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RESUMO  

Entender as causas dadas pelas pessoas a respeito de um determinado fato, e como essa causa 

pode influenciar na motivação é primordial. Na formação de um bacharel em ciências 

contábeis diversos fatores interferem no processo de aprendizagem, seja o esforço, a falta de 

tempo, o método de ensino do professor. Uma ou várias causas podem influenciar no 

desempenho de um estudante de ciências contábeis, além disso, um bom ou mal resultado em 

uma determinada disciplina, pode interferir diretamente na sequência do curso, dependendo 

da causa atribuída para o resultado. O presente artigo tem por objetivo, utilizar a teoria 

atribucional causal, advinda da psicologia social, a fim de obter as atribuições de causalidade 

dada pelos acadêmicos, para poder explicar o desempenho acadêmico, bem como identificar 

as reações emocionais que vêm atreladas. A pesquisa corresponde a um estudo de caso, 

realizada através da aplicação de 163 questionários, formada por questões objetivas e 

subjetivas. O artigo tem como amostra os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da 

UFPB – Universidade Federal da Paraíba – Campus IV – Litoral Norte. Ao final da pesquisa, 

diante dos resultados obtidos, chegou-se à conclusão que diversas atribuições de causalidade 

interferem no desempenho, principalmente atreladas a causas internas, e como também, a 

grande maioria dos acadêmicos pesquisados acreditam as causas por eles dadas ao seu 

desempenho, geram reações emocionais que podem interferir na sequência do curso.  

Palavras-chave: Psicologia social; Teoria atribucional causal; Reações emocionais. 

Área Temática do evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade. 



 
 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A teoria atribucional causal nasceu no contexto da psicologia social, sendo definida 

como o estudo cientifico das relações humanas de influência reciproca e do processo 

cognitivo gerado pelo comportamento das pessoas diante de suas interações sociais. Esse 

processo de interação social pode interferir nas ações das pessoas, na forma de pensamentos e 

na motivação (Rodrigues, Assmar & Jablonki, 2008). Dentro desse campo de estudo se 

desenvolve as atribuições de causalidade, que segundo Ganda e Boruchovitch (2011), a teoria 

atribucional causal vem dar explicações para nossas ações, atribuindo causa às situações que 

ocorrem no cotidiano. 

Fritz Heider foi o pioneiro no assunto, no qual diz que nossa ação vem de causalidades 

pessoais e interpessoais. Segundo Heider (1970) a causalidade pessoal é derivada 

principalmente das forças pessoais, tendo como fatores centrais a intenção e a causalidade 

local, havendo uma ligação direta entre ação e o objetivo a ser alcançado, bem como leva em 

consideração as diversas circunstâncias apresentadas pelo ambiente que podem ser 

controladas. Do outro lado, à causalidade impessoal atribuímos a fatores externos a pessoa, 

como provenientes de condições ambientais no qual se dependa, como também de ações que 

não sejam da vontade do indivíduo. 

Outro pesquisador a se destacar no estudo das atribuições de causalidade foi a partir 

dos anos 70, com Bernard Weiner, no qual a originalidade da sua pesquisa está no fato de 

classificar as atribuições em três dimensões à causalidade dividida em interna ou externa ao 

indivíduo, a estabilidade que diz respeito ao fato do sujeito ser estável ou instável 

duradouramente, e por fim, a controlabilidade que diz respeito ao fator da situação ser 

controlável ou não ao sujeito (Ganda & Boruchovitch, 2011).  

O sucesso ou fracasso vem acompanhado de certas emoções, sendo estas emoções 

ligadas diretamente ao bom ou mau desempenho em determinada atividade. Sempre que se 

tem êxito em alguma atividade, pode-se perceber que vem do esforço, ou da sorte, ou da 

facilidade da tarefa ou da aptidão natural (Rodrigues et al., 2008).  Aplicando ao contexto 

educacional, pode-se observar que um bom resultado acadêmico está associado a causas 

internas, gerando boas reações. Entretanto quando o sujeito tem maus resultados acadêmico 

por causas internas, geram-se reações emocionais desagradáveis (Ganda & Boruchovitch, 

2011). 

Diante do apresentado, surge o seguinte problema: qual a relação entre o lócus da 

causalidade, da teoria atribucional causal, com os fatores atribuídos pelos estudantes do curso 

de Ciências Contábeis para explicar o seu bom ou mau desempenho acadêmico e as reações 

emocionais derivadas dos resultados? 

Esse estudo justifica-se, ainda, devido a poucas pesquisas na área de contabilidade 

com o direcionamento para as atribuições de causalidade (Plersch, A. Silva & Biavatti, 2014). 

Além disso, o ser humano tem necessidade de entender como os fatos ocorrem na sua vida 

para que se possam buscar meios de conseguir êxitos (Heider, 1970). Ou seja, a teoria 

atribucional causal corresponde a uma variável fundamental na educação e ainda pouco 

estudada, uma vez que entendendo quais são as causas mais indicadas pelos estudantes poderá 

se desenvolver meios para a melhoria do processo de aprendizagem.  

Portanto, o presente artigo fez uma relação entre a teoria atribucional causal com 

fatores dados pelos estudantes do curso de Ciências Contábeis para explicar seu desempenho 

escolar, como também às reações emocionais que derivam do seu resultado acadêmico. Sendo 

assim, essa pesquisa objetivou-se em coletar informações mensuráveis entre os acadêmicos do 

curso de Ciências Contábeis, tendo como foco as causas por eles atribuídas para descrever o 



 
 

 

 

seu desempenho acadêmico e se essas causas afetam na sua motivação, interferindo assim na 

continuidade do seu desempenho.  

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1 Psicologia Social 

A psicologia pode ser definida como a ciência que estuda as ações que individualizam 

o ser humano. Porém, ao mesmo tempo, ela procura desenvolver leis gerais a partir de 

características individuais, dentro de determinadas condições ambientais, na busca de prever 

comportamentos decorrentes. Dentro desse campo que se desenvolve a ciência da psicologia 

social que estuda a influência social no comportamento dos indivíduos (Lane, 2009).  
A psicologia social está inserida em um campo de estudo transdisciplinar, mas sem 

cair na armadilha da compartimentalização, ela busca na verdade superar a dicotomia entre 

indivíduo e sociedade, e entre psicologismo e sociologismo (Spink, 1993). Ou seja, ela surge 

como forma de demonstrar a relação existente entre as pessoas, buscando estudar o indivíduo 

e suas características pessoais, mas também entender as suas relações sociais, no meio em que 

está inserido, interpretando como essas interações sociais podem interferir no individual. 

A psicologia social segundo Jovchelovitch (2004), é definida como a ciência do 

“entre”. No qual ela fica em um lugar de investigação da psicologia social, não é nem o 

indivíduo nem a sociedade, mas sim numa zona que comporta as relações entre os dois. 

Assim categorias como a identidade, o eu, o discurso, a representação e a ação, são todas 

produzidas, no espaço do “entre”.  

Sendo a psicologia social um lugar entre a sociologia e a psicologia cognitiva, ela 

busca superar a divisão entre o individuo e a sociedade. Pois o sociólogo deve levar em 

consideração nos seus estudos, agentes sociais de conteúdo pessoal, como desejos, crenças, 

valores pessoais. Já o psicólogo por sua vez deve levar em consideração os efeitos da 

presença real, imaginada ou intuída de outros. Analisando o individuo e suas produções 

mentais como um produto social (Spink, 1993). 

No âmbito escolar é perceptível uma total interação social, no qual professores, 

alunos, diretores, orientadores interagem entre si, sendo campo de estudo da psicologia social 

(Rodrigues et al., 2008).  

Assim, a escola é fonte de relações sociais em que diversos fatores podem afetar 

diretamente no resultado dos alunos, como o ambiente que ele estar inserido, o método de 

ensino dos professores e consequentemente gera reações por essas relações, sendo esse um 

campo extremamente propício para a psicologia social. 

No qual os estudantes estão sendo constantemente avaliados, ao obter uma boa ou má 

nota em uma avaliação, podem gerar aumento ou diminuição da sua autoestima. Sendo 

fundamental verificar as causas que os estudantes atribuem aos seus bons ou maus resultados 

nas provas, seminários, trabalhos e como esse resultado pode afetar a sua autoestima. 

Algumas medidas podem ser tomadas pelas instituições de ensino para melhorar o 

desempenho dos alunos. Dentre eles, às instituições de ensino devem fornecer um ambiente 

favorável à interação entre os estudantes, livre de deboches, agressões e provocações por parte 

de seus colegas, como também expectativas e rótulos de estudantes devem ser evitadas; os 

professores devem evitar que os estudantes atribuam seus fracassos a causas internas, estáveis 

e incontroláveis, devendo utilizar- se de técnicas de mudança de atitude quando se deseja 

mudança de comportamento do estudante e não intimidando o aluno em sala e sim a usar o 

poder do conhecimento (Rodrigues et al., 2008). 



 
 

 

 

É perceptível que os aspectos apresentados podem interferir bastante nos resultados 

dos estudantes, sejam eles de qualquer nível de ensino. Como também deixar claro o papel 

fundamental que tem o professor no processo de aprendizagem, sendo importante identificar 

as relações sociais no âmbito escolar, para que os educadores possam desenvolver métodos 

para manter os alunos motivados, podendo interferir bastante nos resultados dos estudantes.  

Sem dúvidas a psicologia social é a melhor linha de estudo para se enfrentar problemas na 

educação, pois ela é berço de uma complexa instituição social moderna, onde se têm pessoas 

com culturas, perspectivas, e problemas diferentes (Sass, 2000).  

 

2.2 Teoria Atribucional Causal 

O professor tem papel fundamental no ambiente educacional, por ser um dos 

principais fatores que influenciam o estudante no processo de aprendizagem. Devido a sua 

importância, o docente além de transmitir o conhecimento, deve prestar atenção nos fatores 

que interferem na aprendizagem como religião, motivação, cultura, ambições.  

Diante do apresentado, diversos estudos a respeito do assunto vêm sendo produzidos. 

Um deles é o estudo da teoria atribucional causal como forma de auxiliar a aprendizagem e 

relação aluno-professor.  

A teoria atribucional causal pode ser representada como um estudo teórico a fim de 

analisar as explicações dadas pelas pessoas a respeito de determinada situação, bem como 

essas causas atribuídas influenciam na autoestima e expectativas futuras dos indivíduos. 

Quando aplicada na área da educação, é vista como ferramenta fundamental para a 

aprendizagem e na motivação escolar (M. Beck, 2001). 

A teoria atribucional causal é primordial no processo de aprendizagem, partindo do 

ponto de vista que ela busca entender o aluno perante as explicações dadas por ele para os 

eventos ocorridos e como esses eventos podem interferir no emocional em situações futuras, 

fazendo com que a partir do resultado obtido, busquem-se alternativas para melhorar o ensino. 

No ambiente escola, o processo de atribuir causa aos resultados ocorrem todos os dias, 

pois os alunos mediante seu desempenho escolar formulam julgamentos sobre sua capacidade, 

sobre o ambiente de aprendizagem, sobre o papel dos professores e alunos (G. Silva, 

Mascarenhas & L. Silva, 2010). 

Assim, a escola é um espaço de relações interpessoais, no qual os alunos estão sendo 

constantemente avaliados, o que gera atribuições para o seu desempenho como também 

reações emotivas. 

A partir dos anos 70 Bernard Weiner começou a desenvolver pesquisas a cerca do 

assunto. No qual, sempre que algo bom ou ruim acontece, vem acompanhada de determinadas 

reações emocionais. Aplicando ao ambiente escolar, quando se tira uma boa nota em uma 

prova, consequentemente sente-se prazer, alegria, motivados. Porém, quando se tira uma nota 

baixa, sente-se triste, desmotivados, sendo tais emoções diretamente ligadas à causa atribuída. 

Assim, quando se obtém sucesso profissional ou acadêmico pode-se definir que o sucesso se 

deu por conta de aptidão natural, esforço, facilidade na tarefa, ou até a sorte, podendo sempre 

atribuir uma causa a um evento, seja ele de sucesso ou fracasso (Rodrigues et al., 2008). 

Identificada à causa de determinado evento, as atribuições causais são organizadas em 

lócus, dividindo-se em três, a causalidade, estabilidade e a controlabilidade. A causalidade 

primeiramente pode ser dividida entre causas internas ou externas, internas quando são 

relativas às características do individuo, ou seja, no caso de um estudante, a dedicação e o 

esforço, e externas quando não diz respeito a ele, são decorrentes de fatores do ambiente, 

como por exemplo, uma prova difícil. O lócus da estabilidade está ligado ao fato da pessoa ser 

estável, ou seja, características que se mantêm ao longo do tempo, como a habilidade, ou pelo 



 
 

 

 

contrário é instável, quando pode alterar facilmente, como o humor. Por fim o lócus da 

controlabilidade pode ser dividido entre, controlável, quando depende do desejo da pessoa, 

como, por exemplo, o esforço ou incontrolável quando não se pode ter controle da causa, 

como a sorte (G. Silva et al., 2010).  

Sendo assim, o esforço típico é aquele que se repete ao longo do tempo de um 

estudante que pode ser definida como uma característica interna, estável e controlável, 

enquanto a sorte é definida como uma causa externa, instável e incontrolável. 

Estudar as atribuições de causalidade proporcionam melhorias nas bases teóricas sobre 

as variáveis que interferem no processo de aprendizagem e pode contribuir para uma melhor 

gestão educativa. Sendo assim, as atribuições de causalidade estão ligadas diretamente ao 

componente emocional e afetivo da aprendizagem escolar, atribuindo uma causa para a sua 

aprendizagem a partir de situações pessoais, que influenciam diretamente a autoestima e o 

autoconceito (G. Silva et al., 2010). 

 

2.3 A Motivação como Ponto Chave para o Sucesso 

Dentro da teoria atribucional causal a motivação é fator primordial para que se possa 

alcançar o sucesso acadêmico, sendo necessário o entendimento da mesma, buscando relatar o 

que move uma pessoa a tomar dada ação (Barrera, 2010).  

A motivação é tudo aquilo que move as ações do indivíduo, fazendo com que se 

busque superar os desafios, a fim de se chegar a um objetivo. 

Um aluno motivado busca de todos os modos alcançar os seus objetivos, engajando-se 

e persistindo em tarefas de dificuldade elevada, não medindo esforços para obter bons 

resultados buscando desenvolver novas habilidades de compreensão e de domínio das 

disciplinas (Guimarães & Boruchovitcb, 2004). A motivação é fator importante na quantidade 

de tempo que um aluno estuda, nos objetivos acadêmicos alcançados ao longo do tempo, 

como também gera uma sensação de bem-estar. Já alunos desmotivados gastam muito tempo 

fazendo atividades das quais não tem vontade, causando frustração e insatisfação (Lens, 

Matos & Vansteenkiste, 2008). 

Sendo assim, é de fundamental importância que os estudantes estejam motivados, 

porque este é um fator determinante para o sucesso dos resultados dos acadêmicos. 

Os sucessos e fracassos sempre geram emoções nas pessoas, sejam elas boas ou ruins, 

são elas positivas em situações de sucesso, e negativas quando obtêm fracasso. Tais reações 

também podem variar diante a interpretação dada às causas definidas para o resultado obtido. 

Pois quando os sucessos e fracassos são atribuídos a causas internos eles geram emoções mais 

intensas, afetando diretamente a autoestima da pessoa. Além disso, os fatores atribuídos 

interferem na motivação, determinando a dedicação nas atividades, bem como a persistência 

em superar as dificuldades (Barrera, 2010).  

O estudo da motivação não se limita apenas em buscar quantificar a motivação, mas 

compreender sua qualidade. Podendo ser classificada qualitativamente de duas formas: 

motivação intrínseca ou extrínseca (Lens et al., 2008). A motivação intrínseca consiste no 

envolvimento em uma determinada atividade por desejo próprio, sem qualquer interferência 

externa como recompensa ou pressão. Já a motivação extrínseca parte em resposta a algo 

externo a atividade, como a obtenção de recompensa, de reconhecimento ou de atender as 

ordens de outra pessoa (Guimarães, Bzuneck & Sanches, 2002). 

A motivação intrínseca facilita o processo de aprendizagem, pois se trata de motivação 

sem ligação direta com recompensas, se faz pelo prazer, buscando sempre aprimorar seus 

conhecimentos. 



 
 

 

 

Nesse contexto, desafios para que um aluno possa se manter motivado acontecem no 

dia-a-dia acadêmico, como dúvidas em relação ao curso que está seguindo ou nas pretensões 

futuras. Cabe ao docente aplicar meios que mantenham os alunos motivados para desenvolver 

as atividades em sala de aula, criando meios para que a aprendizagem ocorra de forma mais 

dinâmica e significativa, fazendo uma maior contextualização dos conteúdos aplicados em 

sala de aula (E. gil, Garcia, Lino & J. Gil, 2012).  

 
2.4 Aprendizagem na Contabilidade  

A educação é um fenômeno humano que trata da interação, convivência, contato, 

proximidade, preferências e relacionamento interpessoal. O ato de aprender e ensinar são 

intrínsecos a natureza humana e se concretiza nos ciclos ao longo das várias etapas da vida 

humana (Lopes, Filho, Almeida, Pederneiras, Ribeiro & Macêdo, 2009). 

O professor é um dos principais responsáveis por esse fenômeno, em todos os 

momentos do ser humano, desde quando esta aprendendo a ler e escrever, até etapas mais 

avançadas como a graduação, no qual ele auxilia o acadêmico na sua preparação para o 

mercado de trabalho.  

A função do docente é repleta de desafios diários, em estabelecer relações 

interpessoais com os estudantes, no modo que o processo de ensino-aprendizagem seja 

articulado e nos métodos utilizados, pois as estratégias de ensino utilizadas pelos docentes 

devem ser capazes de motivar e de envolver os alunos ao ofício do aprendizado, deixando 

claro o papel que lhe cabe. Porém no processo de ensino-aprendizagem, diversos outros 

fatores interferem nos resultados dos estudantes, como: as condições estruturais da instituição 

de ensino, as condições de trabalho dos docentes, as condições sociais dos alunos, e os 

recursos disponíveis (Mazzioni, 2013). 

O processo de ensino-aprendizagem além de todos os fatores ditos acima, também 

deve ficar atento às mudanças sociais, e as novas exigências impostas, a fim de desenvolver 

alunos preparados para o mercado de trabalho. 

No atual cenário contábil apresenta-se uma série de mudanças nas ultimas décadas. 

Transformações essas vindas do próprio mercado, inserido em uma dinâmica constante de 

mudanças, e pelas novas compreensões de como o ser humano aprende e se desenvolve. Ou 

seja, para atender a essas novas exigências profissionais e sociais, o ensino de contabilidade 

precisa de mudanças (F. Beck & Rausch, 2012). 

No curso de Ciências Contábeis se trabalha muito com aspectos técnicos da profissão, 

deixando muitas vezes de lado o uso das informações contábeis para a tomada de decisão, 

tornando o curso muito tecnicista, gerando o desestimulo no aluno. Porém, atualmente o 

mercado necessita de futuros bacharéis em Ciências Contábeis com conhecimento sobre 

diversas áreas do saber, precisando emitir sua opinião. 

Na formação do Bacharel em Ciências Contábeis as diretrizes curriculares são um 

norte para poder estabelece objetivos, que para serem alcançados necessitam mais do que 

condições estruturais da instituição de ensino, depende da motivação dos estudantes (Lopes et 

al., 2009). Mas para poder manter esses estudantes motivados, é preciso entender as causas 

que afetam o processo de ensino-aprendizagem, a fim de desenvolver métodos de motivação 

na educação.  

Os professores, enquanto formuladores de estratégias didáticas em sala de aula buscam 

operar um processo de construção do conhecimento, que seja considerado um sucesso 

formando bacharéis em ciências contábeis que possuam domínio técnico e científico; 

capacidade de liderança; e também sejam agentes de mudança social (Lopes et al., 2009). A 

habilidade do docente em identificar as diferenças e escolher os métodos de ensino que 



 
 

 

 

melhor se adapte as características dos alunos com os quais trabalha, poderá fazê-lo mais 

bem-sucedido no seu ofício de educar (Mazzioni, 2013). 

A partir da identificação das causas que afetam os estudantes do curso de Ciências 

Contábeis poderá se desenvolver juntos do corpo docente métodos de ensino que motivem os 

acadêmicos e faça o processo de ensino-aprendizagem um sucesso.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente artigo buscou compreender as causas atribuídas pelos estudantes do curso 

de Ciências Contábeis para explicar os bons ou maus desempenhos acadêmicos e como os 

resultados podem interferir no emocional do estudante, relacionando a teoria atribucional 

causal. No que diz respeito ao delineamento da pesquisa, foi desenvolvido um levantamento 

de campo, que de acordo com A. Gil (2008), nesse tipo de pesquisa questionam-se 

diretamente as pessoas cujo comportamento deseja ser estudado, solicitando informações a 

um grupo significativo de pessoas, para em seguida obter conclusões correspondentes à coleta 

de dados.  

A coleta de dados foi feito através de questionário aplicada dos dias 12 a 16 de 

outubro de 2015, que foi produzido tendo como base a teoria atribucional causal. O 

questionário é formado por quinze questões, onde as três primeiras referem-se a perguntas de 

múltipla escolha, as quais questiona-se ao aluno se o curso de Ciências Contábeis era a 

primeira opção dele; se ele está motivado no curso e sua visão com relação ao desempenho 

acadêmico. A quinta questão é subjetiva, pergunta o tempo médio diário dedicado aos 

estudos. A sexta questão traz duas para os acadêmicos assinalarem as principais causas 

atribuídas por eles aos resultados e sétima questiona, se as causas por eles atribuídas 

interferem na sequência do curso. Da oitava até a decima primeira é formada por questões 

subjetivas que propõe suposições aos estudantes acerca de como ele reagiria diante de bons ou 

maus resultados acadêmicos motivados por causas internas e externas. Por fim, as cinco 

últimas questões abordaram a cidade, horário de chegada da faculdade, o gênero, a idade e o 

período do aluno.  

Formulado o questionário, o mesmo foi aplicado a uma amostra de 163 estudantes do 

curso de Ciências Contábeis da UFPB – Campus IV. A amostra é definida como intencional, 

que consiste em destacar subgrupos de uma determinada população, tendo como base as 

informações disponíveis, para que a amostra possa ser uma representação fidedigna da 

população (A. Gil, 2008). Ou seja, essa pesquisa foi passada por todos os períodos e aplicada 

com os estudantes que estavam em sala de aula, com exceção dos acadêmicos do 4º período, 

pois nos dias que a pesquisa foi aplicada, não havia aula para o período em questão e não foi 

possível aplicar em um outro momento devido ao prazo estipulado para concluir o artigo. 

Com o intuito de apurar os pontos por eles apresentados na pesquisa, como também os 

diferentes pensamentos para estudantes em períodos distintos. Definindo assim a pesquisa 

como descritiva quanto aos seus objetivos, ainda segundo A. Gil (2008), é o tipo de pesquisa 

que tem como intuito principal descrever as características de uma determinada população. 
Quanto à forma de abordagem do problema o trabalho pode ser definido como 

quantitativo que consiste em tudo aquilo que pode ser quantificado, ou seja, transformar todas 

as informações obtidas em números, através do uso de recursos e de técnicas estatísticas. 

Como também qualitativo, que consiste em uma relação inseparável entre o mundo real e o 

sujeito (Moresi, 2003).  

No que diz respeito ao método seguido, a pesquisa pode ser considerada como 

indutiva, sendo definida por A. Gil (2008), como o método que parte do particular para o 

geral, como um resultado da coleta de dados particulares, constatada a partir da observação de 



 
 

 

 

casos concretos da nossa realidade. Os dados coletados foram tabulados, a fim de serem 

aplicados os testes necessários, visando inferir comportamentos a partir de tabulações, 

associando as respostas das questões propostas, a teoria atribucional causal, a fim de se 

aproximar mais da realidade. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos a partir do questionário aplicado aos acadêmicos 

proporcionaram uma análise dos resultados, que é apresentado em 3 partes: participantes, 

desempenho dos acadêmicos e atribuições de causalidade dos acadêmicos e suas reações 

emocionais.  

 

4.1 Participantes 

Participaram dessa pesquisa 163 estudantes universitários do curso de ciências 

contábeis da UFPB - Campus IV. Distribuídos do 1º ao 10º período do curso, aplicada nos 

dias 12 a 16 de outubro de 2015, apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Período e gênero dos acadêmicos 

 

A Tabela 1 destaca que os dados estão divididos em gêneros, 85 são do gênero 

masculino e 78 do sexo feminino. Com base no cenário obtido dos gêneros é possível 

observar, através da Tabela 2, a idade média dos acadêmicos pesquisados, onde a grande 

maioria dos acadêmicos pesquisados, está entre 22 e 25 anos, totalizando 68 dos 163 

estudantes, representando 41,8% do total. 

 
Tabela 2 – Idade média dos acadêmicos 

Idade 
Gênero 

Total 
Masculino Feminino 

16 - 18 1 - 1 

19-21 19 26 45 

22-25 41 27 68 

26-29 14 15 29 

Período 
Gênero 

Total 
Masculino Feminino 

P1 6 3 9 

P2 3 1 4 

P3 13 13 26 

P4 - - - 

P5 17 9 26 

P6 13 18 31 

P7 5 6 11 

P8 15 15 30 

P9 4 7 11 

P10 9 6 15 

Total 85 78 163 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015. 

 



 
 

 

 

30-34 9 7 16 

35-40 1 2 3 

41-45 - 1 1 

Total 85 78 163 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Com base nas informações da tabela supracitada, existe uma porcentagem 

considerável de estudantes adultos no curso de contábeis. Na Tabela 3 estão distribuídos os 

estudantes pelas cidades que residem. 

 
Tabela 3 - Cidade que habitam os acadêmicos 

Cidade 
Gênero 

Total 
Masculino Feminino 

Araçagi 2 6 8 

Bayeux  - 1 1 

Capim 5  - 5 

Cuité de Mamanguape 3 1 4 

Guarabira 8 11 19 

Itapororoca 5 6 11 

Jacaraú 5 5 10 

João pessoa 8 11 19 

Lagoa de dentro  - 1 1 

Mamanguape 25 22 47 

Marcação 6  - 6 

Mataraca 1 2 3 

Natal – RN 1  - 1 

Pedro Regis 2 - 2 

Rio Tinto 10 9 19 

Santa Rita  2 2 4 

Sapé 2 1 3 

Total 85 78 163 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Na Tabela 3 é notório que a maioria dos estudantes, reside no município de 

Mamanguape – Paraíba, representando 28,8% do total. Apenas um estudante pesquisado não 

mora no Estado da Paraíba, habitando Estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, os 

demais então distribuídos por municípios próximos. Essas informações ficaram mais claras na 

Tabela 4 que apresenta o horário médio de retorno dos estudes a suas residências após a saída 

da Universidade. 

 
Tabela 4 - Horário de retorno da Universidade 

Horário 
Gênero 

Total 
Masculino Feminino 

22:00-22:30 35 28 63 

22:31-23:00 23 26 49 



 
 

 

 

23:01-23:30 22 21 43 

23:31-00:00 5 3 8 

Total 85 78 163 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

A Tabela 4 demonstra que 63 estudantes que responderam a esta pesquisa, chegam às 

suas residências no máximo 30 minutos após o término das aulas, enquanto 49 alunos gastam 

até 1 hora e os outros 51 alunos gastam mais de uma 1 hora para poder retorna a suas 

residências.  

 

4.2 Desempenho dos Acadêmicos  

Depois da analise do perfil dos acadêmicos, buscou-se entender a percepção do 

estudante diante do seu desempenho. A Tabela 5 mostra como os estudantes consideram o seu 

desempenho acadêmico. 

 
Tabela 5 - Desempenho dos acadêmicos pesquisados 

Como você considera o Gênero 
Total 

seu desempenho acadêmico? Masculino Feminino 

Ótimo 1 6 7 

Bom 53 40 93 

Regular 30 31 61 

Ruim 1 1 2 

Total 85 78 163 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 

Com base na Tabela 5, a maioria dos estudantes considera o desempenho como bom e 

apenas 2 dos pesquisados relataram obter desempenho ruim. A Tabela 6 demonstra se o curso 

de Ciências Contábeis era a primeira opção de curso quando ingressaram na Universidade, a 

partir dessa tabela, elas serão divididas além do gênero como já vinha sendo, também 

passaram a serem divididas através do desempenho dos acadêmicos. 

 
Tabela 6 - Opção pelo curso de ciências contábeis 

Desempenho Ótimo Bom Regular Ruim 
 

Total 
Ciências Contábeis era a Gênero Gênero Gênero Gênero 

primeira opção de curso?  M F M F M F M F 

Sim - 3 35 17 17 20 - - 92 

Não 1 3 18 23 13 11 1 1 71 

Total 1 6 53 40 30 31 1 1 163 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 

Ao analisar a Tabela 6 é notório que não existe grande diferença entre os que tinham o 

curso de Ciências Contábeis como a primeira opção ou não apresentando uma diferença de 

apenas 12,9% ou seja, mesmo que boa parte dos acadêmicos não considere o curso de 

Ciências Contábeis como primeira opção a grande maioria dos estudantes consegue manter 

desempenho acima do considerado como ruim. Apresenta-se Tabela 7, a motivação dos 

acadêmicos diante do curso. 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

Tabela 7 - Motivação dos acadêmicos com o curso 

Desempenho Ótimo Bom Regular Ruim 
 

Total 
Você se sente motivado Gênero Gênero Gênero Gênero 

no curso de Ciências Contábeis? M F M F M F M F 

Sim 1 6 43 35 21 16 - - 122 

Não - - 10 5 9 15 1 1 41 

Total 1 6 53 40 30 31 1 1 163 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Observa-se na Tabela 7 que 74,9% dos pesquisados encontram-se motivados com 

curso e 43,6% dos estudantes não consideravam o curso de ciências contábeis como primeira 

opção, parte deles demonstram motivação com o curso. A Tabela 8 apresenta a média de 

tempo diário que cada acadêmico dedica aos estudos. 

 
Tabela 8 - Média de tempo diária de estudo dos acadêmicos 

Desempenho Ótimo Bom Regular Ruim 
 

Total 
Quanto tempo Diário você Gênero Gênero Gênero Gênero 

dedica para os estudos? M F M F M F M F 

Resposta não Precisa - 1 12 9 2 4 - 1 29 

Só na Faculdade - - 7 4 7 5 - - 23 

00:30-1:00 - - 10 10 3 10 1 - 34 

1:01-2:00 - 2 18 10 14 7 - - 51 

2:01-3:00 - 2 4 2 4 3 - - 15 

3:01-4:00 - 1 2 2 - 1 - - 6 

4:01-5:00 1 - - 3 - 1 - - 5 

Total 1 6 53 40 30 31 1 1 163 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Na Tabela 8 a maior parte dos acadêmicos dedica em média de uma a duas horas 

diária aos estudos, porém ao unir os alunos que estudam apenas na faculdade e os que 

estudam entre trinta minutos à uma hora, teremos um número de 57 de 163 alunos. Um 

acadêmico que considera seu desempenho bom, habitante do município de Araçagi, que 

retorna em média as 23:00 horas a sua residência, descreve que: 

 
Dedico pouco tempo, atualmente trabalho das sete às dezesseis horas e viajo para 

Mamanguape às dezoito horas o que impossibilita dedicar muito tempo. (Acadêmico 

nº 50) 

 

Esse mesmo fato foi utilizado por boa parte dos acadêmicos pesquisados, como 

observamos nos exemplos a seguir: 

 
Trabalho oito horas diariamente e o máximo que consigo me dedicar aos estudos é 

trinta minutos. (Acadêmico nº 44) 

No máximo uma hora, pois trabalho em período integral. (Acadêmico nº 48) 

 

Diante disso é preciso analisar alguns fatores, o curso de Ciências Contábeis gera 

muitas oportunidades de emprego, mesmo para alunos iniciantes, como também por curso de 

Ciências Contábeis da UFPB – Campus IV ser no horário noturno, disponibiliza tempo para 



 
 

 

 

se trabalhar em horário integral, atrelado a isso, como observamos em um dos relatos acima, 

se tem a necessidade de se trabalhar para manter as despesas pessoais, e também aos 

investimentos que a universidade necessita. Outra causa bastante repetida nas respostas é o 

fato que os acadêmicos aumentam as horas diárias aos estudos com a necessidade, trabalhos e 

provas, como apresentado nas respostas dos acadêmicos a seguir: 

 
Em torno de uma hora normalmente, mais pode alterar de acordo com a necessidade. 

(Acadêmico nº 54) 

Uma hora, pois trabalho o dia inteiro, quando tem prova me dedico mais. 

(Acadêmico nº 139) 

 

Devido à parte dos alunos da pesquisa trabalhar no período diurno, o tempo de 

dedicação aos estudos oscila muito. Isso tem como ponto que vem a pertencer a uma 

causalidade interna e variável conhecida como esforço imediato, quando se tem mais 

atividades na universidade, se dedica mais tempo a estudar.  

 

4.3 Atribuições de Causalidade dos Acadêmicos e suas Reações Emocionais 

 

4.3.1 Testes de Reações Emocionais 

Os acadêmicos responderam 4 questões subjetivas, em que foram apresentadas 

atribuições causais internas e externas, para que as respostas estejam direcionadas para 

reações diante de cada causa. Como também foram questionados como esses fatores 

interferem em seus resultados futuros. 

O primeiro questionamento foi, se uma nota alta em determinada disciplina, 

proveniente de causas internas, como a capacidade, qual o sentimento diante do resultado? Ele 

pode interferir em resultados futuros? Com base nos resultados obtidos, entre os 163 

acadêmicos que foram submetidos ao questionário, 53 do gênero masculino responderam ter 

bons sentimentos diante do questionamento e entre as do gênero feminino foram 56, no qual 

afirma sentir felicidade, satisfação, motivação. Enquanto 32 do gênero masculino e 22 do 

gênero feminino não responderam a questão proposta. Quanto à interferência dessa atribuição 

causal no futuro acadêmico, 6 alunos do gênero masculino e 5 do gênero feminino não 

responderam. 69 acadêmicos do gênero masculino e 67 do gênero responderam que tal 

atribuição causal interfere no futuro acadêmico. Já os que responderam que a causa não 

interfere no futuro acadêmico a atribuição causal sugerida na questão, foi composta por 10 do 

gênero masculino e 6 do gênero feminino.  

Na próxima pergunta os acadêmicos foram questionados se uma nota alta devido a 

causas externas, como a sorte, qual o seu sentimento diante do resultado? Ele pode interferir 

em resultados futuros? Entre os do gênero masculino 31 responderam ter bons sentimentos e 

entre as do gênero feminino foram 33, no qual afirma sentir felicidade, alivio e surpresa. E 14 

do gênero masculino e 15 do gênero feminino, responderam ter maus sentimentos, como 

decepção, preocupação. Enquanto 40 do gênero masculino e 30 do gênero feminino não 

responderam o questionamento. Já a respeito da interferência dessa atribuição causal no futuro 

acadêmico, 20 do gênero masculino e 12 do gênero feminino não responderam, entre os que 

responderam 35 acadêmicos do gênero masculino, como também 35 do gênero feminino 

afirmaram que sofrem interferência dessa variável. Entre os que responderam que essa 

atribuição causal não interfere no futuro acadêmico, totaliza 61 acadêmicos, sendo 

distribuídos entre 30 do gênero masculino e 31 do gênero feminino.  

No terceiro questionamento foi perguntado aos estudantes se uma nota baixa devido a 

causas internas, como falta estudo, qual o seu sentimento diante do resultado? Ele pode 



 
 

 

 

interferir em resultados futuros? Do total de acadêmicos pesquisados, 52 do gênero masculino 

e exatamente os mesmos valores do gênero feminino responderam ter maus sentimentos, 

como tristeza, vergonha, decepção, incapacidade, insatisfação e desestimulo. Enquanto 33 do 

gênero masculino e 26 do gênero feminino não responderam ao questionamento. Quanto à 

interferência dessa atribuição causal no futuro acadêmico, 11 do gênero masculino e 38 do 

feminino não responderam. Entre os que responderam sim, 54 são do gênero masculino e 31 

do gênero feminino. Entre os que responderam que essa atribuição causal não interfere no 

futuro acadêmico, se tem 20 do gênero masculino e 9 do gênero feminino, totalizando 29 

acadêmicos.  

No ultimo questionamento foi perguntado aos acadêmicos se uma nota baixa devido a 

causas externas, como falta de domínio de conteúdo por parte do professor, qual o seu 

sentimento diante do resultado? Ele pode interferir em resultados futuros? 

Dos 163, 61 afirmaram que não, sendo 33 do gênero masculino e 25 do gênero 

feminino. Dos 49 do gênero masculino e 53 do feminino responderam ter maus sentimentos, 

como, revolta, raiva, tristeza, duvida incapacidade. Quanto à interferência dessa atribuição 

causal no futuro acadêmico, 24 gênero masculino e 13 do feminino não responderam. Entre os 

que responderam sim, 42 são do gênero masculino e 47 do gênero feminino. Entre os que 

responderam que essa atribuição causal não interfere no futuro acadêmico, do gênero 

masculino se tem 19 e a mesma quantidade do gênero feminino.  

Nessa sequência de suposições ficou evidente que a grande maioria, sempre que foi 

suposto alguma causa, seja ela interna ou externa, se tem reações emocionais atreladas, sejam 

elas positivas ou negativas, como também acabam gerando interferência para sequencia do 

desempenho acadêmico. Segundo Barrera (2010), as atribuições de causalidade para um bom 

ou mau desempenho, ligados a fatores internos ou externos pode gerar reações emocionais 

com influência direta na autoestima, ao atrelar um resultado a uma causa pode fazer a pessoa, 

ter uma autoavaliação.  

 

4.3.2 Atribuições de Causalidade no Desempenho Acadêmico 

Os estudantes foram questionados a respeito das principais causas atribuídas ao 

desempenho acadêmico dos mesmos. A Tabela 9 demonstra a seguir. 

 
  



 
 

 

 

Tabela 9 - Atribuições de Causalidade dos Acadêmicos 

Desempenho Ótimo Bom Regular Ruim  

Total de 

Pontos Atribuições Causais 
Gênero Gênero Gênero Gênero 

M F M F M F M F 

Internas 1  16  244  180   102 146   3  3 695 

Esforço - 4 33 23 12 15 1 - 88 

Habilidade - 1 14 14 10 8 - - 47 

Interesse pelo curso - 1 24 23 11 7 - - 66 

Fé - 1 23 20 10 13 - 1 68 

Saúde - 2 18 15 10 11 - - 56 

Método de estudo 1 2 13 7 8 11 1 - 43 

Tempo disponível - 1 26 12 12 17 - 1 69 

Atenção à aula - - 21 8 4 8 - - 41 

Ansiedade - - 12 11 4 8 - - 35 

Fadiga - 2 14 13 4 16 - 1 50 

Humor - 1 18 15 8 11 1 - 54 

Estratégia de estudo - 1 17 10 4 8 - - 40 

Estratégia de estudo - 1 17 10 4 8 - - 40 

Nervosismo - - 11 9 5 13 - - 38 

Externas - 10 94 72 59 63 2 1 301 

Sorte - - 7 5 2 6 - - 20 

Dificuldade das tarefas - 1 10 8 5 8 - 1 33 

Facilidade das tarefas - 1 15 11 7 7 1 - 42 

Incentivo familiar - 3 21 18 11 16 - - 69 

Falta de incentivo familiar - 1 11 8 9 10 - - 39 

Método de ensino do professor - 3 19 11 10 6 1 - 50 

Ambiente - 1 11 11 15 10 - - 48 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Neste questionamento os acadêmicos puderam marcar com o número 1 as atribuições 

mais relevantes, sem um número limite de marcações. No qual a maioria dos acadêmicos 

apontaram como principais causas para o desempenho acadêmico em ordem decrescente de 

pontos, o esforço, o tempo disponível como o mesmo número de pontos do incentivo familiar, 

a fé e o interesse pelo curso. Também foi questionado sobre a interferência das causas 

atribuídas pelos alunos nas reações emocionais. Demonstradas a seguir na Tabela 11. 

 
Tabela 10 – Atribuições de causalidade x Reações emocionais 

Desempenho Ótimo Bom Regular Ruim 

 

Total 

Você considera que as atribuições de 

causalidade interfere na sequência 
Gênero Gênero Gênero Gênero 

dos seus resultados? M F M F M F M F 

Sim 1 5 50 37 29 29 1 1 153 

Não   - 1 3 1 1 1 -  - 7 

Não respondeu  - - - 2 - 1 - - 3 

Total 1 6 53 40 30 31 1 1 163 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 



 
 

 

 

 

Na Tabela 11 é perceptível que 3 acadêmicos não responderam ao questionamento, e 

apenas 7 disseram que as atribuições de causalidade não interferem no desempenho. Segue o 

comentário de alguns estudantes sobre o assunto: 

 
Não, é mais a parte de não ser o curso principal que deveria escolher. (Acadêmico 

nº101) 

Não, pois o interesse em estudar depende exclusivamente de mim. (Acadêmico 

nº124) 

 

O acadêmico nº101 que está desmotivado com o curso e tem desempenho regular. O 

acadêmico nº124 se diz desmotivado com o curso e considera seu desempenho regular. 

Enquanto os outros 103 acadêmicos, responderam que as atribuições de causalidade 

interferem nas reações emocionais.  

Os alunos que disseram ter bom desempenho, e que tinham o curso de Ciências 

Contábeis como primeira opção e afirmaram sim ao questionamento, argumentaram que:  

 
Sim. Porque como estudo, trabalho e ainda participo de atividades extras em casa 

por ser casada, a administração do tempo e a força de vontade são fundamentais. 

(Acadêmico nº141) 

Sim. Devido a todo esforço, interesse pelo curso e com apoio familiar foi possível 

chegar até o fim do curso com mais vontade ainda de estudar. (Acadêmico nº163) 

 

Segue os acadêmicos que disseram ter bom desempenho, não tinham o curso como 

primeira opção e afirmaram que sim ao questionamento.  

 
Sim, como estudamos a noite, tudo que acontece durante o dia reflete nos estudos. 

(Acadêmico nº68) 

Sim. A principal é o interesse pelos estudos, pois com tantas interrupções no 

calendário letivo é difícil se sentir motivado, fazendo assim com que o rendimento 

caia. (Acadêmico nº117) 

 

O acadêmico nº 68 mesmo não tendo o curso de ciências contábeis como primeira 

opção está motivado com o curso. Já o acadêmico nº 117 diz não está motivado com o curso.  

Os alunos que consideram seu desempenho regular e afirmam que as atribuições 

causais geram reações emocionais, argumentam que: 

 
Sim. Geralmente o cansaço do trabalho no dia-a-dia acaba ajudando a desencadear 

outros fatores, fazendo com que atrapalhe o desempenho nos estudos. (Acadêmico 

nº35) 

Sim, porque os resultados dependem também do esforço e do tempo e de todo o 

psicológico. (Acadêmico nº149) 

 

Os acadêmicos nº 35 e 149 não tinham o curso de ciências contábeis como primeira 

opção, como também estão desmotivados com o curso. A seguir a resposta de um acadêmico 

que considera seu desempenho ruim: 

 
Sim. Enquanto me dedico a estudar uma atividade tem outra para fazer, a falta de 

tempo e o cansaço torna-se uma das coisas que mais prejudica meu desempenho. 

(Acadêmico nº40) 

 



 
 

 

 

O acadêmico nº 40 não está motivado no curso, como também não o tinha como 

primeira opção, além de declarar que não tem tempo para se dedicar mais para a faculdade. 

Por fim, é notável que um mal resultado é justificado por alguns alunos como a causa 

com a falta de esforço, por outros, como problemas de relacionamento com o avaliador, e 

outros por fadiga. Existem diversas maneiras dos acadêmicos interpretarem os 

acontecimentos. E a cada causa que se atribui a fato, pode gerar uma reação emocional 

diferente, que vai interferir na sequência da aprendizagem (Fontaine, 2005).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente artigo teve por finalidade fazer uma relação entre a teoria atribucional 

causal com desempenho acadêmico dos estudantes de Ciências Contábeis da UFPB – Campus 

IV, como também suas reações emocionais. Entender essa relação permite identificar novos 

métodos de melhoria no ensino, passando a entender o comportamento do aluno, fazendo com 

que os docentes possam buscar formas de motivar o aluno, auxiliando assim no processo de 

aprendizagem. 

Diante dos resultados obtidos é perceptível que o gênero dos acadêmicos não 

apresenta influência nos resultados. A maior parte das interferências no resultado dos 

acadêmicos encontra-se como causas internas, porém 3 causas externas chamam atenção 

como o incentivo familiar, o método de ensino e ambiente estudantil, sendo estas apontadas 

como principais causas externas pelos dois gêneros. No que diz respeito às reações 

emocionais a grande maioria acredita que as reações emocionais têm interferência direta no 

resultado acadêmico.  

Diagnosticar se o bom ou mal desempenho de um acadêmico em determinada tarefa 

está ligada a causas internas ou externas, contribui para a compreensão do psicológico do 

acadêmico, como também para a elaboração de estratégias para que o sujeito seja mais 

proativo (Barrera, 2010).  

Está claro que, é preciso desenvolver por parte dos docentes alternativas para melhoria 

do ensino e mantendo assim os alunos motivados, com aulas mais dinâmicas para atrair mais 

a atenção dos estudantes. Como também os acadêmicos que conhecendo as causas que mais 

afetam seu desempenho possam refletir sobre suas ações, na busca de melhoria, como por 

exemplo, desenvolver assim meios para planejar os horários, pois uma grande causa apontada 

pelos acadêmicos de ambos os gêneros foi à falta de tempo.  É notável que a falta de tempo, a 

fadiga são causas importantes e interferem na continuidade curso, porém o esforço, foi a 

causa mais votada podendo ela ser um ponto chave para superar as dificuldades, como 

também professores devem se unir aos alunos para buscar a melhoria da metodologia de 

trabalho que faça os alunos motivados.   

Por fim, o resultado obtido a partir dessa pesquisa é importante, pois na medida em 

que se conhecem as principais causas atribuídas pelos acadêmicos ao seu desempenho e as 

reações emocionais que cada causa gera, é possível mapeá-las e desenvolver estratégias para 

alunos e professores, a fim de melhorar processo de ensino-aprendizagem.  
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