o 

crescimento na manifestação “gosto e estudo” (Quadro 4.28.c), particularmente no segundo e 

quarto semestres, porém estes declinam nos semestre seguintes, apresentando no oitavo 

semestre um aluno com prazer menor que o registrado no início do curso, além de perceber 

menor atratividade nos significados das aprendizagem proposta. 

A terceira dimensão, Ambiente, também identificada como interação por Illeris 

(2013), é contemplada por Astin e Antonio (2012), na segunda etapa do Modelo I-E-O (E-

Environment), Ambiente Estudantil, utilizada nesta tese. Illeris (2013) entende o Ambiente 

como uma condição externa ao indivíduo, que concorre para impactar o processo de 
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aprendizagem, que pode ocorrer “na forma de percepção, transmissão, experiência, imitação, 

atividade, participação, etc.” (ILLERIS, 2013, p. 19).  

É perceptível o envolvimento e interesse do alunado nas atividades extracurriculares 

(Quadro 4.33). Neste caso, é justo reconhecer que estas atividades cumprem sua função de 

integração social do indivíduo. A recorrência da participação dos alunos ao longo dos 

semestres indicam que as atividades extracurriculares vivenciadas (Conteúdo) apresentam 

significados representativos, suficientes para justificar querer mais (Incentivo). Por outro lado 

o mesmo não se pode afirmar sobre as atividades curriculares regulares. Os índices de 

satisfação (Incentivo), mapeados ao longo dos semestres (Quadro 4.28.c), sugerem a falta de 

maior sintonia entre as dimensões Conteúdo e Ambiente.  

A interação que ocorre na dimensão Ambiente, “propicia os impulsos que dão início 

ao processo de aprendizagem” (ILLERIS, 2013, p. 19). Sob esta dimensão estão 

contemplados os aspectos relativos à infraestrutura, corpo docente e suportes pedagógico e 

acadêmico (equipes de apoio e Secretaria de alunos). Enquanto os aspectos pedagógicos 

relativos à infraestrutura oferecida são vistos como adequados (Quadro 4.29), os impulsos 

decorrentes de experiências e atividades que o corpo docente busca fomentar, parecem não 

estar sendo percebidos pela população discente, frente a qualidade da aprendizagem expressa 

na forma de satisfação. 

Um outro aspecto, dentro do processo de ensino, alegado como dificuldade para a 

aprendizagem refere-se aos métodos adotados pelo professor. É certo que as práticas, aula 

expositiva e expositiva dialogada, quando não adequadamente utilizadas, contribuem para 

levantar barreiras entre o professor e o aluno, entretanto, também é verdade que o aluno, de 

um modo geral, não vem devidamente preparado para as aulas (Quadro 4.36). A prática 

didática observadas, aulas expositivas e distribuição de slides, parece contribuir para o 

distanciamento entre os motivos e interesses para aprender e os meios preferidos para tal 

(aprendizagem ativa), e apesar do aluno manter a admiração pelos professores e gostar do 

curso que realiza, ao longo dos semestres a convicção de aprendizado ainda permanece com 

menores índices de concordância, assim como o gosto pelo estudo (Quadro 4.34.c). 

Aparentemente o modus vivendi, professor-aluno, gera um círculo vicioso, onde a falta 

de preparo para as aulas e a prática didática dificultam a compreensão mínima necessária para 

a manutenção da mobilização de início de curso. Neste círculo vicioso, por sua característica 

de retroalimentação, da mesma forma que o estudante não chega ao curso de graduação em 

Administração com os conteúdos mínimos suficientes para compreender muitos dos 

conteúdos abordados, ou para acompanhar de imediato as dinâmicas propostas, o mesmo 
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ocorre ao longo dos semestres seguintes. A sucessão de disciplinas, apesar de muitas 

pertencerem a um mesmo grupo ou natureza, abordadas em semestres anteriores, trazem 

complexidades que podem acionar comportamentos distintos aos estudantes frente às 

dificuldades percebidas, sejam eles de insegurança, rejeição ou confrontação com seus valores 

pessoais, (ILLERIS, 2013). Neste sentido, as falhas de aprendizagem registradas ao longo do 

processo se avolumam e podem levar a frustrações e queda na mobilização do aluno. 

Os suportes pedagógico e acadêmico não parecem ser obstáculos ao aprendizado do 

alunado. Suas avaliações, na média, são percebidas com índices de concordância superior a 

0,74 (Quadro 4.29). 

Vários aspectos pertinentes ao processo de aquisição destes conhecimentos sugerem 

representar obstáculos, frente aos quais algumas observações se fazem necessárias. Entre eles, 

o estado físico do aluno na aula. A maior reclamação do alunado aponta sono e cansaço 

(Quadro 4.45), entretanto este estado físico parece desaparecer uma vez fora da sala de aula. 

Ainda no processo de aprendizagem, o alunado registra que somente 2,8% das 

distrações ocorrem por conta de atender o celular, manifestação inversa à reclamação 

recorrente na sala dos professores sobre a atenção constante que o alunado mantem em seus 

aparelhos, muitas vezes saindo da sala para atender ou fazer chamadas, além das mensagens 

que chegam ou enviam durante as aulas (Quadro 4.45). 

As dificuldades observadas no alunado decorrem de aprendizados incompletos e/ou 

por conta de barreiras psicológicas frente a conteúdos específicos (ILLERIS, 2013). Muitos 

alunos comentam suas dificuldades frente a atividades que demandam raciocínio matemático, 

entretanto também são observáveis dificuldade com a compreensão do texto, incluindo 

vocabulário. 

Em resumo, os obstáculos à aprendizagem mais relevantes percebidos sob as 

dimensões contempladas, sugerem ser, sob a dimensão Conteúdo: número de disciplinas e 

disciplinas de natureza Exatas e sob a dimensão Ambiente: sequência de disciplinas e práticas 

didáticas. 

Seja em função dos conteúdos oferecidos, ou por conta das variáveis do ambiente 

estudantil, os indicadores apurados mostram a dimensão Incentivo indicam a variação do 

envolvimento do aluno com sua aprendizagem ao longo do tempo. Variação de envolvimento 

esta que procuro responder no próximo tópico. 

 

  



219 
 
 

5.6 O ENVOLVIMENTO DO ALUNO 

 

Qual o envolvimento e atitudes do aluno com sua aprendizagem? 

 

Relaciono no Quadro 5.6 o as Questões referenciais utilizadas para responder a 

questão deste tópico. 

É possível perceber o envolvimento inicial do alunado do 1º semestre, na medida em 

que reconhecem a importância do estudo e que tem a oportunidade de estudar no curso e na 

IES escolhidos (Quadros 4.22 a 4.25). 

 

Quadro 5.6 – Envolvimento e atitudes 

Questões utilizadas como referencial 

Envolvimento 

22 Tempo em horas que permanece na IES por semestre e gênero [4.18 e 4.19] 

23 Tempo em horas dedicado aos estudos fora da IES por período [4.20 e 4.21] 

24 Escolhi o curso de Administração por: [4.23] 

25 Critérios de escolha da IES: [4.24] 

26 Razões que motivam ser aluno desta IES: [4.25] 

31 Além das atividades obrigatórias, eu participo / participei ...: [4.33] 

33 Estudo porque: [4.22] 

49 Satisfação com o desempenho acadêmico [4.34] 

Atitudes 

45 Se não houvesse o registro de presença [4.42] 

47 Para o próximo semestre pretendo: [4.43] 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 “O envolvimento do estudante está relacionado à quantidade de energia física e 

psicológica que este dedica à experiência acadêmica” (ASTIN, 1999, p. 518), e esse 

envolvimento é caracterizado por atitudes de participação ativa que tenha dentro e fora da 

IES. Os tempos que declaram permanecer na IES e que dedicam aos estudos fora da IES 

sugerem correlação proporcional, mostrando porém maior envolvimento do alunado feminino. 

O alunado declara que permanece em média 21,5 horas semanais na IES, sendo maior tempo 

para o alunado feminino e matutino, respectivamente 26,9 e 26,0 horas. (Quadros 4.18 e 

4.19), e que, fora da IES, dedica outras 7,9 horas ao estudo, 10,5 e 9,7 horas respectivamente 

para o alunado feminino e matutino (Quadros 4.20 e 4.21). 

Percebe-se também o envolvimento do alunado, à medida que este reconhece gosto 

pelo curso, se sente valorizado pelo esforço de aprender, e manifesta admiração pelo trabalho 
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de seus professores (Quadro 4.34). Os índices de concordância abaixo de 0,700 (Quadro 4.34) 

podem sugerir menor envolvimento do alunado com seus professores. Porém, não foi possível 

detectar se por falta de abertura entre as partes ou por falta de necessidade do alunado. 

Apesar da queda apresentada ao longo dos semestres nos índices de satisfação, o 

envolvimento do aluno é passível de ser percebido na medida em que ratifica, ao longo dos 

semestres, a relevância pelo “Estudo” (considera importante, o mercado exige, precisa 

estudar) (Quadro 4.22). De forma análoga, ratifica, ao longo dos semestres, os motivos que o 

levaram escolher, tanto o curso de Administração (oportunizar amplas possibilidades de 

trabalho e acreditar que tem vocação para se tornar um Administrador), quanto a IES (área de 

concentração e Marketing, oferecer boa infraestrutura e ser respeitada academicamente e 

socialmente), e também continuar sendo aluno da IES (forte nível de ensino em Marketing, 

garantia de empregabilidade e possibilidade de aprender e aplicar). 

A variedade de atividades extracurriculares que o alunado declara participar também 

sugere envolvimento com a aprendizagem (Quadro 4.33), superior à média das outras duas 

IES da cidade de São Paulo, utilizadas como parâmetro de validação. 

Foram identificadas atitudes, ou intenções, que podem afetar o envolvimento com a 

aprendizagem. Se não houvesse o registro de presença, a maior parte do alunado declara a 

intenção de comparecer às aulas, enquanto o restante faltaria mais, de acordo com a 

importância que dessem aos conteúdos oferecidos (Quadro 4.42).  

Em termos de planos futuros (Quadro 4.43), a prioridade dada às alternativas “Dedicar 

mais tempo aos estudos” e “Empenhar-me para aprender mais”, contrasta com as alternativas, 

Alcançar um melhor desempenho nas disciplinas, Desenvolver competências valorizadas pelo 

mercado de trabalho e ser aprovado nas disciplinas, onde as tendências observadas (Quadro 

4.43.c1) sugerem que a aprovação nas disciplinas é mais importante que o empenho, 

aprendizagem e consequente aproveitamento nas disciplinas. 

Concluindo, as respostas tabuladas ratificam o envolvimento do estudante com sua 

aprendizagem na medida em que permanece ciente da necessidade de estudar, da importância 

e identificação mantida com o curso de Administração e com a IES escolhidas (Quadros 4.23, 

4.24 e 4.25). Não há mobilização sem envolvimento, no entanto, os comentários presenciados 

na sala dos professores, assim como atitudes (atrasos, faltas, saídas antecipadas e falta de 

preparação para as aulas) frente aos compromissos acadêmicos existentes, sugerem ainda a 

necessidade, por parte do aluno, de maior empenho e determinação para a aprendizagem, que 

poderiam ser caracterizados como comprometimento com os compromissos assumidos, que 

abordarei no próximo tópico. 
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5.7 COMPROMISSOS E O COMPROMETIMENTO DOS ALUNOS 

 

Qual o comprometimento do aluno com sua aprendizagem? 

 

O Quadro 5.7 resume as Questões de campo utilizadas como referencial para 

responder a questão sob este tópico. 

 

Quadro 5.7 – Compromissos e comprometimento do alunado 

Questões utilizadas como referencial 

Compromissos 

24 Escolhi o curso de Administração por: [4.23] 

25 Critérios de escolha da IES: [4.24] 

33 Estudo porque: [4.22] 

47 Para o próximo semestre pretendo: [4.43] 

Comprometimento 

20 Em quantas disciplinas você foi reprovado? [4.16] 

21 Acredita que suas reprovações se deveram: [4.17] 

22 Quantas horas semanais você permanece na IES onde realiza sua formação superior? [4.18] 

23 Quantas horas você dedica aos estudos fora da IES? [4.21 e Apêndice V] 

31 Além das atividades obrigatórias, eu participo / participei das seguintes iniciativas [4.33] 

35 De um modo geral aprendo: [4.36] 

37 Recorrentemente me pego distraído e essas distrações decorrem: [4.45.a] 

43 Sobre a minha aprendizagem [4.40] 

45 Se não houvesse o registro de presença: [4.42] 

49 Estou satisfeito com meu desempenho acadêmico porque: [4.34] 

Apêndice V – Estatística geral do quadro discente 8º semestre 2014-1 [Quadros E, I, J, K e L] 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O comprometimento pressupõe a existência de um compromisso. Comprometimento 

é uma ação ou fato de comprometer-se. Um compromisso está relacionado à escolha que o ser 

humano faça, atrelada aos seus objetivos e necessidades “Um compromisso nesse sentido é a 

base de qualquer determinação do significado de existência” (ABBAGNANO, 2007, p. 160). 

A partir do seu nascimento, o ser humano se vê submetido ao compromisso de 

aprender para se construir (CHARLOT, 2000). No contexto desta tese, o aluno, ao se 



222 
 

matricular no curso de graduação em Administração, assume um compromisso com sua 

aprendizagem, compromisso este balizado pelo Regimento Interno da IES, que regula o 

contrato da prestação de serviço educacional entre a IES e o estudante. 

Faz parte do compromisso do aluno com a IES: “frequentar as aulas e demais 

atividades curriculares demonstrando o máximo interesse para obtenção de bom 

aproveitamento”, observando a “frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às 

aulas e demais atividades escolares, o aluno será aprovado se obtiver média igual ou superior 

a 7,0 (sete) nos trabalhos e provas do período letivo, de acordo com normatização referente à 

avaliação discente” (ESPM, 2004, p. 30 ) . Ainda sob o mesmo regimento, diversos deveres 

estão sob a responsabilidade discente, entre eles: 

 

[...] utilizar adequadamente os serviços administrativos e técnicos 
oferecidos pela Instituição; observar o regime escolar e disciplinar e 
comportar-se dentro e fora da IES, de acordo com princípios éticos 
condizentes; [...] respeitar e submeter-se às regras da Biblioteca e dos 
Laboratórios conforme regulamentos internos específicos; [...] zelar pelo 
patrimônio da IES” (ESPM, 2004, p. 30) 

 

Isto posto, recorro aos conceitos assimilados a partir de Felicetti e Morosini (2010), 

que discorrem sobre seus entendimentos sobre o comprometimento do estudante com sua 

aprendizagem, para responder a questão colocada sob este tópico, “Qual o 

comprometimento do aluno com sua aprendizagem? 

 

Entende-se, então, por comprometimento com a aprendizagem, a relevância dada ao 
como aprender, isto é, a variedade e intensidade de meios utilizados para tal, como 
também o tempo disponibilizado para esse fim, ou seja, “o comprometimento do 
estudante com a aprendizagem é o envolvimento individual com atividades 
relevantes que são instrumentais para sua aprendizagem.” (ENGERS; MOROSINI, 
2007, p. 99). Envolve, ainda, a compreensão do que somos, do que fazemos, como 
ou por que fazemos. (FELICETTI; MOROSINI, 2010, p. 25) 

 

Busco na sequência discorrer sobre os fatos que permitiram perceber aspectos 

relativos ao comprometimento do estudante com sua aprendizagem, ao longo do continuum 

preliminar e durante o curso de graduação em Administração. 

Os objetivos e inspirações do estudante tem relação direta com o comprometimento do 

estudante com sua aprendizagem (FELICETTI; MOROSINI, 2010, p. 25). Enquanto objetivos 

e inspirações representam “o querer”, o comprometimento responde pelo “fazer”. Neste 

sentido, na fase preliminar ao ingresso no curso de graduação, as aspirações (motivações) e 

objetivos (formação em Administração) manifestada pelo aluno, representam o “querer”, 
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enquanto a busca por informações, prestar o vestibular, aprovação e consequente ingresso 

seriam o “fazer”, caracterizado também como comprometimento. Sim, é possível afirmar que 

nesta fase há o comprometimento do aluno com sua aprendizagem. 

Após a assinatura formal do compromisso com a IES, outros aspectos, observáveis sob 

o Modelo I-E-O de Astin e Antonio (2012), permitem perceber o comprometimento do 

discente, em maior e menor intensidade. Apesar do compromisso existente, do aluno com a 

IES, “parece haver uma relativa diferença entre compromisso e comprometimento” 

(FELICETTI; MOROSINI, 2010, p. 25). As autoras destacam a exigência do mercado de 

trabalho que demanda progressivamente mais iniciativas e maior independência de seus 

funcionários e este fato é de conhecimento da população discente (Quadro 4.22).  

O alunado tem claro para si as razões que o leva a assumir o compromisso com o 

estudo (Quadro 4.22). Além de considerar importante, reconhece que precisa estudar visto que 

este é o caminho para ser aceito pelo mercado de trabalho. Também deixa claro que o 

compromisso com o curso de graduação em Administração (Quadro 4.23) está alinhado com 

oportunidades propiciadas e exigidas pelo mercado de trabalho, consciente entretanto que este 

compromisso não será fácil de ser cumprido, tanto pelo curso quanto pela IES escolhidos 

(Quadro 4.24). Considerar importante e precisar estudar, para atender as exigências do 

mercado de trabalho, representam, a priori, os principais motivos e aspirações para se 

comprometer com a própria aprendizagem. 

Felicetti e Morosini (2010) argumentam haver sutil diferença entre os termos 

compromisso e comprometimento. Enquanto compromisso representa algo por acontecer, 

comprometimento toma a conotação de ações e mobilizações para cumprir o compromisso. 

Neste sentido, a partir dos levantamentos realizados para esta tese, vários indicadores sugerem 

que a maior parte do corpo discente não demonstra comprometimento com sua aprendizagem, 

fatos estes identificados através dos registros de: reprovações, notas e faltas. 

Chama atenção o histórico de evasão escolar o qual tem mostrado que quase um terço 

dos ingressantes no curso de graduação em Administração desistem do curso ao longo do 

tempo. A evasão média do período 2010-2 a 2014-1 está ao redor de 20,1% (Apêndice S – 

Quadro D). No entanto, neste estudo não foram verificados os motivos deste indicador. 

Outro indicador observável é que vários discentes precisam de mais de oitos semestres 

para cumprir o curso. Dentre os 194 formandos de 2014-1, 129 formandos (66,5%) 

registravam nove semestres, e destes, 72 formandos (37,1%) no mínimo dez semestres, com 9 

formandos (1,5%) precisando de mais de 14 semestres (Apêndice S – Quadro C). 

Considerando que a prática de intercâmbio, que em média tomam um semestre escolar, é uma 
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atividade comum no quadro discente da IES, pode-se inferir que 122 formandos (62,9%) 

teriam concluído o curso de Administração dentro do prazo regular. Os 72 demais discentes 

(37,1%) teriam enfrentado alguma barreira que não permitiu cumprir o compromisso no prazo 

mínimo (Apêndice S – Quadro E). Falta de comprometimento? 

Dentre as barreiras que impediram cumprir o curso no prazo de oito semestres, podem 

ser explicados, parte, por conta de intercâmbios com prazo superior a um semestre, porém a 

maior barreira percebida, por meio dos dados disponíveis, encontram-se nas reprovações. Dos 

194 formandos de 2010-1, somente 12 deles, conseguiram chegar até o 8º semestre sem 

qualquer reprovação, os demais formandos apresentam reprovação em até 27 disciplinas 

(Apêndice V – Quadro E). A reprovação média dos formandos 2014-1 do curso de 

Administração, foi 24,0% (Apêndice V - Quadros I e K), a título referencial, superior à média 

apurada no curso de Administração da Universidade de Londrina turma 2009 (Apêndice V – 

Quadro L) e do total de respondentes 52,1% (Quadro 4.16) já foram reprovados, 19,5% 

experimentaram no mínimo quatro reprovações, e atribuem a si próprios 58,6% de 

responsabilidade sobre elas (Quadros 4.17), dando entender a falta de comprometimento. 

O comprometimento do aluno com sua aprendizagem pode também ser percebido por 

meio de manifestações para cumprir seus compromissos (FELICETTI; MOROSINI, 2010). 

Os tempos e esforços convertidos em participação efetiva nas atividades escolares, dentro e 

fora da sala de aula, pode ser caracterizado como comprometimento, (HARPER; QUAYE, 

2009; KUH et al, 2005,). Um meio para perceber essas manifestações é o tempo declarado 

como presente na IES e os valores registrados parecem mostrar coerência com a demanda de 

cada período, matutino 27,5 horas (7:20 às 12:50) e noturno 17,5 horas (19:30 às 23:00) 

(Quadro 4.18), vis-à-vis a carga horária de cada semestre. 

Por outro lado, a decisão para comparecer a uma ou outra aula, para muitos alunos, 

está diretamente relacionada à meta de aprovação, não necessariamente a do aprendizado. Se 

não houvesse o registro de presença pouco mais da metade do alunado, 56,2%, declara que 

iria às aulas, enquanto outros 28,5% iriam às aulas de alguns professores e 12,5% faltariam 

mais (Quadro 4.42). Não seria uma falta de comprometimento com a aprendizagem? Ou já 

teriam estes alunos a autonomia suficiente para os estudos necessários à formação pretendida? 

A forma como parte do alunado percebe sua aprendizagem traz outros indicadores que 

sugerem menor comprometimento, no caso, apoiando-se a uma prática tradicional do aprender 

vinculado às orientações de como fazer, explicitadas pelos professores, e sob pressão (Quadro 

4.40), na qual os professores recebem a maior responsabilidade pela aprendizagem do 

discente. 
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Um indicador de menor comprometimento está relacionado à satisfação com o 

aprendizado (Quadro 4.34). A variável estudar pouco na medida em que se tem facilidade 

para aprender apresenta índice de concordância de 0,543, entretanto sua tendência ao longo 

dos semestres aumenta, ratificando o esforço do alunado em fazer somente o necessário para 

“tirar a nota”, suficiente para ser aprovado. 

Com relação aos gêneros discentes, os valores apurados indicam o alunado feminino 

mais comprometido com sua aprendizagem. As alunas tem apresentado recorrentemente notas 

médias maiores que os alunos (Apêndice V – Quadro J). 

Uma outra forma de perceber o comprometimento do discente está na participação 

deste nas atividades extracurriculares, Quadro 4.33, essenciais para o envolvimento e fomento 

social na IES (ASTIN, 1999). 

Pode-se perceber também que há menor comprometimento a partir do comportamento 

declarado quanto a não preferência por leitura prévia, comparecer à aula sem preparo mínimo 

e limitando-se à leitura de slides disponibilizados pelo professor (Quadro 4.36). Os menores 

índices de concordância quanto a ler a bibliografia antes das aulas e estudar após as aulas 

também sugerem menor comprometimento com a aprendizagem. 

O menor comprometimento com a aprendizagem também pode ser identificado a 

partir da existência de comportamentos que prejudicam a concentração e foco no estudo, entre 

eles: o hábito de se manter ligado à internet 13,2%, conversas paralelas à aula 10,4%, 

desinteresse pela disciplina ou seu conteúdo 14,3%, celular e preocupações externas à aula 

5,0% (Quadro 4.45.a).  

O comprometimento com o aprendizado tem maior significado que somente 

compromisso para o aprendizado. Enquanto o compromisso pode ser considerado um evento 

que foi tratado, acordado, previsto, entretanto que pode ou não acontecer, o comprometimento 

tem o significado dinâmico de atos e fatos que levam ao aprendizado. São as ações 

manifestadas para cumprir o compromisso (FELICETTI; MOROSINI, 2010). Em termos de 

aprendizagem futura, compromisso, o alunado percebe a necessidade de assumir o 

compromisso de dedicar mais tempo aos estudos, entretanto somente 13,2% declarou como 

prioridade empenhar-se para aprender mais (Quadro 4.43).  

Resumindo, o aluno, apesar de ter um compromisso com a IES, não parece estar 

comprometido como um estudante (FELICETTI; MOROSINI, 2010). Some-se aos fatos 

acima, os atrasos e faltas registradas, apesar de permitidos pelo regulamento, sugerem a falta 

de maior comprometimento por parte desta população. Seria esta falta de comprometimento 

uma constatação da ambivalência, mecanismos de defesa considerado por Illeris (2013), para 
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explicar eventual comportamento dúbio do aprendiz que quer e não quer assumir um 

compromisso? 

Aparentemente, o “caldo cultural” de estudar para passar ainda se sobrepõe ao 

estudar para aprender. É responsabilidade do aluno acreditar que o sucesso não pode ser 

atribuído ao acaso. Os resultados alcançados frente a cada avaliação, ao final de cada 

semestre, ao final do curso, decorrem das ações praticadas pelo próprio discente. Cabe ao 

estudante a responsabilidade de assumir o compromisso e desenvolver ações que sejam 

qualificáveis como comprometimento, de forma a se justificarem como transformadores de 

sua aprendizagem, transformação, se capacitando a fazer parte e intervir na realidade social 

como Administradores (FELICETTI, 2011; HUNTER; BAKER, 1987; KUH et al, 2005). 

 

5.8 QUESTÃO DA PESQUISA 

 

Quais fatores são relevantes na mobilização do aluno do curso de graduação em 

Administração para a aprendizagem? 

 

O desenvolvimento desta tese permitiu entrar em contato com autores referenciais que 

forneceram subsídios à compreensão dos fatores que perpassam o ambiente estudantil 

relevantes na mobilização do aluno do curso de graduação em Administração para sua 

aprendizagem. A Figura 5.2 resume minha forma de enxergar os atores envolvidos nos 

processos de ensino e aprendizagem, os fatores relevantes na mobilização e as componentes 

de sustentação deste sistema, comentados na sequência. 
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Figura 5.2 –Fatores relevantes à mobilização para a aprendizagem 

 

Fonte: Modelo I-E-O de Astin e Antonio (2012) adaptado 

 

À luz do Modelo I-E-O de Astin e Antonio (2012), ENTRADA representa as 

características do aluno Ingressante70 (A) no 1º semestre e promovido nos semestres 

seguintes, até o 8º semestre, na condição de Egresso (B). AMBIENTE ESTUDANTIL 

contempla os fatores: Currículo do curso (1), Infraestrutura (2), Processos de ensino e de 

aprendizagem (3), Corpo docente (4) e Atividades extracurriculares (5). RESULTADO 

representa o produto obtido ao final de cada semestre (1º ao 8º), na forma de Competências 

desenvolvidas (9). Todo Ingressante (A), quando do início de cada semestre letivo é 

portador de aprendizados prévios, que, a priori, o habilitam a cursar o semestre no qual está 

matriculado, entretanto deste Ingressante também fazem parte as Motivações (6) que 

mantem o interesse em aprender, as Preferências de aprendizagem (7), conforme seu perfil, e 

possíveis variantes dos Obstáculos (8) comentados por Illeris (2013).  

Neste sistema, cada fator (Motivação, Currículo, Corpo docente, Processos de ensino e 

de aprendizagem, Infraestrutura, Atividades extracurriculares, Preferência, Obstáculos e 

                                                 
70 Ingressante foi utilizado no sentido amplo, não somente para o 1º semestre, mas para todos os demais. 
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Competências desenvolvidas) tem funções distintas e relevantes, fundamentais para a 

simbiose ensino e aprendizagem, fatores estes que comento sua importância na sequência. 

 

5.8.1 Motivação 

 

Regularmente, a cada semestre, parte da população pré-universitária concorre por 200 

vagas oferecidas pela IES. As iniciativas que demandaram a busca por informações sobre a 

carreira e sobre a IES podem ser caracterizadas como mobilizações para a aprendizagem, 

oriundas de alguma necessidade do interessado. As motivações desta população, os critérios 

utilizados para a escolha do curso de graduação em Administração nesta IES, assim como os 

processos e percursos utilizados por esta população sugerem a percepção de estarem se 

decidindo por conteúdos significativos para suas carreiras profissionais. Nesta fase é de 

extrema importância a qualidade da comunicação estabelecida pela IES com os candidatos a 

futuros discentes. A precisão das informações fornecidas e conteúdo das palestras feitas em 

colégios dos candidatos são fundamentais para os esclarecimentos iniciais que podem 

esclarecer dúvidas, antecipar aspectos pertinentes ao perfil do Administrador que a IES tem 

em mente formar, além de contribuir para mitigar evasões futuras. A motivação é alimentada 

pelos resultados que satisfizeram necessidades anteriores. 

 

5.8.2 Currículo 

 

Uma das funções sociais que uma IES deve cumprir refere-se ao sentido seletivo 

(ZABALZA, 2004), entretanto, esta seleção não se limita somente ao exame vestibular. Os 

conteúdos de um currículo, em sua essência, buscam representar os saberes previstos e 

competências necessárias para diplomar pessoas capacitadas para assumir as 

responsabilidades profissionais.  

A composição da matriz curricular, os conteúdos previstos nas disciplinas e suas 

sequências podem representar barreiras seletivas, entretanto não impedem que sejam 

utilizadas como um meio de se mostrarem significativos e necessários para a formação, 

relevantes à provocação da curiosidade, do senso de necessidade e da vontade de aprender. 
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5.8.3 Corpo docente 

 

O recrutamento, seleção, preparação e atualização do corpo docente é de 

responsabilidade da IES. O papel principal do corpo docente é a gestão ordenada das 

disciplinas sob sua responsabilidade dentro dos processos de ensino e de aprendizagem. As 

qualificações do corpo docente tem grande representatividade junto ao corpo discente. Não só 

o domínio teórico é importante, mas também a experiência e o domínio prático sobre os 

conteúdos abordados. Entretanto ainda mais relevante é o docente ter competências para 

envolver o aluno por meio de práticas didáticas que facilitem a percepção discente dos 

desafios e benefícios dos conteúdos propostos. 

 

5.8.4 Processos de ensino e de aprendizagem 

 

Este processos contemplam atividades específicas pertinentes ao professor e ao aluno 

respectivamente, entretanto precisam observar uma convivência simbiótica para sua 

efetividade. Anastasiou e Alves (2009, p. 20) defende a expressão Processos de Ensinagem 

para caracterizar a atividade social entre o professor e o aluno “englobando tanto a ação de 

ensinar quanto a de aprender, em um processo contratual, de parceria deliberada e consciente 

para o enfrentamento na construção do conhecimento escolar, decorrente de ações efetivadas 

na sala de aula e fora dela”. Neste sentido a postura e relacionamento adulto é contemplada, 

na medida em que as responsabilidades e comprometimento mútuo se fazem necessários para 

críticas e parcerias construtivas. 

 

5.8.5 Infraestrutura 

 

A infraestrutura é um fator impactante no aprendizado, na medida em que ele pode 

representar um facilitador ou não ao aprendizado do aluno. Sua inadequação à prática 

proposta pode comprometer e até dissuadir o aluno a querer estudar. As definições dos 

recursos de infraestrutura decorrem dos processos de ensino e aprendizagem definidos para 

atender as disciplinas que compõem o currículo do curso de graduação em Administração. A 

infraestrutura é um meio, não é um fim. Sua adequação às prescrições do currículo e 

processos de apoio ao aprendiz pressupõem, no entanto, docentes habilitados para tal.  
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5.8.6 Atividades extracurriculares 

 

Estas atividades regularmente são promovidas dentro do ambiente da IES, entretanto 

também acontecem fisicamente fora das instalações da IES, por exemplo Economiadas e 

intercâmbio. Astin (1999, p.524) defende ser “mais fácil uma pessoa se envolver quando há 

uma identificação desta pessoa com o ambiente estudantil”. Criar condições e fomentar 

atividades que facilitem a integração social da comunidade discente é fator crítico para a 

cooperação de seus integrantes e sensação de pertencimento, necessária para a integração 

acadêmica (ASTIN, 1999). Neste sentido, apesar de não serem partes do planejamento regular 

do currículo, incentivam o desenvolvimento de competências fundamentais à vida do cidadão. 

Atividades esportivas, artísticas e sociais são meios para envolver e permitir o 

desenvolvimento e interação do aluno (ZABALZA, 2004, p. 64). 

 

5.8.7 Preferências de aprendizagem 

 

Cada aluno é diferente dos outros e, de forma geral, não apresentam um padrão de 

aprendizagem frente ao mesmo conteúdo. Neste sentido a condução das aulas sob um mesmo 

padrão para todos os alunos de uma sala, ou de salas de um mesmo semestre seria assumir que 

todos apreendem os mesmos conteúdos da mesma forma (CAVELLUCCI; VALENTE, 

2004). 

A comunidade científica tem dedicado esforços ao longo deste último século para 

entender as características e preferências de aprendizagem. Esta comunidade acredita que o 

conhecimento dos estilos de aprendizagem é fundamental para elevar a qualidade da 

aprendizagem (SILVA; CANDELORO; LIMA, 2013). 

De certa forma, guardadas as devidas proporções, a identificação da preferência de 

aprendizagem de um aluno, na prática, pode dar pistas da forma como o aluno melhor pode 

assimilar os conteúdos por serem abordados. 

 

5.8.8 Obstáculos 

 

Illeris (2013, p. 24) defende que “grande parte da aprendizagem pretendida não ocorre, 

é incompleta ou distorcida”. Iniciar um concerto orquestral sem a necessária “afinação dos 

instrumentos”, ou conhecimento da partitura a ser interpretada, representa, para maestro e 

músicos, grande chance de desagradar a audiência. De forma análoga, iniciar um semestre, 
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docente e aluno, sem um alinhamento mínimo do programa de ensino e de aprendizagem da 

disciplina, assim como do nível de expectativas que o alunado apresenta ou conteúdos que já 

domine, podem comprometer o resultado do processo de aprendizagem. 

Identificar as dificuldades do aluno no início de cada semestre contribuiria para a 

definição de estratégias de apoio à aprendizagem e mitigação de potenciais evasões e 

reprovações por parte do docente. Perceber, reconhecer e discutir os obstáculos que dificultam 

a aprendizagem é fundamental para o aluno tornar-se um estudante. 

 

5.8.9 Competências desenvolvidas 

 

Os conteúdos significativos percebidos e transformados em conhecimento, assim 

como as competências desenvolvidas ao final de um semestre reconhecidas pelo aluno 

representam os resultados suficientes para a manutenção do envolvimento e consequente 

vontade de prosseguir. Resultados negativos ou não valorizados minam o prazer de aprender, 

assim como resultados positivos sem esforço ou percepção de superação de barreiras não são 

valorizadas.  

Busquei discorrer nos tópicos precedentes os principais aspectos que caracterizam 

cada fator impactante no aprendizado do aluno do curso de graduação em Administração, no 

entanto percebo dois outros fatores como críticos à sustentação dos demais, que permitem 

fomentar a mobilização do aluno do curso de graduação em Administração: o 

Comprometimento (10) e a Prática didática (11).  

 

5.8.10 Comprometimento 

 

Este fator tem relação com a forma como se faz e o que se faz para cumprir um 

compromisso (FELICETTI; MOROSINI, 2010, p. 25). 

O comprometimento diz respeito aos compromissos assumidos pelos atores que 

habitam o ambiente educacional. Da IES é esperado o seu comprometimento com a 

disponibilização dos recursos mínimos necessários e adequados ao desenvolvimento do curso 

de Administração, desde a atualização do seu Projeto Pedagógico do Curso, à luz das 

exigências legais e atualizações conforme as tendências e necessidades da sociedade que 

tenha como referencial até a manutenção dos Planos de Ensino e de Aprendizagem, assim 

como a seleção e fomento da atualização técnica do seu corpo docente. 
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[...] um trabalho docente de qualidade requer necessariamente um comprometimento 
do profissional em educação, no todo do seu fazer docente. (FELICETTI; 
MOROSINI, 2010, p. 24, grifo meu). 

 

O docente, dentro do processo de aprendizagem, tem papel-central na recepção, 

envolvimento e mobilização do aprendiz. Percebo a necessidade de comprometimento deste 

profissional desde o primeiro momento do aluno na IES. Inicialmente, na fase de 

planejamento, seja revendo o Plano de Ensino e de Aprendizagem, quando aplicável, seja no 

planejamento de atividades para cumprir o programado. O processo de ensino demanda do 

docente seu comprometimento para identificar possíveis déficits de partida no aprendiz, assim 

como orientações suficientes que permitam ao aprendiz buscar superar as barreiras previstas 

na disciplina em questão. 

Um comprometimento pertinente ao docente, para atender e gerir o processo de ensino 

com a qualidade desejada, é sua busca por atualizações, tanto em relação aos conteúdos da 

disciplina pela qual tem responsabilidade, quanto pela habilitação em novas práticas docentes 

que se mostrem mais adequadas à aprendizagem. 

 

[...] o comprometimento compete, também, ao educando. (FELICETTI; 
MOROSINI, 2010, p. 24, grifo meu). 

 

A responsabilidade pelo aprendizado precisa ser atribuída também ao estudante. O 

aluno é o principal responsável pelo seu processo de formação profissional. As necessidades 

de aprender, percebidas pelo aluno, podem levar à motivações para assumir compromissos de 

estudar. Estar ciente que os objetivos desejados de serem alcançados dependem de esforços, 

mais que sorte ou habilidade, alinha-se à consciência e aceitação que o produto obtido ao final 

dos semestres letivos é o resultado daquilo que foi feito ao longo do mesmo. (FELICETTI, 

2011; HUNTER; BAKER, 1987; KUH et al, 2005). 

Obstáculos fazem parte da natureza do aprendizado na forma de barreiras a serem 

superadas. Os obstáculos para a aprendizagem percebidos, tanto pelo aprendiz quanto pelo 

docente, precisam ser enfrentados de forma adulta e comprometida. 

O comprometimento para o aprendizado é, na prática, a realização de ações para o 

cumprimento de compromissos assumidos a partir mobilizações decorrentes de necessidades 

percebidas na forma de curiosidades ou motivações. 

O comprometimento conjunto dos atores é condição indispensável à consecução dos 

objetivos dos participantes do processo de aprendizagem. IES e docentes comprometidos têm 

como compromisso principal cuidar dos fatores relativos ao currículo e processos necessários 
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ao aprendizado. Ao mesmo tempo, docente e aluno têm como compromisso discutir, no início 

de cada semestre, os desafios propostos na disciplina, identificar as barreiras a serem 

superadas, mapear os obstáculos percebidos no aprendiz para mitigação de falhas no 

aprendizado e cumprimento das atividades acordadas para tal. 

Comprometimento das partes significa corresponsabilidade. A cultura atual, onde o 

alunado assina um termo de responsabilidade frente ao curso escolhido, sugere que este 

alunado interiorize o “termo de responsabilidade” como uma exigência externa, uma 

imputação. O termo de responsabilidade se faz necessário, entretanto em sua essência precisa 

também se revestir da consciência do futuro estudante quanto às consequências de sua 

decisão. Bem vindo à vida adulta! 

A sociedade na qual o candidato a estudante, futuro Administrador, participará 

profissionalmente atribui responsabilidades aos seus membros. Responsabilidade definida por 

Abbagnano (2007; p. 855) como a “Possibilidade de prever os efeitos do próprio 

comportamento e de corrigi-lo com base em tal previsão”. Diferente da imputabilidade, a 

responsabilidade contempla, em sua essência, a escolha livre (Abbagnano 2007). Neste 

sentido o termo de responsabilidade, livremente assumido, contempla o compromisso com as 

escolhas feitas e a confiança na IES onde quer aprender. 

A proposta para o educador, feita por Masetto (2012, p. 26), contempla “uma atitude 

de parceria e corresponsabilidade com os alunos”. Em sua proposta o autor destaca a 

importância de reconhecer o aluno como um adulto merecedor de confiança e também 

competente para assumir a responsabilidade por sua formação profissional, participando do 

planejamento da disciplina.  

Ainda dentro do escopo de parceria e corresponsabilidade, o autor entende como 

componente basilar o “[...] desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança, do trabalho em 

equipe e do relacionamento cooperativo e solidário e da corresponsabilidade pelo processo de 

aprendizagem” (MASETTO, 2012, p. 46). A corresponsabilidade pressupõe a existência de 

comprometimento mútuo e confiança entre as partes envolvidas, necessários para a 

manutenção de iniciativas e mobilização dos envolvidos, estudante e docente. 

Concluindo sobre este ponto, ao aprendiz cabe estudar e ao docente ensinar. O 

comprometimento pressupõe um relacionamento responsável de todos os atores. É 

responsabilidade do aprendiz, jovem adulto, assumir os compromissos acordados e ao docente 

tratá-lo e respeitá-lo como adulto (MASETTO, 2012; ZABALZA, 2004).  
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5.8.11 Prática didática: a arte docente 

 

Dos fatores comentados nos tópicos anteriores, o Currículo, os Processos de ensino e 

de aprendizagem e a Infraestrutura, isoladamente, sem nenhum demérito, são recursos da 

educação, porém sem autonomia. Cada qual encerra em si características específicas, em 

princípio, planejadas e orientadas para o fim distinto de uma aprendizagem, que para 

acontecer precisa que o conjunto destes fatores sejam combinados e utilizados de forma 

adequada. A responsabilidade pelo uso combinado destes recursos é atribuída ao Professor, e 

sua relação com o aluno, na forma como busca provocar suas curiosidades, discorrer sobre os 

temas abordados, mobilizar para seus interesses, e leva-los a querer apreender os conteúdos 

propostos, se dá o nome de Prática didática. 

Historicamente a prática didática esteve centrada no ensinar, onde o apresentar um 

conteúdo, ou explicá-lo de maneira convincente dependiam da competência do docente, 

limitadas às técnicas de exposição ou oratória que o docente dominasse. Sob estas condições, 

restava ao aluno comportar-se de forma passiva, anotador de informações percebidas e 

repetidor de conteúdos que seriam cobrados nas avaliações regulares (ANASTASIOU; 

ALVES, 2009). 

O contexto atual não comporta tratar o aluno do ensino superior como um ser limitado 

às falas da docência. Mesmo tendo por volta de 17-18 anos, os jovens que a instituição recebe 

a cada semestre precisam ser considerados como jovens adultos (ZABALZA, 2004). Apesar 

das dúvidas que possam trazer ao adentrar ao curso de graduação em Administração, estes 

jovens adultos “[...] trazem para a sala de aula um conjunto de conhecimentos prévios, 

vivências, motivações, capacidade de trabalho e expectativas que devem ser considerados 

para um efetivo processo de aprendizagem” (GAETA; MASETTO, 2013, p. 36, grifo meu).  

Neste sentido, por conta de sua origem familiar (pais com formação superior, 

empresários, ou com funções de responsabilidade na função profissional que exercem), 

exposição social, e também estarem, no caso desta IES grande parte a partir do 5º semestre, 

iniciando carreira profissional, dispõem de capacidade crítica frente aos conteúdos 

educacionais que são propostos (GAETA; MASETTO, 2013). Independente dos erros e 

acertos aos quais possa estar sujeito, de forma contrária ao comportamento pretérito, quando o 

alunado não questionava os conteúdos, ou a forma como buscava aprender (GAETTA; 

MASETTO, 2013; MOREIRA, 2011), a população aprendiz da geração contemporânea tem 

características dissonantes e não aderentes à estratégia expositiva, característica da prática 

didática antiga.  
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O aluno, como estudante universitário, está em fase de aprendizagem. “Uma das 

características e das condições básicas de identidade do estudante universitário é justamente a 

de pessoa que está em um período de formação, isto é, de aprendizagem.” (ZABALZA, 2004, 

p. 188). Neste sentido Zabalza (2004) argumenta que a dimensão pessoal como o aluno 

aprende é particular de cada um e que o professor não tem domínio sobre esta dimensão. No 

entanto, cabe ao docente, responsável pelo trabalho formativo no ensino superior, estar atento 

constantemente aos processos e preferências de aprendizagem como o aluno aprende. 

Conhecer essas particularidades da população discente é fator-chave para selecionar as 

práticas didáticas mais efetivas para esta ou aquela classe. 

Outros três fatores, Motivação, Obstáculos e Preferências de aprendizagem, são 

características distintas de cada aluno que esteja em uma sala de aula. Apesar de, e com as 

possíveis variantes que os três fatores possam caracterizar um aluno, o objetivo deste, a priori, 

é aprender. Neste sentido, vejo como postura necessária ao educador o modo de pensar de 

Valente (2005, p.15), “[...] seria muito mais fácil e divertido se, no processo educacional, os 

educadores soubessem “ler” as “rachaduras de aprendizagem” dos alunos e trabalhar com elas 

para atingir um determinado objetivo pedagógico”. Da mesma forma como a identificação de 

um obstáculo pode ajudar na abordagem didática a ser utilizada para a mitigação das 

dificuldades do aprendiz, a “rachaduras de aprendizagem” representam os “canais de 

sintonia” facilitadores de comunicação e envolvimento daquele que quer aprender. 

Frente aos desafios contemporâneos da aprendizagem, concordo que o compromisso 

de repensar o papel do docente na aprendizagem seja uma responsabilidade da IES e de seus 

professores. Urge pensar em adequar o papel do docente às necessidades do aluno 

contemporâneo, que também precisa estar ciente e assumir suas responsabilidades. “[...] 

implica em mudanças que devem focar na questão da aprendizagem, nos processos 

envolvidos na construção de conhecimento pelo próprio aprendiz, e nos novos papéis tanto do 

professor quanto do aluno.” (CAVELLUCCI; VALENTE, 2003, p. 1, grifo meu).  

Neste sentido, percebo que a necessidade da renovação do papel do docente, exigirá o 

desenvolvimento ou aprimoramento de competências para mobilizar de forma efetiva o aluno 

para o aprendizado. Imagino o futuro docente com suas funções de educação diferentes das, 

ainda, presentes em muitas aulas. Gerir as atividades de aprendizagem demandará da docência 

o domínio e uso de recursos ainda por serem melhor explorados. O conhecimento das 

características dos estilos de aprendizagem possíveis de estarem presentes em cada sala de 

aula possivelmente facilitará a seleção e adoção de tecnologias de apoio adequadas ao aluno 
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contemporâneo, razoavelmente familiarizado com os recursos e habilidades para o trânsito no 

ambiente virtual.  

De modo geral já se observa o uso disseminado de recursos disponíveis no ambiente 

virtual, que podem dar maior autonomia para o aluno aprender no seu ritmo e estilo de 

aprendizagem individual. A multiplicidade de recursos disponíveis para os diversos usos em 

prol da aprendizagem (biblioteca com recursos virtuais, livros online e Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem – AVA, por exemplo Moodle71 e Blackboard72) e a profusão de alternativas de 

construção conjunta do conhecimento (redes sociais, grupos de trabalho, pesquisas online) são 

alternativas vistas como inerentes à prática didática (SCHENATZ; BORGES, 2013). Os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA tem sido utilizado como forma complementar 

de aprendizado, e algumas IES contemplam o Ensino a Distância – EAD dentro do currículo. 

A adequação de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC nos 

processos de ensino e de aprendizagem pode contribuir com os esforços, docente e discente, 

aplicados ao processo para a compreensão, comentados por Freire (1999). 

 

Ensinar e aprender têm que ver com o esforço metodicamente crítico do processo de 
desvelar a compreensão de algo e com o empenho igualmente crítico do aluno de ir 
entrando como sujeito em aprendizagem, no processo de desvelamento que o 
professor ou professora deve deflagrar. (FREIRE, 1999, p. 134, itálico do autor, 
grifo meu). 

 

A construção do conhecimento é uma responsabilidade do aprendiz, no entanto o 

docente pode facilitar esta tarefa por meio de indicações de recursos de TDIC, adequadamente 

integradas ao currículo. Diferentemente da média das IES conhecidas, é percebido na IES em 

questão o incentivo de plataformas digitais para facilitar a aprendizagem.  

Os recursos disponíveis nas TDIC vêm ao encontro da variada forma de estratégias 

que o docente pode planejar em conjunto com o aluno a construção do seu conhecimento. 

Almeida e Valente (2012, p. 59), entendem o web currículo “como sendo um processo no 

qual as TDIC se encontram imbricadas no desenvolvimento do currículo em atividades 

pedagógicas”. A geração digital, assim como as demandas da sociedade empresarial 

contemplam o uso intensivo de ferramentas virtuais até com maior intensidade que o 

observado no ambiente educacional (ALMEIDA; VALENTE, 2012). O uso de TDIC será 

uma exigência na função docente.  
                                                 
71 Moodle, acrônimo de “Modular Object-oriented Dynamic Learning Environment”, é um software de uso livre 
de apoio à aprendizagem em ambiente virtual.  
72 Blackboard, quadro negro em Português, é um software para e-learning, desenvolvido pela empresa de mesmo 
nome. Possível de ser acessado por meio de diversas plataformas tecnológicas, sua proposta é servir de apoio à 
aprendizagem à distância. 
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5.8.12 Considerações sobre a questão de pesquisa 

 

Regulamente, como resultado dos objetivos de um trabalho deste porte, é justo se 

esperar pela construção de teorias, identificação de relações de causalidade, entre outros. 

Entretanto, face à natureza exploratória deste trabalho e frente à indisponibilidade da pesquisa 

qualitativa, grupos focais, junto ao alunado e também corpo docente, a contribuição maior 

oferecida nesta oportunidade resume-se às inferências que as respostas recebidas permitiram à 

interpretação deste pesquisador.  

Os resultados encontrados mostram relações estatísticas, que se não são suficientes 

para provar causalidade, minimamente parecem recomendar reflexões sobre os fatores 

associados. O quadro de respostas oferecidas pelos respondentes caracteriza algumas 

manifestações que podem ter relação com o problema qualificado nesta tese. Entre as 

manifestações percebidas se destacam: a satisfação decrescente do aluno com a própria 

aprendizagem ao longo dos semestres; o aluno reconhece sua pouca dedicação aos estudo, ou 

somente o esforço necessário e suficiente para a aprovação; o aluno não vem adequadamente 

preparado para as aulas; o modus operandi não exige leitura prévia e muitas vezes 

disponibiliza sínteses de conteúdo ao aluno.  

Frente às manifestações captadas, as colocações feitas a seguir assumem caráter 

hipotético, que justificariam uma investigação junto aos públicos envolvidos; seria a prática 

docente, particularmente a aula expositiva, a causa maior do envolvimento decrescente ao 

longo dos semestres?; a aula expositiva concorre para mitigar o comprometimento do aluno 

com o seu aprendizado? 

Apesar do curriculo do curso de Administração, e particularmente o encadeamento das 

disciplinas que fazem parte da matriz curricular, não ser percebido pelo aluno como um fator 

dificultador no seu processo de aprendizagem, seria pertinente a análise crítica do currículo 

em termos de sua eficácia na contribuição para a construção do aprendizado.  

No geral, os depoimentos sugerem que o aluno chega à escola suficientemente 

motivado, porém, gradativamente ele parece não estar sendo satisfeito quanto às suas 

expectativas. Aparentemente não estamos percebendo como conduzir, ou mobilizar o aluno a 

um maior envolvimento. 

Uma hipótese para a insatisfação, não verificada nesta oportunidade, seria a falta de 

adequação entre os domínios conceituais com os quais o aluno chega à escola, pós vestibular, 

e como as disciplinas são iniciadas. Após a superação da barreira do vestibular, as aulas 

podem estar demandando conhecimentos ainda não dominados pelos alunos, ou não 
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introduzidos previamente, ou adequadamente pela IES. A distância entre os conhecimentos 

cognitivos existentes e aqueles demandados pode favorecer a perda de interesse do aluno 

pelos conteúdos abordados. 

Uma outra hipótese seria a falha no alinhamento de expectativas do aluno em relação 

ao curso de Administração, neste caso, a dissonância entre a divulgação do curso de 

Administração e o entendimento do público-alvo. Será que a mensagem sobre o curso de 

Administração está chegando de forma clara aos interessados? Estariam claros os objetivos do 

curso de Administração, a apresentação do perfil esperado do egresso em Administração, as 

disciplinas que fazem parte do currículo? Será que o interessado em se tornar um 

Administrador tem consciência do preparo e comprometimento necessários para tal? 

Um aluno que tenha superado o vestibular não necessariamente garante à IES a 

qualidade mínima daquele para acompanhar seu curso. Nenhuma IES tem, a priori, garantia 

de qualidade nos alunos que iniciam seus cursos. Os alunos vêm de escolas distintas, que não 

necessariamente conseguiram cumprir conteúdos mínimos necessários, ou esperados, pela 

IES. Se para uma IES é fator crítico ter alunos ingressantes em seu quadro discente, também é 

crítico preservá-lo dentro deste quadro. A evasão não é um fato desejável. Neste sentido, a 

identificação precoce de fragilidades existentes nos alunos pode contribuir para a busca de 

alternativas que favoreçam a retenção deste aluno com dificuldades iniciais. 

Uma vez o aluno admitido na IES, de certa forma, a abordagem tradicional pautada na 

aula expositiva, desprovida de abordagens que requeiram o preparo do aluno com pesquisas e 

leituras prévias, com eventual entrega de conteúdo resumido, parece reforçar o círculo vicioso 

de acomodação e a não percepção para a importância de estudar, pesquisar e construir o 

próprio conhecimento. A acomodação frente algumas demandas, menos exigentes, pode 

favorecer o envolvimento do aluno com outros compromissos mais significativos.  

Os interesses e motivações do alunos podem mudar ao longo dos semestres, servindo 

de exemplo o caso de alunos já envolvidos com estágio, efetivação, e até mesmo empregados, 

que podem se apresentar como de maior importância. A cada semestre tem-se contingentes de 

adolescentes com características particulares, as quais precisam ser melhor compreendidas 

pelos responsáveis pela educação.  

Somente o comprometimento do aluno não é suficiente para garantir o seu 

aprendizado. A efetividade de um aprendizado depende de um contexto e particularmente de 

todos os atores envolvidos, IES, docente e aluno. Em princípio, o corpo docente tem mais 

experiência que os alunos no que tange aos conteúdos a serem abordados. Cabe ao docente a 

responsabilidade de minimamente buscar mobilizar o aluno para aprender mais. A motivação 
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é intrínseca do aluno, que percebe a necessidade de aprender. A pesquisa sugere que ele vem 

à IES com a vontade de aprender. Entretanto, a falta de percepção de significados no curso de 

Administração, aliado a dificuldades individuais e a não percepção de significados nos 

conteúdos abordados geram desânimo. Cabe aos responsáveis pela gestão do ambiente 

educacional conhecer o aluno que recebe e suas expectativas, de forma a buscar alternativas 

para promover a mobilização para a aprendizagem. 

Entre outros aspectos identificados na pesquisa, cansaço e desinteresse podem ser 

potencializados por falta de significados nos conteúdos apresentado. É comum se perceber 

alunos em sala de aula com sinais de cansaço e baixo envolvimento com as atividades 

propostas, no entanto, uma vez fora da sala de aula, totalmente transformados, demonstrando 

maior entusiasmo. Existe algo dentro de muitas salas de aula que não sugere atratividade, 

relevância, importância ou significância. O que poderia o professor fazer para contribuir com 

a mobilização o aluno? Há que se pensar em ações que façam o aluno perceber a importância 

do seu comprometimento com a própria aprendizagem. O que fazer quando o aluno 

demonstra cansaço ou desinteresse? Muitos professores conseguem sustentar o ritmo e manter 

os alunos interessados nos conteúdos que apresentam. Quais seriam os segredos destes 

professores para tal feito? Creio que possa ser uma atribuição do professor perceber o 

ambiente e buscar dinâmicas que favoreçam o aluno se tornar mais interessado. 

Adicionalmente, entendo que o modus operandi no ambiente estudantil decorre 

também da evolução educacional alcançada ao longo dos tempos e de suas contingências, 

entre elas a natureza das demandas do mercado, falta de professores adequadamente 

preparados para a docência, assim como cursos que não contemplam a preparação de futuros 

profissionais para a docência.  

Uma outra contribuição esperada em trabalhos deste porte é a possibilidade de 

extrapolação para outras escolas, ou outros cursos. Sobre este ponto, não vejo como 

generalizar os resultados obtidos nesta IES para outros cursos de Administração ou outras 

instituições. O objetivo deste estudo foi identificar os fatores relevantes no curso de 

Administração desta IES em particular. Entretanto, entendo que tanto a estrutura da pesquisa 

quanto as questões desenvolvidas possam ser aplicadas em outras instituições ou cursos, pois 

certamente cada nova pesquisa realizada trará resultados distintos.  

Este capítulo encerra o compromisso assumido frente ao problema de pesquisa 

definido para esta tese.  

Apresento, no próximo capítulo, minhas considerações finais sobre pontos adicionais 

pertinentes ao tema desta tese, que mereceram ser lembradas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o desenvolvimento do capítulo anterior, nas várias passagens de texto em 

busca da redação que melhor fundamentasse minha opinião, refleti sobre as percepções e 

limitações de diversos aspectos e sensações vivenciadas na elaboração desta tese.  

Apresento na sequência as percepções positivas sobre esta tese e também as limitações 

observadas ao longo do percurso que restringiram a maior precisão da mesma. Encerro esta 

tese com um olhar para o futuro, comentando sobre minhas curiosidades, aprendizagens que 

me são significativas e mobilizações que acredito ratificarão meu comprometimento com a 

educação.  

 

6.1 PERCEPÇÕES POSITIVAS 

 

Olhar esta tese pronta me foi gratificante, principalmente por representar muito mais 

que cumprir uma atividade formal exigida pelo Programa de Pós-graduação em Educação: 

Currículo. Tomar contato com os diversos fatores que fazem parte do mundo Ensino e 

Aprendizagem me mostrou o quanto ainda existe de aprendizagem significativa para meu 

enriquecimento pessoal, profissional, social e cultural.  

Sua produção foi deveras trabalhosa, porém foi também desafiadora, permitindo a 

constatação e vivência pessoal do processo da construção do conhecimento, desde a 

necessidade inicial até sua redação final. Uma vez superado o exame de qualificação, a 

produção desta tese demandou a mobilização intensa, física e mental, para a revisão do 

questionário de pesquisa, obtenção de dados, tabulações, análises, orientações para a redação. 

Esta tese exigiu corresponsabilidade e comprometimento do doutorando e de seu 

orientador frente aos compromissos de qualidade e prazo de entrega. 

Seu resultado deriva de uma motivação inicial que se iniciou com minha curiosidade e 

percepção sobre o seu significado potencial, cujo tema foi definido após a superação de vários 

obstáculos que apareceram ao longo do doutorado, até sua maturação. 

A produção desta tese representa um continuum da transformações que percebo 

acontecerem em mim, quando a aprendizagem é significativa! 
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6.2 LIMITAÇÕES DESTE ESTUDO 

 

As limitações percebidas quanto ao desenvolvimento deste estudo estão voltadas aos 

aspectos relativos ao escopo da pesquisa, à época da aplicação de seu questionário e ao 

número de questões contidas naquele instrumento de pesquisa. 

 

Documentos acadêmicos com palavras de busca 

À época da pesquisa as bases de dados CAPES e PUCSP apresentavam restrições de 

acesso aos documentos via web. De novembro de 2013 até abril de 2014 a CAPES informava 

em seu sítio que uma nova versão do Banco de Teses estava sendo montada. Em fevereiro de 

2014 o sítio informava que a os dados de 2011 haviam sido incluídos. Dessa forma foi 

possível utilizar na pesquisa 265 documentos, teses e dissertações, como fonte de pesquisa 

para as palavras de busca. 

Com relação a PUCSP, em maio de 2014, seu sítio informava dispor de registros 

através da Web, somente a partir de 2005, e que o acervo retrospectivo seria inserido 

gradativamente. Desta fonte foram consideradas 49 documentos. 

 

Escopo da pesquisa 

A pesquisa contemplou somente o ponto de vista do alunado, não abordando as 

considerações do corpo docente e também das demais áreas da IES, envolvidas de forma 

indireta com o aprendizado do alunado. 

 

Época da aplicação da pesquisa 

Entendo que o período da realização da pesquisa impactou no número de respondentes 

que responderam o questionário. O envio do convite ao alunado ocorreu no final do mês de 

maio de 2014, após o exame de qualificação ocorrido no início daquele mês, e véspera da 

Copa do Mundo de Futebol sediada no Brasil, fato que antecipou o final do período letivo, 

não permitindo estender o prazo para respostas, sob risco de descaracterizar, ao alunado, 

sobre qual semestre deveria tomar como referência. O período simultâneo de provas, 

possivelmente, também inibiu outros respondentes de atenderem ao convite.  

Apesar de o convite ter sido feito ao universo de 1276 alunos do curso de 

Administração da IES, em função do caráter da pesquisa contemplar uma amostra 

probabilística, a base de dados ficou restrita a 144 respondentes, limitada às participações dos 

alunos que perceberam significado na mesma. Entretanto, em termos estatísticos, adotando-se 
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95% como o nível de confiança, a margem de erro apurada foi de 7,70%. De forma a 

conseguir mais informações para a elaboração do diagnóstico, além dos diversos testes de 

consistência, correlações e análises de tendências, investiguei os dados de dois documentos, 

Matriz curricular e Estatística dos formandos 2014-1, que trouxeram representatividade e 

confiabilidade para o diagnóstico apresentado. 

 

Validação da pesquisa 

Com o objetivo de validar os dados da pesquisa na IES referência, oito instituições de 

ensino da cidade de São Paulo, uma do Rio de Janeiro e uma de Porto Alegre, com cursos de 

graduação em Administração, foram contatadas, entretanto a base de dados para verificação 

de consistência dos dados ficou limitada a três, duas da cidade de São Paulo e uma de Porto 

Alegre, que contribuíram com 58 e 14 respondentes respectivamente. A representatividade de 

outras instituições na validação da pesquisa também foi influenciada pelas variáveis 

relacionadas à época da aplicação da pesquisa, conforme e-mails recebidos dos 

Coordenadores de curso com os quais tive contato. 

 

Tamanho do questionário 

O número de questões (49) e suas variáveis podem ter contribuído para eventuais 

desistências no processo de preenchimento do questionário por alguns respondentes. O tempo 

registrado na pesquisa-piloto variou entre 30 e 80 minutos. 

A relação das questões selecionadas para a pesquisa é o produto da revisão dos 

resultados da pesquisa-piloto, que, apesar da também conterem o mesmo número de questões, 

mostraram boa receptividade dos participantes. 

A meu ver outras questões com maior profundidade também seriam adequadas, 

entretanto poderiam inviabilizar as questões feitas tidas como necessárias para a realização do 

diagnóstico proposto. 

 

Viés da questão 31 - Além das disciplinas obrigatórias, eu participo/participei das 

seguintes iniciativas:  

A opção “participo/participei” pode conter, nas somatórias de cada semestre, 

atividades passadas. 

 

Bolsas de estudo, Atividades remuneradas e responsabilidades 
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Não foram feitas quaisquer análises de correlações entre reprovações e 1) os tipos de 

bolsas concedidas pela IES aos seus alunos e 2) Atividades remuneradas e responsabilidades. 

Estas análises poderiam trazer algum indicador sobre comprometimento. 

 

Referencial teórico 

Em função do volume de dados e as pesquisas adicionais que se fizeram necessárias 

para a validação dos dados, não houve tempo para cotejar e dar o devido crédito aos conceitos 

aprendidos durante este doutorado.  

 

6.3 UM OLHAR PARA O FUTURO 

 

Entendo que o diagnóstico apresentado pode representar a visão parcial do quadro 

educacional existente. Vejo como prudente o procedimento de outras pesquisas, de forma a 

afinar a compreensão conquistada por intermédio deste relatório. Neste sentido, num primeiro 

momento, a realização de grupos focais por semestre, por período e/ou por gênero, poderia 

trazer contribuições adicionais no sentido de trazer mais luz sobre os assuntos abordados nesta 

tese, particularmente pontos de vista relativos às práticas didáticas e comprometimento  

Num segundo momento, é relevante conhecer o ponto de vista do corpo docente e das 

demais áreas de apoio da IES envolvidas com o alunado. O conhecimento das percepções do 

docente em sala de aula e troca de conversas que tenha com outros docentes, as observações 

de corredores do pessoal da apoio, e as manifestações do alunado presenciadas nos diversos 

balcões de atendimento das áreas suporte da IES, representam contribuições para a mitigação 

da resistência à aprendizagem. Essa investigação também poderia utilizar o expediente de 

grupos focais por eixo de disciplinas, Exatas e Humanas, por período e/ou por semestre.  

Adicionalmente poderá também servir como fonte de temas para uma agenda de 

pesquisas. Neste sentido, em termos de longo prazo, vejo oportunidades de aplicação de 

pesquisas voltadas para diversos temas associados aos conteúdos abordados nesta tese, por 

exemplo: 

‐ Disciplinas com conteúdos de exatas: mapeamento de barreiras (pesquisa de campo com 

outras instituições com curso de Administração); 

‐ Envolvimento e Comprometimento: Correlação entre bolsas de estudo e resultados 

alcançados (pesquisa documental na IES); 
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‐ Responsabilidades e Comprometimento: Correlação entre ser dependente, ter dependentes 

e resultados alcançados (pesquisa de campo com outras instituições com curso de 

Administração); 

‐ Práticas didáticas e Evasão: Mapeamento de fatos que levam à evasão (pesquisa de campo 

com outras instituições com curso de Administração). 

 

A contribuição das pesquisas, de curto e longo prazo, poderão permitir compreender 

com maior precisão os fatores impactantes no aprendizado do aluno da graduação em 

Administração e consequente elaboração de plano de ação para as mudanças pretendidas. 

Adicionalmente, como aplicação prática, de curto e médio prazos, vejo três ações em 

prol da mobilização do aluno: 1) Aclimatação do ingressante; 2) Mudanças operacional e 

cultural e 3) Projeto-piloto. 

 

6.3.1 Aclimatação do ingressante 

 

A título de ilustração, listo alguns tópicos que poderiam fazer parte desta ação, 

desenvolvida à luz do Modelo I-E-O de Astin e Antonio (2012).  

 

Entrada 

‐ Dificuldades e nível de confiança: mapear as dificuldades e nível de confiança do 

alunado para enfrentar os novos conteúdos (aplicável a todos os semestres); 

‐ Senso comum: identificação de expectativas e visão do estudante sobre o modus 

operandi do administrador nas diversas áreas sociais; 

  

Ambiente estudantil 

‐ Preparação para o curso: Conhecimento do documento Perfil do egresso; 

‐ Primeiras aulas do semestre: Importância e valorização do comparecimento e presença 

(tem relação direta com o item 6.3.2 – Mudanças operacional e cultural); 

‐ Planejamento conjunto das atividades do semestre: leitura, discussão e adequação do 

Plano de Ensino e Aprendizagem; 

‐ Condução dos estudos: mapeamento de rejeições e razões para a pouca leitura prévia 

dos conteúdos recomendados; 

‐ Obstáculos à aprendizagem: nível de dificuldades com conteúdos matemáticos e 

compreensão e vocabulário; dificuldade em manter o celular desligado, ou por quais 
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motivos mantêm o celular ligado, ou por que consultam regularmente o celular durante 

as aulas; sugestões que teriam para o uso do celular, em aula, para melhor rendimento 

acadêmico; opinião sobre a restrição do uso do celular em sala de aula; 

‐ Oficinas de apoio: fomento à participação em oficinas de apoio com conteúdos para 

compreender melhor as disciplinas do semestre, por exemplo: a) Planejamento de 

tempo, b) estruturação de planilhas eletrônicas; c) utilização de forma mais produtiva 

do editor de texto; d) pesquisa de bancos de dados; e) dinâmicas de teatro para 

melhorar a forma de comunicação e expressão. 

 

Comprometimento e corresponsabilidade 

‐ Gestão de tempo: quantidade de compromissos acadêmicos assumidos versus 

cumpridos; 

‐ Dilema Estudante-Estagiário: conflitos entre compromissos assumidos com a carreira 

profissional (empregador) versus as demandas acadêmicas; 

‐ Plano de viagem: atividade complementar, ao final do semestre, alternativa às aulas 

das disciplinas que já foi aprovado, como preparatória para o planejamento do 

semestre seguinte. 

 

6.3.2 Mudanças operacional e cultural 

 

Frente à potencial diversidade do alunado que adentra à IES a cada semestre, e às 

dificuldades percebidas em sala de aula ao longo dos semestre, se percebe a necessidade deste 

público, no primeiro semestre, passar por uma aclimatação e instrumentalização mínima para 

cumprir o compromisso assumido. Fatores que entendo poderiam favorecer a catalisação das 

ações em prol da mobilização para a aprendizagem. 

Apesar do nível de exposição à tecnologia e dos recursos que muitos dos estudantes já 

detém, percebe-se a subutilização dos mesmos. A disponibilidade conjunta dos recursos da 

IES e do alunado também favorecem a mobilização em prol do aprendizado. O ensino de 

estratégias de aprendizagem (metodologias de pesquisa, consulta a bancos de dados, uso de 

planilha eletrônica, editor de texto, preparação de resenhas, fichamentos etc.) contribuiriam 

para o planejamento, objetividade, assertividade e satisfação do estudante.  

É comum se ouvir comentários, por parte do alunado, sobre a falta de tempo, 

entretanto muitas vezes o tempo existe, porém sem a gestão adequada. Uma contribuição 

importante de um curso de Administração, além dos conteúdos teóricos, seria a orientação do 
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estudante para o planejamento do seu tempo. O domínio técnico sobre estes recursos favorece 

o envolvimento e produtividade vis-à-vis energia dispendida. “o envolvimento do estudante 

está relacionado à quantidade de energia física e psicológica que este dedica à experiência 

acadêmica” (ASTIN, 1999, p. 518 ).  

Neste sentido, aplicações práticas, vinculadas ao dia-a-dia do estudante, favoreceriam 

o uso de recursos associados aos conteúdos teóricos. Como exemplo, a revisão, e em muitos 

casos primeiro contato, dos recursos contidos no Outlook73 levaria ao estudante um 

ferramental que poderia proporcionar maior produtividade no tempo dedicado ao estudo. Indo 

mais longe, a disponibilização de oficina, ou disciplina específica, sobre instrumentos de 

apoio às estratégias de aprendizagem (planejamento de projetos - MS-Project74, softwares de 

pesquisa75 - Google Docs e Survey Monkey e mapas mentais - FreeMind, CMap, ...) 

contribuiriam à percepção das inter-relações das diversas disciplinas que fazem parte do 

curso. 

O uso de recursos tecnológicos com os quais já têm familiaridade, associados às 

preferências de aprendizagem manifestadas pelo alunado, indicam campo favorável ao 

chamamento deste público para um maior comprometimento com o curso escolhido. A 

condução das disciplinas privilegiando o uso de estratégias de aprendizagem ativa 

contribuiriam para ir ao encontro das formas preferidas de aprendizado além de mitigar o 

sono e cansaço alegados.  

Entretanto, mais que meramente ensinar o “como fazer” é fundamental apresentar de 

forma explícita o “por que fazer”. Neste sentido, além de se apresentar e discutir o documento 

Perfil do Egresso do curso de Administração, urge mudar a cultura, que muitos alunos ainda 

cultuam, sobre a baixa importância dada às primeiras e últimas aulas das disciplinas. 

Importante também é o estudante estar ciente das responsabilidades social e ambiental 

como futuro administrador e da relevância e corresponsabilidade na discussão do plano de 

ensino e aprendizagem a cada início de semestre, de cada disciplina, não só seu conteúdo 

como também seus prazos e formas de avaliação. Um desafio para esse sucesso é tratar o 

plano de ensino e aprendizagem como o instrumento de administração da produção a ser 

cumprida no semestre. 

                                                 
73 Outlook: aplicativo para ambiente Windows da Microsoft que permite o gerenciamento de e-mails, agenda de 
endereços e calendário. 
74 MS-Project: aplicativo para ambiente Windows da Microsoft que permite o planejamento e gestão de projetos, 
contemplando o detalhamento de atividades, prazos, responsabilidades e alocação de recursos. 
75 Google Docs e Survey Monkey são softwares de questionário online das empresas Google e SurveyMonkey 
respectivamente. 
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Certamente as mudanças operacional e cultural afetam o docente de forma direta. Uma 

das responsabilidades da docência é buscar dar significância aos conteúdos programados em 

cada disciplina. Conhecer as competências contidas no documento Perfil do Egresso em 

Administração é fator chave para, minimamente, o aluno compreender, ou saber o motivo dos 

conteúdos que são ministrados em cada disciplina. Recorrer a eles mais amiúde e fazer 

associações dos conteúdos apresentados em sala, ou solicitados em atividades, ajudaria na 

ampliação ou percepção da significância das aprendizagens propostas. Falar mais sobre o 

documento Perfil do Egresso em Administração e sua associação significativa à disciplina 

pode contribuir para se ter estudantes mais conscientes das competências e habilidades 

esperadas para o futuro profissional, podendo promover maior comprometimento. 

A pluralidade de origens do alunado também caracteriza a diversidade de barreiras, ou 

obstáculos, que podem fazer parte desta população. Um caminho para se ter estudantes com 

autonomia e Administradores próximos ao previsto no documento Perfil do Egresso planejado 

pela instituição, passa pelo incentivo ao autoconhecimento do estudante. Incentivar o alunado 

na identificação de suas preferências e estilo de aprendizagem traria contribuições ao 

planejamento das aulas e atividades acadêmicas. Adicionalmente, dinâmicas que permitam ao 

alunado identificar e mapear os obstáculos que dificultam seu aprendizado também podem 

contribuir para a mobilização deste para o aprendizado. 

 

6.3.3 Projeto-piloto 

 

O Plano Diretor Acadêmico - PDA76 sugere a promoção de mudanças de ordem 

cultural e operacional, implicando na ruptura de paradigmas históricos. “A mudança está no 

centro da aprendizagem” (ROGERS, 2011, p. 25). Em 2013, a IES, por meio do seu Núcleo 

de Práticas Pedagógicas (NPP), publicou edital interno convidando professores interessados 

em realizar “experiências pedagógicas derivadas de metodologias de ensino ativas, assumindo 

o estudante com protagonista de sua aprendizagem” (ESPM, 2013b).  

A proposta de estruturação de um programa piloto busca ir ao encontro do cerne do 

edital de 2013, ampliando o escopo para uma experiência conjunta de docentes de uma 

mesma sala-piloto . Esta experiência, a ser executada em dois semestres, teria como propósito 

estruturar a atuação do corpo docente do 1º semestre do curso de Administração, levando em 

conta os aspectos necessários para tal, entre eles: 

                                                 
76 Documento interno da IES com horizonte até 2020. 
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‐ Plano de Ensino e de Aprendizagem: revisão da redação de objetivos, ementas, 

metodologias ativas, referencial teórico, atividades e critérios de avaliação, conteúdo 

programático, cronograma referencial de atividades; 

‐ Classe piloto: uma classe do 1º semestre; a alocação dos alunos poderia ocorrer por meio 

de interesse manifestado, e motivação para fazer parte do projeto (a partir de questionário 

aplicado quando da realização da matrícula); 

‐ Docentes da classe-piloto: definição de grupo de professores responsáveis pela condução 

do programa piloto (conforme número de disciplinas do semestre), conforme manifestação 

de interesse do grupo de professores e sugestões da própria IES; 

‐ Preparação e planejamento das aulas: aprendendo-fazendo, a construção do conhecimento 

como projeto de aprendizagem do futuro administrador; 

‐ Planejamento e gestão conjunta: identificação de expectativas do estudante versus o 

administrador na vida prática; tomar conhecimento do objetivo a ser alcançado (Perfil do 

Egresso); conhecer e compreender as preferências de aprendizagem; 

‐ Construção do conhecimento: desenvolvimento de atividades alinhadas às preferências de 

aprendizagem; 

‐ Avaliação de resultados (aprendizagem e ensino): autoavaliação e feedback. 

 

Certamente as propostas apresentadas não esgotam as alternativas possíveis de fazer 

parte de um plano de ação em prol da mobilização para o aprendizado, mas representam 

minha contribuição sincera em prol da educação.  
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