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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre os elementos causais da teoria 

atribucional, as causas atribuídas por estudantes do curso de Ciências Contábeis para explicar 

o bom ou baixo desempenho e as reações emocionais decorrentes desta atribuição. Foi realizada 

uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa e coleta de dados por meio de questionário. 

O questionário foi desenvolvido com base na teoria atribucional e estudos relacionados. A 

amostra correspondeu aos alunos iniciantes e concluintes do curso de Ciências Contábeis de 

uma Universidade do Vale do Itajaí, Estado de Santa Catarina. Os resultados apresentaram 

atribuições de causas internas pelos acadêmicos iniciantes e concluintes, bem como 

diferenciação nestas atribuições. A maioria dos alunos acreditam que suas reações emocionais 

influenciam no seu aprendizado e logo, apresentaram-se motivados, porém alguns por não 

acreditar que as reações emocionais influenciam no aprendizado, mesmo tendo um bom 

desempenho, encontram-se desmotivados. 

 

Palavras-chave: Motivação; Teoria Atribucional; Reações Emocionais. 

1 INTRODUÇÃO 

 A motivação para a busca de entendimento do desempenho acadêmico, faz com que 

estudantes atribuem as causas para seu sucesso ou fracasso. Estas atribuições irão resultar em 

mudanças nas expectativas e emoções, o que afeta a motivação para a aprendizagem e as suas 

realizações acadêmicas (LEI, 2009). 

 Os estudantes tendem a buscar soluções quando são chamados a refletir sobre seus 

desempenhos acadêmicos. Dessa forma, a teoria atribucional é essencial para explicar o 

mailto:vania@furb.br


 

 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

2 

 

desempenho acadêmico, além de contribuir na definição de estratégias e ações para intervir nas 

situações (CORNACHIONE JUNIOR et al., 2010). 

Conforme Birnberg, Luft e Shields (2006), a teoria da atribuição causal, resume-se em 

atribuir causas a acontecimentos, que podem ser causas internas (capacidade, esforço) ou 

externas (dificuldade da tarefa, sorte). Esta teoria é importante para verificar e analisar quais as 

causas definidas pelo próprio estudante, explicam seu desempenho acadêmico (ALMEIDA; 

MIRANDA; GUISANTE, 2008).  

Segundo Lei (2009), as atribuições causais vem a influenciar nas emoções dos 

estudantes, o que faz afetar a motivação para a aprendizagem. Barrera (2010) acrescenta que as 

situações de sucesso, despertam emoções agradáveis, ao contrário do que ocorre em caso de 

fracasso e estas emoções podem influenciar no comportamento da pessoa, bem como na sua 

motivação. Dessa forma, o trabalho realizado por professores precisa ter foco na aprendizagem, 

motivação e satisfação dos alunos, buscando alternativas que estimulem e motivem o aluno ao 

aprendizado (MENDES, 2000). 

Neves e Faria (2007, p. 635) ressaltam que “os construtos motivacionais assumem um 

papel crucial quando tentamos compreender e explicar os determinantes da realização escolar, 

bem como na intervenção, esta com o objetivo de promover uma melhor adaptação à escola e 

melhorar os níveis de desempenho dos alunos”. Conforme Dela Coleta e Godoy (1986), as 

pessoas, para cada causa atribuída para explicar determinada situação, tendem a experimentar 

reações emocionais, que influenciam as expectativas e resultados futuros. Weiner (2008) 

complementa que, após determinado resultado, a pessoa sente-se feliz com a realização ou 

infeliz, quando não atinge seus objetivos. 

Diante do exposto, tem-se o seguinte problema de pesquisa: Qual a relação entre os 

elementos causais da teoria atribucional, as causas atribuídas por estudantes do curso de 

Ciências Contábeis para explicar o bom ou baixo desempenho e as reações emocionais 

decorrentes desta atribuição? Com o intuito de responder esta questão, busca-se analisar a 

relação entre os elementos causais da teoria atribucional, as causas atribuídas por estudantes do 

curso de Ciências Contábeis para explicar o bom ou baixo desempenho e as reações emocionais 

decorrentes desta atribuição. 

 Estudos teóricos sobre a atribuição de causalidade ao sucesso e fracasso foram 

desenvolvidos por Dela Coleta e Godoy (1986) e Piccinini (2012). Sá, Dela Coleta e Dela 

Coleta (2011) verificaram as causas atribuídas ao desempenho por jogadores de futebol. 

Estudos com alunos de ensino fundamental, em que se buscou analisar as causas atribuídas por 

estes para explicar o desempenho escolar foram desenvolvidos por Maluf e Bardelli (1991), 

Almeida, Miranda e Guisante (2008). Já Ferreira et al. (2002), Mascarenhas, Almeida e Barca 

(2005), Basturk e Yavuz (2010) analisaram atribuições causais de estudantes do ensino médio.  

 No âmbito universitário, a pesquisa de Lei (2009) analisou as causas atribuídas por 

estudantes universitários de duas universidades em Yantai. Park, Bauer e Arbuckle (2009), 

estudaram as atribuições ao desempenho com estudantes da graduação e Cornachione Junior et 

al. (2010), verificaram a relação entre elementos causais e o desempenho de acadêmicos do 

curso de Ciências Contábeis.  

Segundo Cornachione Junior et al. (2010), todos os envolvidos com o desempenho 

acadêmico (instituições, gestores, professores e alunos) desenvolvem suas ações com base no 

entendimento dos fatores que levam a determinado desempenho. Dessa forma, a teoria da 

atribuição causal constitui um componente relevante que influencia o desempenho dos 

indivíduos. No entanto, existe poucos estudos sobre o tema, principalmente no ensino da 

contabilidade.  

Pesquisas realizadas descobriram que os estudantes tem diferentes atribuições para o 

sucesso ou fracasso e estes estudos foram desenvolvidos principalmente entre alunos de ensino 
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fundamental e ensino médio, sendo poucas pesquisas realizadas com estudantes universitários 

(LEI, 2009). Basturk e Yavuz (2010), Cruz, Corrar e Slomski (2008) destacam que é importante 

conhecer as razões do desempenho do estudante, o que facilita a desenvolver ações para 

melhorar o resultado e para que uma situação de baixo desempenho possa ser revertida. Dunn, 

Osborne e Rakes (2012) acrescentam que as atribuições causais podem influenciar na 

motivação e comportamento acadêmico. 

É justamente com base no exposto que o presente estudo se justifica, devido as poucas 

pesquisas de atribuição de causalidade na área da contabilidade e a importância de se conhecer 

os fatores que afetam o desempenho acadêmico e que podem influenciar no comportamento do 

estudante, bem como na sua motivação. Dessa forma, além de relacionar os elementos causais 

da teoria atribucional com as causas atribuídas por estudantes do curso de Ciências Contábeis 

para explicar o bom ou baixo desempenho, busca-se relacionar as reações emocionais 

decorrentes desta atribuição, as quais podem afetar a motivação e a aprendizagem. Conhecer os 

fatores que afetam o desempenho acadêmico, auxiliam no desenvolvimento de ações para 

melhorar os níveis de desempenho dos alunos.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Com o objetivo de dar embasamento teórico ao presente estudo, que objetiva analisar a 

relação entre os elementos causais da teoria atribucional, as causas atribuídas por estudantes do 

curso de Ciências Contábeis para explicar o bom ou baixo desempenho e as reações emocionais 

decorrentes desta atribuição, o referencial teórico aborda o conceito de motivação, a teoria da 

atribuição causal e por fim, os estudos relacionados. 

2.1 Motivação 

O estudo da motivação, em geral, trata dos motivos da ação do indivíduo, ou seja, aquilo 

que move o comportamento. Dessa forma, a motivação é responsável pelo início, continuidade 

e término de uma ação (BARRERA 2010). Segundo Tapia e Fita (1999, p. 77), “a motivação é 

um conjunto de variáveis que ativam a conduta e a orientam em determinado sentido para poder 

alcançar um objetivo”. Estudar a motivação baseia-se em conhecer e analisar os fatores que 

fazem as pessoas executar determinadas ações para alcançar seus objetivos (TAPIA; FITA, 

1999).  

É importante que estudantes estejam motivados, pois a motivação é um fator 

determinante para os resultados escolares e nas realizações acadêmicas. A motivação é um 

processo psicológico no qual interagem as características de personalidade, tais como: motivos, 

habilidades, interesses, expectativas e as características do ambiente. Dessa forma, a motivação 

dos estudantes pode ser mudada partindo-se do próprio indivíduo ou ocorrendo mudanças no 

ambiente de aprendizagem (LENS; MATOS; VANSTEENKISTE, 2008). 

 As pessoas apresentam variações nos níveis e nas orientações motivacionais, considera-

se os comportamentos que motivam determinada ação, por exemplo, na realização de tarefas, o 

estudante pode faze-la por se sentir motivado para adquirir novos conhecimentos ou 

simplesmente pelo fato da aprovação do professor.  Nesse contexto, a motivação pode ser 

entendida como as razões que levam alunos a desenvolverem as tarefas ou, os motivos para o 

desempenho acadêmico (ALMEIDA, 2012). 

 Segundo Ryan e Deci (2000), para estar motivado precisa estar movido para fazer algo. 

Uma pessoa sente-se motivada quando está ativa e energizada para desenvolver determinada 

atividade, já a pessoa que não sente impulso ou inspiração para agir é caracterizada como 

desmotivada. 

 Lima, Kroenke e Hein (2011) verificaram que o conhecimento prévio, a motivação e as 

estratégias e hábitos são fatores que influenciam no sucesso da aprendizagem. Destacam ainda 
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que, a motivação é essencial para a realização de qualquer atividade e para o processo de 

aprendizagem, ela é indispensável, pois alunos motivados aprendem com mais facilidade.  

 De acordo com Falcão e Rosa (2008), entre estudantes universitários, existe uma 

motivação bem diversificada, alguns são preocupados em aprender, aprofundar os 

conhecimentos e outros são poucos envolvidos nas atividades propostas, preocupados mais com 

a obtenção de notas e com a conclusão do curso. Alunos desmotivados preocupam e frustram 

os professores e por isto muitos adotam a postura de somente cuidar dos conteúdos e avaliações 

e dão aula somente para quem quer aprender, desistindo de mudar a situação e consideram que 

a desmotivação no ensino superior, é de responsabilidade do próprio aluno e do sistema 

(BZUNECK, 2005). 

 Várias teorias motivacionais tem surgido a partir dos anos 60, as quais podem ser 

agrupadas como teorias cognitivas da motivação, destas, a Teoria da Atribuição Causal e a 

Teoria da Auto eficácia são as que se destacam (BARRERA, 2010). No presente estudo, será 

abordado somente a teoria da atribuição causal. 

2.2 Teoria da Atribuição Causal 

A teoria da atribuição causal destaca a capacidade do ser humano para refletir sobre os 

acontecimentos ocorridos e utilizar estes para orientar comportamentos futuros. Dessa forma, 

uma das motivações dos indivíduos seria o conhecimento da causa dos acontecimentos 

(BARRERA, 2010). 

As relações entre atribuições causais e desempenho dos estudantes foram estudadas por 

Weiner. Sua pesquisa constituiu um referencial teórico para o estudo das atribuições causais no 

ambiente escolar nos últimos anos. Para o pesquisador, o desempenho acadêmico é geralmente 

atribuído a fatores como inteligência, esforço, dificuldade da tarefa, sorte, temperamento, 

cansaço, influência do professor e de outras pessoas (MARTINI; DEL PRETTE, 2002). Weiner 

desenvolveu o modelo de atribuição da causalidade, em que o indivíduo busca a explicação 

para o sucesso ou fracasso no desempenho de atividades (FERREIRA et al., 2002). 

Os estudos realizados por Bernard Weiner e seus colaboradores tem mostrado que as 

pessoas tem a necessidade de explicar os resultados de seus comportamentos, sejam resultados 

positivos ou negativos, atribuindo as causas que o envolvem. As pessoas estão em constante 

busca das causas que acarretaram o sucesso ou o fracasso em determinada situação, preocupam-

se em saber o porquê dos acontecimentos (DELA COLETA; GODOY, 1986). 

 As explicações causais, segunda a teoria da atribuição causal, são classificadas em 

quatro categorias, sendo elas: habilidade, esforço, sorte e dificuldade da tarefa. Estas, podem 

ainda ser classificadas em locus, que se refere a causa do acontecimento (interna ou externa), 

estabilidade, que corresponde ao fato da causa permanecer estável ou instável no tempo e 

controlabilidade, que condiz com a influência de controlar ou não a causa. Nesse sentido, a 

habilidade e o esforço são consideradas causas internas, em que a habilidade é estável e 

incontrolável e o esforço, instável e controlável. Já a sorte e a dificuldade da tarefa 

correspondem a causas externas, sendo a sorte instável e incontrolável e a dificuldade da tarefa 

estável e incontrolável (FERREIRA et al., 2002).  

 Se as causas atribuídas para o sucesso forem a habilidade ou a facilidade da tarefa, a 

expectativa de sucesso para o futuro é aumentada, já, se estas mesmas causas, falta de habilidade 

ou dificuldade da tarefa, forem atribuídas ao fracasso, diminui a expectativa de sucesso ou 

amenta a de fracasso (BARROSO; MELLO; FARIA, 1978). 

 A teoria da atribuição causal é importante para analisar como alunos explicam as 

situações de sucesso e fracasso escolar, desenvolvendo justificativas para os fatos ocorridos. Os 

alunos tendem a recorrer a causas internas para explicar o sucesso ou fracasso, apontando o 



 

 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

5 

 

esforço como a causa principal para explicar tanto o sucesso quanto o fracasso escolar 

(ALMEIDA; MIRANDA; GUISANTE, 2008).  

 De acordo com Cornachione Junior et al. (2010), a forma como os alunos percebem seus 

desempenhos, identificando-os como superior ou inferior, tende a ser associada a elementos 

atributivos, relacionados na teoria da atribuição. A associação da causa para explicar o 

desempenho acadêmico é importante para o desenvolvimento do indivíduo, pois o mesmo tende 

a melhorar suas ações.  

 A atribuição de causalidade faz uma intermediação nas relações interpessoais, com 

consequências no desempenho do indivíduo. Por meio do conhecimento e compreensão das 

atribuições causais, é possível desenvolver projetos para modificar determinadas situações, com 

o objetivo de gerar comportamentos positivos (MALUF; BARDELLI, 1991).  

 Conforme Sá, Dela Coleta e Dela Coleta (2011, p. 65), “o modelo motivacional da 

atribuição de causalidade prevê que sentimentos e expectativas gerados pelo tipo de causa 

utilizada pelo indivíduo, para explicar o que acontece com ele mesmo, podem influenciar sua 

motivação”. 

 A teoria da atribuição causal no que se refere as realizações acadêmicas, a motivação 

para a busca de entendimento faz com que os alunos atribuem a causa do seu sucesso ou 

fracasso. Estas atribuições influenciam nas expectativas e emoções dos acadêmicos, afetando a 

motivação para a aprendizagem e realizações acadêmicas. As situações de falhas podem ser 

alteradas e os acadêmicos sentem-se dispostos a se esforçar para mudar esta situação. Quanto 

aos sentimentos, em situações de sucesso, os alunos se sentem satisfeitos e orgulhos e em 

situações de falha, se sentem culpados e deprimidos (LEI, 2009). Apresenta-se no Quadro 1 as 

reações emocionais a situações de sucesso e fracasso mais frequentemente associadas a cada 

fator causal. 

 

 
Quadro 1 - Reações Emocionais a Situações de Sucesso e Fracasso Mais Frequentemente Associadas a 

Cada Fator Causal 

Causa Sucesso Fracasso 

Esforço estável  Recompensado, realizado, orgulhoso Decepcionado, arrependido, conformado 

Esforço Instável Aliviado, surpreso Arrependido, frustrado, desanimado 

Capacidade Orgulhoso, realizado, recompensado Incapaz, decepcionado, frustrado 

Estado de Animo Tranquilo, confiante Deprimido, angustiado, revoltado 

Ajuda Estável Realizado, agradecido Revoltado, decepcionado 

Ajuda Instável Incapaz, agradecido, surpreso, inseguro Raiva, decepcionado, deprimido 

Natureza da Tarefa Realizado, orgulhoso, aliviado Surpreso, frustrado 

Acaso Surpreso, espantado, aliviado Surpreso, decepcionado, frustrado 
Fonte: Dela Coleta e Godoy (1983; 1984) apud Dela Coleta e Godoy (1986). 
 

 O sucesso desperta emoções agradáveis e o fracasso emoções desagradáveis, em 

decorrência das suas causas, ambos ocasionam reações emocionais que podem afetar o 

comportamento da pessoa. As atribuições a causas internas causam emoções mais fortes, por 

afetarem a auto-estima da pessoa. As emoções relacionadas às atribuições causais influenciam 

a motivação, o que determinará a sua dedicação à tarefa ou a persistência diante de dificuldades 

encontradas (BARRERA, 2010). No Quadro 2, apresenta-se as causas atribuídas ao sucesso e 

fracasso na vida e na escola. 
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Quadro 2-Causas Atribuídas ao sucesso e ao fracasso na vida e na escola 

Sucesso na vida Sucesso na escola 

Esforço, perseverança, dedicação Esforço, dedicação, persistência 

Capacidade, caráter, autoconfiança Capacidade, inteligência 

Ambição, ideal, determinação Interesse e gosto pelo estudo 

Sorte, fé em Deus, aproveitar as oportunidades Ambição, ideal 

Apoio e incentivo de outros, ter padrinhos Apoio e incentivo de outros 

Estudo, conhecimento Boa escola e bons professores 

Condições financeiras favoráveis, tradição da família e posição social Disponibilidade de tempo para estudar 

Estado de saúde, nutrição, estabilidade psicológica Boas relações e adaptação à escola 

Escolha correta da profissão Condições financeiras favoráveis 

Por ter auxiliado o próximo Boa formação anterior 

Malandragem, marginalidade, esperteza Adaptação ao curso 

 

O fracasso é atribuído a essas mesmas categorias. 

Métodos de estudo eficazes 

Saúde, nutrição 

Sorte, fé 
Fonte: Dela Coleta e Godoy (1983; 1984) apud Dela Coleta e Godoy (1986). 

 

  Dela Coleta e Godoy (1986) destacam que os resultados apresentados demonstram que 

as pessoas da amostra do estudo, tem a tendência em atribuir causas internas para explicar seu 

sucesso ou fracasso, tanto na vida como na escola. 

2.3 Estudos Relacionados 

A atribuição de causalidade tem sido foco de importantes discussões nas diferentes 

áreas, mas ainda assim, segundo Ferreira et al. (2002), é necessário outras investigações, que 

busquem aprofundar o conhecimento dos mecanismos cognitivos e motivacionais que são 

considerados mediadores das causas atribuídas para o desempenho acadêmico. Dessa forma, 

buscou-se descrever algumas pesquisas para fundamentar o presente estudo. 

 A comparação entre as atribuições causais mais utilizadas por alunos brasileiros, 

argentinos e mexicanos, de ensino médio, ao explicarem seu próprio sucesso ou fracasso 

escolar, de seus colegas e alunos de outras instituição foi realizada por Ferreira et al. (2002). 

Verificaram que o uso de causas internas foi predominante em todos as atribuições, 

independentemente da nacionalidade. No que se refere ao julgamento do próprio desempenho, 

os alunos das três nacionalidades identificaram o esforço para explicar o sucesso e em segundo 

momento, a capacidade. A falta de esforço também foi utilizada pelos três grupos para explicar 

o fracasso, no entanto, os brasileiros destacaram ainda as causas externas para a explicação do 

mesmo. Observaram também, que os mexicanos identificaram mais o esforço do que os 

argentinos e brasileiros para explicar o sucesso. 

 Mascarenhas, Almeida e Barca (2005) analisaram as causas para explicar o desempenho 

de alunos de ensino médio de escolas públicas e privadas do estado de Rondônia e, como estas 

se diferenciam conforme o nível de escolaridade dos pais e o gênero dos alunos. De maneira 

geral, a capacidade e o esforço foram atribuídas para explicar os bons resultados. Não se 

verificou neste grupo de alunos a atribuição de causas externas para explicar o baixo 

desempenho. Os alunos de mais baixo desempenho escolar, atribuíram à sorte e à facilidade das 

avaliações para explicar o seu bom desempenho e também atribuem a falta de capacidade com 

mais frequência para explicar o rendimento do que os alunos com melhor desempenho. As 

causas para explicar o desempenho não se diferenciam conforme o gênero dos alunos, no 

entanto, à falta de capacidade para explicar os baixos desempenhos é mais frequente nos 

meninos cujos pais possuem baixos níveis de escolaridade e, por fim, o esforço ou a falta de 

esforço para explicar o bom desempenho ou o baixo desempenho, respectivamente, são mais 

frequentes em alunos cujos pais possuem níveis de escolaridade mais elevados. 
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Na mesma vertente, Almeida, Miranda e Guisante (2008) analisaram nos alunos de 5° 

ao 9° ano de escolaridade se as atribuições causais se diferenciam em decorrência do gênero e 

ao ano escolar dos alunos. Os alunos precisavam ordenar seis causas (esforço, método de 

estudo, bases/conhecimentos, ajuda dos professores, sorte e capacidade) de acordo com o nível 

de importância para explicar o sucesso ou fracasso escolar. Verificaram que para explicar seus 

sucessos e fracassos, os alunos utilizaram as causas internas, apontando o esforço como a 

principal causa e desconsiderando a sorte na explicação do sucesso ou o professor na explicação 

do fracasso.  

No que se refere ao gênero e ao ano escolar dos alunos, o esforço e o método do estudo 

foram valorizados da mesma forma pelos alunos mais novos, independentemente do gênero, já, 

os rapazes mais velhos, sobretudo do 9º ano, valorizaram menos o esforço e o método de ensino, 

valorizando mais a sorte. No entanto, os rapazes utilizaram mais a capacidade para explicar o 

sucesso e na medida que os alunos aumentam o grau de escolaridade, as bases de conhecimento 

são mais valorizadas para explicar o sucesso. Para explicar o fracasso, as meninas valorizaram 

mais a falta de um método de estudo do que os rapazes. A medida que os alunos aumentam o 

grau de escolaridade, observou-se uma diminuição em considerar a capacidade e um aumento 

na valorização da falta de esforço e de método de estudo adequado (ALMEIDA; MIRANDA; 

GUISANTE, 2008). 

Pesquisas com estudantes universitários também foram realizadas.  Lei (2009) analisou 

as causas atribuídas por estudantes universitários de duas universidades em Yantai, província 

de Shandong, para explicar o desempenho acadêmico. Observou que os estudantes 

universitários tem a tendência de atribuir causas externas para explicar o sucesso e atribuem 

causas internas para explicar o fracasso. O gênero dos estudantes tem pouca influência sobre as 

atribuições de causalidade. No que se refere a sentimentos, em situação de sucesso, os 

estudantes se sentem satisfeitos e orgulhosos, diferente da situação de fracasso, onde se sentem 

com culpa e se lamentam. Apresentaram maior expectativa em situação de fracasso, visto a 

disposição para mudar esta situação. 

 Cornachione Junior et al. (2010) verificaram a relação entre elementos causais e o 

desempenho de acadêmicos do curso de Ciências Contábeis de quatro Universidades, nos 

estados de Ceará, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. De maneira geral, os 

acadêmicos identificaram o esforço e a capacidade/inteligência como a causa de bons 

desempenhos. Apenas 10% relacionaram a causa do bom ou baixo desempenho a fatores 

externos, apesar de que 63% identificaram o corpo docente como destaque na qualidade da 

instituição. Acadêmicos do gênero feminino destacaram maiores proporções de fatores internos 

do que estudantes do gênero masculino, para explicar bom desempenho acadêmico. Quanto ao 

baixo desempenho, os acadêmicos relataram uma proporção maior de fatores externos como 

causa deste resultado. 

 Dunn, Osborne e Rakes (2012) estudaram os fatores que podem afetar o sucesso dos 

alunos de Fisiopatologia. Verificaram as seguintes atribuições internas: esforço, hábito de 

estudo, compreensão, assiduidade, capacidade, interesse e inteligência. Professor, sorte, 

exigências de tempo de programa, projeto e teste foram as atribuições externas adotadas pelos 

estudantes. Observou-se que a maioria dos estudantes atribuiu causas internas para explicar o 

sucesso e causas externas para explicar o fracasso. 

 Os estudos relacionados objetivaram embasar esta pesquisa, demonstrando a 

necessidade que as pessoas tem para entender os fatos que influenciam no seu desempenho. 

Observou-se que poucos foram os estudos desenvolvidos com estudantes universitários, o que 

justifica o presente estudo, que objetiva analisar a relação entre os elementos causais da teoria 

atribucional, as causas atribuídas por estudantes do curso de Ciências Contábeis para explicar 

o bom ou baixo desempenho e as reações emocionais decorrentes desta atribuição. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com o objetivo de analisar a relação entre os elementos causais da teoria atribucional, 

as causas atribuídas por estudantes do curso de Ciências Contábeis para explicar o bom ou baixo 

desempenho e as reações emocionais decorrentes desta atribuição, o presente estudo 

caracteriza-se como descritivo. Diante da consideração de Vergara (2000, p.47) de que “a 

pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de determinado 

fenômeno”, a presente pesquisa descreveu as causas apontadas pelos estudantes para o seu bom 

ou baixo desempenho acadêmico, as reações emocionais decorrentes desta atribuição, bem 

como a comparação com os elementos causais da teoria atribucional. 

No que se refere aos procedimentos técnicos, a pesquisa classifica-se como 

levantamento de dados. De acordo com Silva (2003), o levantamento de dados baseia-se na 

coleta de informações de uma amostra definida, a fim de saber o comportamento desta. Dessa 

forma, neste estudo, as informações da amostra foram levantadas por meio da aplicação de 

questionário. 

 Quanto a abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa. Segundo Raup e Beuren 

(2006), a pesquisa qualitativa é mais aprofundada e, por meio dela é possível verificar 

características que podem não ser vistas em um estudo quantitativo. Conforme Gil (2011) e 

Günter (2006), a pesquisa qualitativa possui algumas características, como ser indutiva, com 

informações emergentes e trabalha com informações primárias. Neste estudo especificamente, 

a análise qualitativa contribui para um entendimento maior das causas que são atribuídas pelos 

acadêmicos para explicar seu desempenho, bem como as reações emocionais que decorrem 

destas.  

3.1 População e Amostra 

 A população do presente estudo compreendeu os alunos do curso de Ciências Contábeis 

de uma Universidade do Vale do Itajaí, do Estado de Santa Catarina. Fez parte da amostra desta 

pesquisa apenas os acadêmicos iniciantes e concluintes do curso, para verificar se suas 

percepções mudaram com o passar do tempo e com os conhecimentos e experiência adquiridos.  

 Dessa forma, a amostra do presente estudo compreendeu os alunos iniciantes e 

concluintes, com o intuito de analisar eventuais diferenças entre estes estudantes. A amostra foi 

composta por 41 acadêmicos do curso de Ciências Contábeis que responderam o questionário, 

dos quais 18 eram iniciantes e 23 concluintes. 

3.2 Coleta e Análise dos Dados 

A coleta de dados deu-se por meio de questionário, construído a partir da teoria da 

atribuição causal e das pesquisas abordadas no presente estudo. O questionário foi composto 

por duas seções, a primeira abordou informações complementares, como gênero e idade. A 

segunda seção foi composta por seis questões abertas, que tratavam sobre a percepção do aluno 

quanto a seu desempenho acadêmico (ruim, razoável e bom), as causas para este desempenho, 

se estas causas influenciam na motivação e processo de aprendizagem, o sentimento envolvido 

perante o desempenho e as causas atribuídas a ele e, se estes tem influenciado no processo de 

aprendizagem, bem como se o acadêmico se sente motivado para os estudos e a causa da 

respectiva motivação ou desmotivação.  

O questionário foi pré-testado com 5 alunos de um curso de Pós Graduação Strictus 

Sensus da Universidade em estudo, com o intuito de verificar se o mesmo atendia as 

expectativas desejadas, bem como receber sugestões de melhoria. Para tal foi distribuido o 

questionário com o formulário de validação de questionário acadêmico. Todas as sugestões de 

melhorias foram analisadas e aceitas dentro do possível, para posterior aplicação do 

questionário.   
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Após os questionários respondidos, para a análise dos dados relacionou-se as respostas 

das questões abertas com as informações complementares, bem como foi associado com a teoria 

atribucional e com pesquisas já desenvolvidas sobre o tema. 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Nesta seção apresenta-se a análise descritiva das respostas dos questionários, separados 

nos seguintes tópicos: perfil dos participantes da pesquisa, elementos causais da teoria 

atribucional, reações emocionais e por fim, interferência da reação emocional na aprendizagem. 

4.1 Perfil dos Participantes da Pesquisa 

Os participantes da pesquisa corresponderam a 41 acadêmicos do curso de Ciências 

Contábeis, dos quais 18 são iniciantes e 23 concluintes. Apresenta-se na Tabela 1 o perfil dos 

acadêmicos iniciantes.  

 
Tabela 1 – Perfil dos acadêmicos iniciantes 

Idade 
Gênero 

Total 
Masculino Feminino 

17 anos 1 5 6 

18 anos 1 3 4 

19 anos 1 1 2 

20 anos 2 2 4 

21 anos 1 - 1 

24 anos - 1 1 

Total 6 12 18 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Conforme Tabela 1, dos 18 acadêmicos iniciantes, 12 são do gênero feminino e 6 do 

gênero masculino. No total de alunos, a maioria estava com 17, 18 e 20 anos. Apresenta-se na 

Tabela 2 o perfil dos acadêmicos concluintes. 
 

Tabela 2 – Perfil dos acadêmicos concluintes 

Idade 
Gênero 

Total 
Masculino Feminino 

20 anos 3 1 4 

21 anos 6 3 9 

22 anos 2 3 5 

23 anos - 4 4 

24 anos - 1 1 

Total 11 12 23 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se na Tabela 2 que de 23 acadêmicos concluintes, 12 são do gênero feminino 

e 11 do gênero masculino. Na totalidade, a grande maioria estava com 21 anos. 

4.2 Elementos Causais da Teoria Atribucional 

Neste tópico, apresenta-se o desempenho que os acadêmicos apontaram e as atribuições 

causais por eles indicadas. Na Tabela 3 visualiza-se tais aspectos em relação aos alunos 

iniciantes. 
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Tabela 3- Desempenho e atribuições causais dos acadêmicos iniciantes 

Desempenho Bom Razoável 

Total 
Causas 

Gênero Gênero 

M F M F 

Internas 18 

Estudo 2 1 1 - 4 

Atenção - 3 - 2 5 

Domínio - 2 1 - 3 

Interesse - 1 - - 1 

Esforço - 1 1  2 

Adaptação ao Curso - - 1 1 2 

Saúde e nutrição 1* - - - - 

Métodos de estudo do aluno - - - 1 1 

Externas 

Sorte - 1* - - - 

Legenda: * não considerado para fins de contagem pela atribuição de mais de uma causa pelo mesmo acadêmico. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Com base na Tabela 3 é possível verificar que dos dez acadêmicos iniciantes que 

afirmaram ter um bom desempenho, dois são do gênero masculino e oito do gênero feminino. 

Quanto as causas atribuídas por estes para explicar seu desempenho, contatou-se que os homens 

atribuíram o estudo, saúde e nutrição para explicar seu bom desempenho. As mulheres 

atribuíram como causa, em ordem de maior atribuição, a atenção, domínio do conteúdo, estudo, 

interesse, esforço e sorte. Em geral, os alunos atribuíram causas internas para explicar seu bom 

desempenho. Porém uma acadêmica juntamente com uma atribuição interna, fez menção a uma 

externa.  

 Na condição de desempenho razoável, oito acadêmicos atribuíram causas internas, entre 

os quais quatro homens designaram o estudo, domínio, esforço e adaptação ao curso. Já entre 

as mulheres, duas relataram ser a atenção, uma a adaptação ao curso e uma os métodos de 

estudo do aluno.  

 Na totalidade, observou-se que cinco acadêmicos atribuíram a atenção como causa ao 

seu desempenho, quatro ao estudo, três ao domínio, dois ao esforço, dois adaptação ao curso, 

um interesse e um métodos de estudo do aluno. Ainda, nenhum acadêmico atribuiu ter baixo 

desempenho. Na Tabela 4 demonstra-se o desempenho e atribuições causais dos acadêmicos 

concluintes. 
Tabela 4- Desempenho e atribuições causais dos acadêmicos concluintes 

Desempenho Bom Razoável 

Total 
Causas 

Gênero Gênero 

M F M F 

Internas 19 

Estudo 1 - - - 1 

Atenção - 2 1 1 4 

Domínio - 1 - 1 2 

Interesse 2 - - 1 3 

Esforço - 1 1  2 

Adaptação ao Curso - - - - - 

Saúde e nutrição - - - - - 

Métodos de estudo do aluno - - - - - 

Disponibilidade de tempo para 

estudar 
1 1 3 2 7 

Externas 4 

Sorte - - - - - 

Domínio do Professor 1 2 1  4 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Na Tabela 4 verifica-se que doze acadêmicos concluintes designaram ter um bom 

desempenho, entre os quais cinco são do gênero masculino e sete do gênero feminino. Dois 

homens atribuíram como causa ao seu desempenho o interesse, um o estudo, um disponibilidade 

de tempo para estudar e um domínio do professor. Entre as mulheres, duas indicaram a atenção, 

duas o domínio do professor, uma o domínio do conteúdo, uma o esforço e uma a 

disponibilidade de tempo para estudar.  Os alunos atribuíram causas internas e externas para 

explicar seu bom desempenho, dentre os quais nove atribuíram causas internas e três causas 

externas. As causas externas corresponderam ao domínio do professor, apontadas por duas 

mulheres e um homem. 

 Onze acadêmicos afirmaram ter um desempenho razoável, destes seis do gênero 

masculino e cinco do gênero feminino. A disponibilidade de tempo para estudar foi atribuída 

como causa do desempenho por três homens e duas mulheres. A atenção foi apontada por um 

homem e uma mulher, domínio por uma mulher, interesse por uma mulher, esforço por um 

homem e domínio do professor por um homem. Somente um homem atribuiu causa externa ao 

seu desempenho, designando o domínio do professor. Nenhum acadêmico considerou ter um 

baixo desempenho. De forma geral, sete alunos atribuíram como causa ao desempenho 

disponibilidade de tempo para estudar, quatro a atenção, quatro o domínio do professor, três o 

interesse, dois o domínio do conteúdo, dois o esforço e um estudo.  

 Quanto a atribuição de causalidade ao desempenho, verificou-se que a distinção de 

gênero não teve influência nos resultados, o que corrobora com o estudo de Lei (2009). As 

causas identificadas pelos alunos se enquadram como internas. Ainda, não foi constatado baixo 

desempenho dos alunos. As causas identificadas pelos alunos iniciantes foram: atenção, estudo, 

domínio, esforço, adaptação ao curso, interesse e método de estudo do aluno. Já os concluintes 

atribuíram as seguintes causas: disponibilidade de tempo para estudar, atenção, domínio do 

professor, interesse, domínio do conteúdo, esforço e estudo, respectivamente. 

 Estes resultados vão ao encontro do estudo de Cornachione Junior et al. (2010), pela 

associação do sucesso a fatores internos e de Dela Coleta e Godoy (1986) e Ferreira et al. 

(2002), pela tendência que as pessoas tem em atribuir causas internas para explicar seu sucesso 

ou fracasso. As causas apresentadas, tais como esforço, estudo e interesse, identificadas na 

presente pesquisa, vão ao encontro do estudo de Ferreira et al. (2002) e Dunn, Osborne e Rakes 

(2012). Barrera (2010) destaca que a atribuição de causas internas provocam emoções mais 

fortes e estas emoções influenciam a motivação, o que determina a dedicação e persistência 

diante de dificuldades.  

 No presente estudo identificou-se como principais causas para o desempenho a atenção 

para os iniciantes e disponibilidade de tempo para estudar aos concluintes, o que difere das 

pesquisas de Ferreira et al. (2002), Almeida, Miranda e Guisante (2008) e Cornachione Junior 

et al. (2010), os quais identificaram o esforço como principal causa. 

 Para os iniciantes, a atenção é a principal causa de desempenho devido ao recente 

ingresso no mundo acadêmico, o que lhes causa impacto de conteúdo, por conta de ainda não 

estarem totalmente familiarizados neste ambiente. Já para os concluintes, acredita-se que a falta 

de tempo é decorrente de atividades profissionais que já estejam desempenhando no mercado 

de trabalho.  

 No contexto de aprendizagem, alunos iniciantes aprendem pelo conhecimento 

transmitido pelo professor, dessa forma, atribuem a atenção como principal causa do seu 

desempenho. Já para os concluintes, devido a sua maturidade, o professor instrumentaliza a 

aprendizagem e seu desempenho depende de seu trabalho individual na busca de conhecimento. 
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3.3 Reações Emocionais 

 Ao indagar aos acadêmicos se as causas atribuídas por eles ao seu desempenho 

influenciam na sua motivação e processo de aprendizagem, doze alunos iniciantes e vinte e um 

alunos concluintes responderam que sim. Seis acadêmicos iniciantes e dois concluintes 

responderam que não influenciou.  

 Diante dessa questão, verificou-se as reações emocionais decorrentes do desempenho e 

das causas atribuídas a ele. Os acadêmicos iniciantes que responderam sim e afirmaram possuir 

bom desempenho destacam: bem estar, motivação, tranquilidade, realização, felicidade, ótimo.  

A seguir trechos das respostas: 

 
Bem, motivado a sempre querer melhorar (Acadêmico nº 1). 

Me sinto satisfeita com meu desempenho em sala (Acadêmico nº 5). 

Me sinto bem, pois garanto boas notas e colocação (Acadêmico nº 8). 

Feliz, porque a pior coisa é não ter noção de nada (Acadêmico nº 9). 

 

 Já os que responderam sim e indicam possuir desempenho razoável, evidenciaram 

incomodo e mal estar, pois consideraram que poderiam ter melhor desempenho. Segue trechos 

das respostas: 

 
Me sinto incomodada, pois quero ter o melhor aproveitamento possível da aula, ter 

uma interpretação da mesma (Acadêmico nº 11) 

Me sinto um pouco mal, porque sei que eu poderia ter notas melhores e saber mais e 

isso me dificulta (Acadêmico nº 12). 

 

 Os alunos iniciantes que responderam que as causas atribuídas por eles ao seu 

desempenho razoável não influenciam na sua motivação e processo de aprendizagem, 

consideraram estar bem, preocupados, tranquilos, sentindo-se com obrigação de dedicar-se 

mais e perdido. Os alunos apresentaram as seguintes afirmações: 

 
Me sinto bem, pois estou melhorando meu desempenho (Acadêmico nº 13). 

Preocupado (Acadêmico nº 14). 

Me sinto com a obrigação de me dedicar mais (Acadêmico nº 16). 

Perdida (Acadêmico nº 18). 

 

 O aluno nº 14 que respondeu estar preocupado, tem essa reação por que almeja ter um 

desempenho melhor e alega que o seu desempenho razoável é em decorrência de possuir pouco 

tempo para estudar, por ter que conciliar trabalho e estudo. A acadêmica nº 18 sente-se perdida, 

devido ao não entendimento do conteúdo em algumas matérias, porém isto não afeta sua 

motivação, pois diz que essa é a profissão que quer seguir. 

 Os acadêmicos concluintes com bom desempenho que acreditam que as causas 

atribuídas por eles influenciam na motivação e processo de aprendizagem, listaram as seguintes 

reações: bem estar, satisfação, empolgação, frustração. Os trechos a seguir correspondem as 

respostas dos acadêmicos: 

 
Me sinto muito bem, pois sei que com aprendizado vou estar cada vez mais 

qualificado (Acadêmico nº 25). 

Apesar de ser cansativo, me sinto satisfeito com meu desempenho (Acadêmico nº 26). 

Satisfeita e empolgada para explorar cada vez mais a área (Acadêmica nº 30). 

Frustração (Acadêmico nº 31). 
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 O acadêmico nº 31 que respondeu estar frustrado, atribuiu ter um bom desempenho. 

Possui esse sentimento por que se sente na obrigação de ir ainda melhor no seu desempenho e 

acredita que o aprendizado é muito superficial, não havendo aprofundamento. 

 Os acadêmicos concluintes com desempenho razoável que responderam que as causas 

atribuídas por eles influenciam na motivação e processo de aprendizagem, sentem-se 

empenhados, bem e alguns desmotivados. Visualiza-se trechos das colocações: 

 
Como sempre tentando me empenhar ao máximo, mas sinto que necessito de mais 

tempo (Acadêmico nº 37). 

Desmotivado (Acadêmico nº 29). 

 

 O acadêmico nº 20 que respondeu estar desmotivado, atribui esse sentimento ao fato de 

não trabalhar na área, resultando em dificuldades para entender bem os conteúdos e associar a 

teoria com a prática. 

 Os acadêmicos que acreditam que a causa atribuída não influencia na motivação e em 

seu desempenho razoável, se manifestaram com indiferença ou motivados a melhorar cada vez 

mais. 

 Quanto as reações emocionais, os alunos iniciantes e concluintes apresentaram 

sentimentos positivos em relação ao desempenho e as causas atribuídas ao mesmo. Este 

resultado está de acordo ao de Barrera (2010) que demonstra em seus achados de pesquisa que 

o sucesso desperta emoções agradáveis. Com exceção, os alunos iniciantes com desempenho 

razoável, se sentem incomodados, preocupados, perdido, por que queriam possuir um 

desempenho melhor. Esta situação vai ao encontro da consideração de Lei (2009), que relata 

que estudantes em situações de falha se sentem culpados e deprimidos. 

 Esses resultados corroboram com as considerações de Mascarenhas, Almeida e Barca 

(2005), que as atribuições causais condicionam a motivação, esforço e aprendizagem e com 

Cornachione Junior et al. (2010), os quais destacam que a atribuição de causa para explicar o 

desempenho é importante para o desenvolvimento do indivíduo, pois fará com que o mesmo 

melhore suas ações. 

   

3.4 Interferência da Reação Emocional na Aprendizagem  

 Ao questionar os acadêmicos se os sentimentos influenciam o processo de aprendizagem 

e se estão motivados, nove alunos iniciantes com bom desempenho acreditam que a reação 

emocional influencia em seu processo de aprendizado e encontram-se motivados. A seguir 

expressões utilizadas pelos mesmos: 

 
Porque eu gosto da área, minha motivação vem do querer ter um bom desempenho 

profissional e porque o estudo é importante (Acadêmico nº 9). 

Querer uma vida melhor e ter um bom futuro, sendo um bom profissional me motiva 

a estudar (Acadêmico nº 11). 

Apesar de algumas dificuldades em alguns assuntos, me identifico com o curso e 

pretendo continuar no mesmo (Acadêmico nº 7). 

Minha vida profissional me incentiva (Acadêmico nº 4). 

   

 Nas expressões seguintes, as opiniões de seis alunos iniciantes que acreditam que a 

reação emocional influencia em seu desempenho razoável e que encontram-se motivados. 

 
Estou me formando para tocar os negócios da família (Acadêmico nº 3). 

Desde o primário dei meu máximo nos estudos e este esforço resultou em 100% de 

aprovação, sem nunca ficar em recuperação. Esta motivação reflete nos meus planos 

futuros (Acadêmico nº 14). 

Reconhecimento e retorno financeiro (Acadêmico nº 16). 
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 Um aluno iniciante com bom desempenho, diz que os sentimentos não tem influenciado 

no processo de aprendizagem, mas encontra-se desmotivado, pois afirma que o curso é caro, 

cansativo e alguns professores não cativam os alunos. Dois alunos iniciantes não se 

manifestaram quanto a isto e sentem-se motivados. 

 Quanto aos alunos concluintes, onze que possuem um bom desempenho acreditam que 

as reações emocionais influenciam no processo de aprendizagem e os mesmos encontram-se 

motivados. Destes destacam-se as seguintes afirmações: 

 
Muito motivado, principalmente pelos professores e a universidade que sempre me 

apoiam e são muito queridos (Acadêmico nº 20). 

Um pouco sim, pensando num reconhecimento profissional futuramente (Acadêmico 

nº 26). 

O interesse de estar a frente e buscando diferentes soluções para deferentes casos 

(Acadêmico nº 30). 

Só por que eu amo ciências contábeis (Acadêmico nº 35). 

 

 Dois alunos concluintes que possuem desempenho bom afirmaram que as reações 

emocionais não influenciam no processo de aprendizagem e os mesmos encontram-se 

desmotivados, demonstrando as seguintes indagações: 
 

Após três anos com as noites ocupadas em sala e o dia todo no trabalho, torna-se 

monótono e chato (Acadêmico nº 39). 

Superficialidade no conhecimento (Acadêmico nº 31). 

 

Os autores Lens, Matos e Vansteenkiste (2008), Lima, Kroenke e Hein (2011) e 

Almeida (2012) afirmam que o desempenho está associado com a motivação, porém os 

depoimentos acima não confirmam essa informação, pois alguns acadêmicos encontram-se 

desmotivados. Apesar da pequena quantidade desses alunos, este achado deve ser considerado 

importante, apontando necessidade de continuidade do estudo em relação a motivação e o 

desempenho do aluno. 

 Quatro alunos concluintes com desempenho razoável acreditam que as reações 

emocionais influenciam em seu aprendizado e são motivados. Verifica-se a seguir trechos das 

respostas: 

 
Me sinto motivado pelas amplas áreas que a contabilidade nos proporciona 

(Acadêmico nº 37). 

Porque eu gosto de estudar contábeis (Acadêmico nº 32). 

Realização de um objetivo (Acadêmico nº 40). 

 

 Dois alunos concluintes com desempenho razoável acreditam que as reações emocionais 

influenciam em seu aprendizado, mas não encontram-se motivados, estes destacam que: 

 
Não trabalho na área e acabo não entendendo 100% dos processos de trabalho 

(Acadêmico nº 29). 

Não me sinto feliz com isso e o mercado de trabalho não remunera conforme a 

profissão (Acadêmico nº 21). 

 

 Por sua vez, quatro acadêmicos concluintes que possuem desempenho razoável não 

acreditam que as reações emocionais influenciam em seu aprendizado, porém os mesmos 

encontram-se motivados, conforme expressões destes: 
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Apesar de tudo ainda me sinto motivada a continuar estudando após a conclusão da 

graduação (Acadêmico nº 33). 

Somente para me formar e tornar contador (Acadêmico nº 22). 

Gosto do que faço (Acadêmico nº 19). 

 

 De forma geral, verificou-se que a maioria dos alunos entendem que as reações 

emocionais influenciam em seu aprendizado e são motivados. Porém alguns alunos por não 

acreditar que as reações emocionais influenciam no aprendizado, mesmo tendo um bom 

desempenho, encontram-se desmotivados. 

 Esses achados reforçam as considerações de Dela Coleta e Godoy (1986), ao afirmarem 

que para cada causa atribuída, as pessoas tendem a experimentar reações emocionais, que 

influenciam as expectativas e resultados futuros. Segundo Lei (2009) as atribuições causais 

influenciam nas emoções dos estudantes, afetando a motivação para aprendizagem. Da mesma 

forma, Barrera (2010) e Sá, Dela Coleta e Dela Coleta (2011) destacam que as emoções 

associadas as atribuições causais influenciam a motivação. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre os elementos causais 

da teoria atribucional, as causas atribuídas por estudantes do curso de Ciências Contábeis para 

explicar o bom ou baixo desempenho e as reações emocionais decorrentes desta atribuição. 

Analisar esta relação é importante porque as causas atribuídas resultam em reações emocionais, 

as quais podem afetar a motivação e processo de aprendizagem. Conhecer essas causas e 

reações permite desenvolver alternativas de melhorias, com foco na aprendizagem. 

Os resultados demonstraram que as causas atribuídas pelos alunos enquadram-se como 

internas e que a distinção de gênero não teve influência nos resultados. Alunos iniciantes e 

concluintes apresentam causas diferenciadas para seu desempenho, para os alunos iniciantes a 

principal causa atribuída foi a atenção e para os concluintes a disponibilidade de tempo para 

estudar.  

 No contexto da aprendizagem, os alunos iniciantes atribuem a atenção como causa do 

desempenho, pois aprendem pelo conhecimento transmitido pelo professor. Já para os 

concluintes, o professor instrumentaliza a aprendizagem e seu desempenho depende de seu 

trabalho individual na busca de conhecimento. 

 Quanto as reações emocionais os alunos iniciantes e concluintes apresentaram 

sentimentos positivos em relação ao desempenho e as causas atribuídas ao mesmo. De forma 

geral, verificou-se que a maioria dos alunos entendem que as reações emocionais influenciam 

em seu aprendizado e são motivados.  

 Alguns alunos por não acreditar que as reações emocionais influenciam no aprendizado, 

mesmo tendo um bom desempenho, encontram-se desmotivados. Apesar da pequena 

quantidade desses alunos, este achado deve ser considerado importante, apontando necessidade 

de continuidade do estudo em relação a motivação e o desempenho do aluno, pois os autores 

Lens, Matos e Vansteenkiste (2008), Lima, Kroenke e Hein (2011) e Almeida (2012) afirmam 

que o desempenho está associado com a motivação. 

 Os resultados deste estudo são importantes na medida que conhecendo as causas 

atribuídas para o desempenho acadêmico, é possível desenvolver ações para os alunos, docência 

e gestão. Para os alunos, a associação de causa realizada pelo mesmo ajuda-o a refletir sobre 

suas ações, na busca de melhoria. Quanto as principais causas atribuídas, atenção e 

disponibilidade de tempo, é necessário desenvolver métodos de ensino que chamam a atenção 

dos alunos, bem como alternativas para os alunos que disponham de pouco tempo para estudar. 

Assim, as estratégias definidas com base no entendimento dos fatores que levam ao 
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desempenho, também contribuirão para tornar os acadêmicos mais motivados ao aprendizado. 

Nesse sentido, essas informações são importantes para os gestores organizar o planejamento. 

 Sugere-se para pesquisas futuras estudos utilizando outras teorias, além da teoria da 

causalidade no curso de Ciências Contábeis, a fim de confrontar os resultados, sobre a 

motivação e o desempenho dos acadêmicos, na visão de diferentes abordagens.   
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