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RESUMO 

Há uma incessante busca pela otimização do desempenho dos discentes. Entre as variáveis que 
afetam este desempenho, tem-se o currículo acadêmico e as práticas docentes. Tendo em vista 
um elevado número de alunos represados na graduação do Curso de Ciências Contábeis da 
UFC, em Monografia II, o objetivo desta pesquisa é identificar qual é o grau de influência do 
currículo do curso e das práticas docentes no desempenho dos alunos desta disciplina, no 
período de 2010.1. Utilizando-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, documental e um 
estudo de caso, com técnicas de observação direta e aplicação de um questionário, e, ainda, 
com o auxílio do software SPSS para a análise dos resultados, verificou-se que o currículo do 
curso pouco afeta o desempenho dos discentes, entretanto, mudanças nas práticas docentes 
podem contribuir para melhorar o desempenho dos alunos na disciplina em questão. 

Palavras-chave: Avaliação Educacional. Desempenho Docente. Coeficiente de Correlação de 
Spearman. 

 

ABSTRACT 

There is a ceaseless search for the student’s performance’s optimizing. Among the variables 
affecting this performance, there is the academic curriculum and teachers’ practices. 
Considering a large number of graduate students dammed in the Accounting Sciences Course, 
at UFC, in Monograph II, this research’s goal is to identify the influence’s degree of the 
course’s curriculum and practices’ teachers on students’ performance in this discipline, in the 
2010.1 semester. Using bibliographic and documentary research and a case study with direct 
observation techniques and a questionnaire’s application, and also with the SPSS software to 
analyze the results, it was found that the curriculum course less affect some students’ 
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performance, however, changes in prectices’ teachers can help improve the performance’s 
student in the discipline, this study’s object. 

Key-words: Educational Evaluation. Teachers’ practices. Spearman’s Correlation. 

 
1. INTRODUÇÃO 

A disciplina de Monografia no currículo do curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Federal do Ceará é integralizada em duas disciplinas, quais sejam: Monografia I e 

Monografia II, nos dois últimos semestres do curso. Na primeira disciplina o discente elabora o 

seu projeto de pesquisa e, na segunda, desenvolve a sua pesquisa acadêmica. Cada aluno 

encontra-se vinculado a, pelo menos, dois professores durante o desenvolvimento de sua 

monografia: um é o professor orientador e o outro é o professor responsável pelas disciplinas 

Monografia I e II, coordenando as atividades s serem desenvolvidas para a conclusão dos 

trabalhos. 

O processo de elaboração da Monografia costuma ser considerado pelos discentes um 

desafio a ser enfrentado, uma vez que existem vários fatores que podem contribuir para que o 

aluno se sinta despreparado ou desmotivado para o desenvolvimento da sua monografia. 

Informalmente, os discentes atribuem – como dificuldades encontradas para o desenvolvimento 

da sua monografia – problemas que vão desde a estrutura curricular do curso até dificuldades 

enfrentadas com a orientação. 

Além das dificuldades anteriormente mencionadas, elencam também problemas 

particulares inerentes exclusivamente aos próprios discentes. Como tais problemas podem 

existir, como de fato existem, no decorrer do curso como um todo, entretanto, apenas a 

disciplina de Monografia II é que vem sendo considerada pelos alunos e pelos próprios 

professores como “o gargalo” do curso, acredita-se que a dificuldade que depende 

exclusivamente do aluno possa não estar sendo a principal responsável pelas freqüentes 

reprovações dos alunos. Só para se ter uma idéia, no semestre 2010.1, de 131 alunos 

matriculados nas duas turmas de Monografia II, 26 alunos nunca compareceram para as 

atividades da disciplina. Dos 105 restantes, apenas 44 alunos realizaram com êxito a defesa 

pública de seus trabalhos. Isso representa um percentual de apenas 41,9% de aprovação, 

tomando-se como referência os 105 alunos que deram encaminhamento aos seus trabalhos ou 

ainda 33,6% do total de alunos matriculados na disciplina, se for tomado como referência o 

total de alunos efetivamente matriculados. Em qualquer uma das duas situações, os números 
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apontam que este é, sem sombra de dúvidas, o pior índice de desempenho entre todas as 

disciplinas ofertadas pelo Departamento de Contabilidade na UFC no referido semestre. 

Diante disso, esta pesquisa não pretende se aprofundar nas eventuais dificuldades 

apontadas como sendo de responsabilidade exclusiva dos alunos, tais como falta de tempo ou 

de motivação para a realização das pesquisas. Portanto, buscar-se-á uma explicação para este 

baixíssimo índice de desempenho dos discentes em aspectos que digam respeito ao currículo 

acadêmico do curso, bem como às práticas dos docentes. 

Sob este prisma, o objetivo geral deste trabalho é conhecer o grau de influência que 

alguns aspectos do currículo acadêmico do curso de Ciências Contábeis, e que algumas práticas 

docentes eventualmente possam ter exercido sobre o desempenho dos alunos na disciplina de 

Monografia II, do curso de Ciências Contábeis, da Universidade Federal do Ceará, no período 

de 2010.1. 

O conhecimento dos fatores que contribuam significativamente para o sucesso ou para o 

fracasso do desenvolvimento da monografia auxiliará as estratégias a serem traçadas para a 

otimização dos desempenhos dos discentes na disciplina de Monografia II. Diante disso, 

pretende-se apresentar uma resposta à seguinte questão-problema: Qual é o grau de influência 

que alguns aspectos do currículo acadêmico do curso de Ciências Contábeis e que algumas 

práticas docentes exerceram sobre o desempenho dos alunos na disciplina de Monografia II, do 

curso de Ciências Contábeis, da Universidade Federal do Ceará, no período de 2010.1? 

2. METODOLOGIA APLICADA 

Para alcançar o objetivo geral desta pesquisa, foi realizado um estudo de caso, 

considerando como a população objeto do estudo os 105 discentes matriculados na disciplina 

em questão no semestre 2010.1 e que compareceram às atividades regulares programadas no 

decorrer do semestre letivo, com o intuito de coletar suas opiniões acerca do currículo 

acadêmico e das práticas docentes inerentes à disciplina. 

A coleta de dados para o estudo de caso se deu através de um questionário, com 16 

aspectos, inerentes a aspectos curriculares bem como às práticas docentes, enviado aos 105 

alunos da disciplina de Monografia II. A amostra correspondeu a 52 discentes que devolveram 

o questionário respondido, o que corresponde a 49,52% da população. Em seguida, foi 

investigada a presença de correlação: a) Entre 10 práticas docentes atualmente aplicadas (sendo 

5 delas inerentes ao professor orientador e 5, ao professor da disciplina de Monografia II) e o 
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desempenho dos alunos na disciplina de Monografia II, bem como, b) Entre 6 aspectos 

inerentes ao currículo do curso e o mesmo desempenho dos discentes. Deste modo, ao todo, foi 

pesquisada a presença de correlação (relação linear) de 16 aspectos com as médias finais dos 

alunos na disciplina Monografia II, conforme pode ser mostrado na tabela 1. 

Todos os cálculos de correlação entre as variáveis desta pesquisa foram feitos mediante 

o Coeficiente de Correlação de Spearman (r), que se presta a verificar a existência e a 

intensidade de eventual correlação entre as variáveis de uma pesquisa cuja interpretação pode 

ser dada consoante o mostrado no quadro 1. Os cálculos foram feitos utilizando-se o software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 15.0, como mostra tabela no 

apêndice 1. 

Para confirmar a presença de correlação, foi realizado o teste de significância e 

calculado o p-valor, interpretado consoante o quadro 2, com 95% de confiança, para investigar 

se havia diferença significativa entre as médias das amostras das duas variáveis objeto do 

estudo correlacional, verificando, assim, se uma eventual correlação existente seria, ou não, 

significativa para as análises dos dados. A análise dos referidos dados, portanto, foi feita 

através das estatísticas descritiva e indutiva. 

Com isso, quanto à abordagem do problema, a pesquisa caracteriza-se como explicativa 

e quantitativa, pois procurou solucionar o problema por meio da análise de dados estatísticos. 

Agregada ao estudo de caso realizou-se a pesquisa bibliográfica para a explanação do 

conteúdo teórico, utilizando-se como principais fontes livros relacionados à avaliação 

educacional, a currículos e a desempenho docente e a pesquisa documental, tendo como 

principais fontes os documentos de controles dos docentes das duas turmas de Monografia II 

ofertadas no semestre 2010.1. 

3. AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

Existem vários diferentes conceitos para o termo avaliação. Fazendo-se necessário, 

portanto, um estudo do tema sob a perspectiva de alguns doutrinadores para a explanação e 

compreensão do assunto.  

De acordo com Sant’anna (1995, p.31), a “avaliação é um processo pelo qual se procura 

identificar, aferir, investigar e analisar as modificações do comportamento e rendimento do 

aluno, do educador, do sistema, confirmando se a construção do conhecimento se processou”.  
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Tyler (1981 apud SILVA, 1992) afirma que a avaliação consiste em analisar em que 

medida os objetivos educacionais estão sendo alcançados pelo programa de ensino. Além disso, 

uma boa avaliação possibilita ao docente saber se a metodologia utilizada obteve sucesso ou se 

foi um fracasso na construção do conhecimento dos discentes durante o processo de 

aprendizagem. 

Avaliar algo significa fazer um julgamento de valores que também está relacionado à 

tomada de decisões. Nesse sentido, Miras e Solé (1996 apud RABELO, 2004) definem que a 

avaliação é uma atividade que visa à obtenção de informações a respeito de um fenômeno, 

situação, objeto ou pessoa, de acordo com alguns critérios pré-estabelecidos, para se emitir um 

juízo e consequentemente tomar-se uma decisão. Entre as funções da avaliação, têm-se: 

Assegurar o domínio da aprendizagem; demonstrar os efeitos da Metodologia 
empregada no processo ensino-aprendizagem; analisar os objetivos de ensino; revelar 
consequências da atuação do professor e fornecer dados para avaliar a eficácia do 
currículo escolar. (DINIZ, 1982: p.6): 

Em suma, a avaliação é uma forma de mensurar o conhecimento adquirido pelo 

discente, bem como a metodologia empregada. A avaliação possibilita muitas respostas ao 

docente, as quais deverão ser analisadas visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem, 

assegurando, assim, que cada fase do processo obtenha resultados cada vez melhores que os já 

alcançados anteriormente. 

O docente precisa estabelecer objetivos a serem alcançados por cada avaliação pois, 

assim, o docente chegaria mais próximo de obter uma avaliação fidedigna dos conhecimentos 

adquiridos pelos discentes durante o processo de aprendizagem. Tais objetivos podem ser 

entendidos como as transformações que os docentes esperam ver nos discentes. 

Bloom, Hastings e Madaus (1983) afirmam que a avaliação é utilizada pelos sistemas 

educacionais, mas rotineiramente, para fornecer notas e classificar os alunos. Desse modo, 

muitos dos métodos avaliativos utilizados nas instituições de ensino pouco contribuem para o 

sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 

Uma avaliação não deve somente classificar os alunos atribuindo-lhes notas, mas 

também deve ser utilizada como uma ferramenta de superação, fazendo com que o discente seja 

capaz de se recuperar, corrigindo os erros encontrados no decorrer do processo de 

aprendizagem. 
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Sob essa perspectiva, Perrenoud (1999) elucida que a função primordial da avaliação é 

ajudar o aluno a aprender e ao professor, ensinar. Por esse motivo, a avaliação deve ir muito 

adiante do que somente mensurar o conhecimento obtido pelos discentes. 

Com todos esses diferentes conceitos e percepções a respeito da avaliação educacional, 

faz-se necessário conhecer a importância de sua adequada utilização, já que a avaliação fornece 

muitas informações relevantes aos docentes acerca do processo ensino-aprendizagem, como 

por exemplo, a eficácia da metodologia usada e a evolução individual de cada discente. 

Para Andriola (2003, p. 258) “avaliação é um processo sistemático para coletar 

informações válidas, quantificadas ou não, sobre uma determinada realidade ou atividade, 

permitindo assim, sua valoração e posterior tomada de decisões, objetivando sua melhoria ou 

aperfeiçoamento”. 

A avaliação pode ser aplicada com diferentes escopos, diferenciados pelas funções que 

cada uma representa no processo de aprendizagem. Sob este prima, a avaliação pode ser 

classificada como diagnóstica, formativa ou somativa. 

A avaliação diagnóstica é aquela aplicada no início de um processo com a função de 

analisar o nível de conhecimento dos discentes, e se eles possuem os pré-requisitos necessários 

para seguir em frente nessa nova etapa da aprendizagem, sendo capazes de adquirir as novas 

experiências e conhecimentos oriundos dessa etapa. 

A avaliação formativa não prioriza dar uma nota ao discente, nem classificá-lo, mas, 

sim, descobrir e identificar dificuldades ou erros encontrados no processo. Com isso, os erros 

cometidos podem ser superados sem prejudicar a aprendizagem do discente. Diniz (1982) 

explica que essa modalidade de avaliação ajuda o discente a estabelecer um ritmo próprio de 

estudo, além de propiciar ao discente e ao docente um feedback. Observe-se que este é o 

entendimento compreendido no conceito de Andriola (2003) anteriormente mencionado. 

A avaliação somativa, segundo Rabelo (2004, p.72), é “uma avaliação pontual, já que, 

habitualmente, acontece no final de uma unidade de ensino, de um curso, um ciclo ou um 

bimestre, etc”. Portanto, essa modalidade de avaliação não permite a recuperação do discente, 

uma vez que já se está ao final do processo, mas busca avaliar a metodologia adotada e se os 

objetivos almejados no início do processo foram alcançados. 

Todas essas modalidades de avaliação têm sua devida importância no processo de 

ensino-aprendizagem. Não sendo suficiente, portanto, o uso de somente uma delas, pois como 
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foi exposto, todas têm funções e objetivos diferentes, os quais são de grande relevância para o 

sucesso do processo. 

Face o exposto, o foco deste trabalho é a avaliação formativa, tendo em vista que o 

docente utilizará os resultados desta pesquisa para otimizar os desempenhos dos discentes na 

disciplina de Monografia nos semestres subsequentes. 

4. AVALIAÇÃO CURRICULAR 

Muitos são os conceitos existentes a respeito do tema currículo. Vários autores buscam 

contribuir para a otimização da aprendizagem com teorias, propostas, conceitos e práticas 

acerca do desenvolvimento e da avaliação curricular. 

Ochs citado por Lewy (1979, p.6) explica a palavra currículo da seguinte forma:  

Este termo é frequentemente usado para designar igualmente o programa de uma 
determinada matéria e de uma determinada série, o programa de uma dada matéria 
para um ciclo inteiro de estudos ou o programa total de diferentes matérias para um 
ciclo inteiro ou mesmo para todos os ciclos. Além disso, o termo ‘currículo’ é algumas 
vezes usado num sentido mais amplo para abranger as várias atividades educacionais 
por meio das quais o conteúdo é transmitido, assim como os materiais usados e os 
métodos empregados.  

Essa visão amplificada de currículo é também compartilhada por outros autores, como 

Couto (1966), a qual afirma que o currículo é o conjunto de todas as experiências dos discentes 

com fins educacionais, constituindo, assim, o programa de vida do aluno, pois o currículo 

retrata sua caminhada, trazendo a idéia de continuidade e sequência. 

O currículo, portanto, é o programa estabelecido pela instituição de ensino que 

contempla todas as atividades a serem desenvolvidas durante as aulas, bem como os materiais a 

serem utilizados. Além disso, o currículo é constituído por todas as relações vividas pelos 

alunos dentro e fora da instituição de ensino, pois esta tem a função de educá-lo e prepará-lo 

para a vida. 

Sacristán (1998, p.41) afirma segundo uma perspectiva pedagógica e humanista, 

atendendo a particularidade e a necessidade dos discentes, que o currículo “é visto como um 

conjunto de cursos e experiências planejadas que um estudante tem sob a orientação de 

determinada escola. Englobam-se as intenções, os cursos ou atividades elaboradas com fins 

pedagógicos, etc”. 

Sacristán (1998) afirma ainda que as funções do currículo, cultura e socialização, são 

obtidas através de seus conteúdos, de seu formato e de sua prática. O autor acredita que o 
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currículo é uma prática estabelecida com diálogos entre os elementos envolvidos no processo 

de aprendizagem, são eles agentes sociais, técnicos, alunos e professores. 

Menestrina e Menestrina (2001, p.58) elucidam que “analisar o ensino de maneira 

dissociada da realidade na qual o ser humano se encontra é impossível. O ensino, muito mais 

do que informação e conhecimento técnico, é um constante aprimoramento com vistas à 

mudança.” 

Sendo assim, o currículo deve sempre estar de acordo com a realidade da sociedade em 

que o discente está inserido. Portanto, é necessário avaliar o currículo de tempos em tempos, 

pois ele não pode manter-se estático enquanto a sociedade se modifica. 

Segundo Couto (1966), as razões pela deficiência de um currículo podem não ser 

sentidas por alguns, mas o docente tem a sensibilidade para percebê-las. Dentre essas razões 

encontra-se rendimento insatisfatório do discente, baixa frequência às aulas, reprovações e 

deserção escolar. 

Desse modo, este trabalho busca saber se o currículo do curso de Ciências Contábeis da 

UFC contribui positivamente para a elaboração da Monografia. Se o currículo mostrar-se 

inadequado, é preciso reformá-lo, desenvolvendo, assim, um novo currículo, para que o sistema 

educacional atenda às necessidades sociais, respeitando as diretrizes gerais da educação. Neste 

caso, o novo currículo desenvolvido deve passar por uma avaliação, pois, além dos requisitos 

anteriormente mencionados, é preciso analisar se este novo currículo atende os pontos 

essenciais que a instituição de ensino se propôs a alcançar. 

Lewy (1979) cita três papéis principais da avaliação curricular: primeiro, a seleção de 

elementos do programa busca analisar o que deve ser incluído no currículo; segundo, a 

modificação dos elementos do programa e testagem preliminar do currículo que visam à 

eliminação de suas falhas; terceiro, a qualificação do uso do programa que estabelece as 

condições em que o currículo deve ser usado. 

Nesse contexto, Couto (1966, p.57) afirma que a avaliação curricular traz as seguintes 

vantagens: 

Desenvolver atitudes de análise crítica de pesquisas e técnicas de experimentação de 
currículo; eleva o nível do próprio programa através da pesquisa adequada; encoraja a 
aplicação do método-experimental e de técnicas do método-problema; e desenvolve 
considerações apropriadas quanto a valores educacionais básicos. 

Percebe-se, então, que a elaboração de currículo e sua avaliação são processos 

complexos de grande responsabilidade. Por esse motivo, Couto (1966) e Lewy (1979) afirmam 
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que essas atividades devem ser desenvolvidas por trabalho em equipe. A equipe é responsável 

pela tomada de decisões com relação à organização do currículo educacional, e isso se dá com 

o auxílio de grupos de professores, administradores educacionais e outros grupos que 

representam os envolvidos no processo educacional. 

Ainda assim, Lewy (1979) aponta algumas dificuldades encontradas durante o processo 

de elaboração de um novo currículo. Entre elas têm-se obstáculos políticos, sócio-culturais, 

psicológicos e pedagógicos, muitas vezes impostos pela sociedade devido aos valores 

tradicionais agregados, por exemplo, à religião e ao sexo. Além disso, a elaboração de um novo 

currículo pode se restringir aos acordos e desacordos de vários níveis da sociedade. 

Pode-se afirmar, então, que o currículo, não somente de um curso do Ensino Superior, 

mas de todos os níveis educacionais, deve contemplar, além das matérias pertinentes à 

formação profissional do discente, as matérias de cunho social. Assim, o discente estará 

preparado para seguir e viver em meio à sociedade, conhecendo seus valores, tradições, anseios 

políticos e necessidades, podendo, dessa forma, modificar a realidade em que vive e 

transformá-la em algo melhor.  

5. PRÁTICAS E DESEMPENHO DOCENTE 

A docência é um assunto muito discutido entre os estudiosos do campo educacional, 

pois se busca, através da prática docente, a melhoria na qualidade do ensino. Tal melhoria 

depende, principalmente, da capacitação do docente e de seu desempenho.  

A docência é considerada em sua magnitude como profissão, pois é uma atividade 

profissional que visa à transmissão de conhecimentos de geração a geração. 

Com isso, Ibiapina (2006, p.56) afirma que “a docência é uma atividade complexa que 

exige saberes e competências necessárias ao seu exercício. Nesse sentido, a docência é 

considerada como a atividade principal do professor”. 

Menestrina e Menestrina (2001) afirmam ainda que o Ensino Superior e a educação de 

maneira geral só serão de qualidade se os profissionais tiverem capacitação adequada e crítica, 

proporcionando aos discentes uma metodologia eficaz que seja capaz de transformá-los. 

Com isso, os autores quiseram dizer que a capacitação do docente deve tornar o discente 

capaz de transformar seus conhecimentos, possibilitando-lhe um bom desempenho em uma 

situação concreta. O docente precisa, portanto, estar sempre atualizado, fazendo novos cursos, 

pois a formação continuada do docente é fator relevante na melhoria da qualidade de ensino. 
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É importante salientar que o professor deve também possuir conhecimentos específicos 

acerca da disciplina que ministra. É importante que ele domine seu assunto, passando, assim, 

maior confiança aos alunos e fazendo com que os alunos se interessem pelos assuntos 

abordados, o que vai depender da metodologia empregada. 

Menestrina e Menestrina (2001, p.63) salientam que “o docente deve servir de modelo 

pelo qual os alunos orientem seu comportamento; deve ser competente em sua disciplina, 

íntegro de caráter e possuir um sistema valorativo muito desenvolvido para que o jovem sinta 

nele ajuda e segurança”. 

Além disso, um bom professor, segundo Highet (apud MARION, 1996, p.25), deve 

“gostar da disciplina que leciona, gostar dos alunos, ter senso de humor, ter memória, ter força 

de vontade, ter bondade, ser humilde, entre outros atributos”. 

Com todas essas características, a relação aluno-professor torna-se cada vez mais 

natural, ocasionando uma aproximação entre ambos. Dessa forma, Marion (1996) explica que é 

importante o professor conhecer melhor seus alunos, ouvir seus problemas, pois isso facilitará o 

trabalho docente. 

Sob essa perspectiva, Marion (1996, p.26) elucida que “os professores devem 

compreender, mais que outros profissionais, o povo e a sociedade em que vive. O interesse 

intelectual do professor deve ser irrestrito. A capacidade humana pode aperfeiçoar-se ao 

infinito”. 

No Ensino Superior, por exemplo, os discentes são adultos e com várias outras 

responsabilidades além da faculdade, tais como trabalho, casamento e filhos. Isso pode 

dificultar o desenvolvimento do TCC dos discentes. Contudo, cabe ao docente aproximar-se de 

seus orientandos para conhecer suas limitações, ajudando-os a superar as dificuldades 

encontradas e consequentemente obter um bom desempenho no TCC. 

Carvalho (2006) comenta que a prática da docência é moldada por instituições, 

sensações e percepções que lhes vêm em momentos inesperados, pois nem sempre os modelos 

de ação pré-existentes resolvem o problema. 

Face o exposto, a prática da docência se dá a cada dia de trabalho, a cada situação 

vivida pelo docente, tanto em sala quanto extra-sala, contribuindo para aperfeiçoar seu 

desempenho e melhorar a qualidade de ensino. Nesse contexto, esta pesquisa procura saber se a 

prática docente em TCC II está contribuindo para o bom desempenho dos discentes na referida 

disciplina.  
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Entre as práticas docentes adotadas pelos professores orientadores, foram selecionados 

para análise 5 aspectos constantes da tabela 1. Em todos eles foi verificada a presença de 

correlação direta e moderada em relação aos desempenhos dos discentes. Entre os 5 aspectos 

objeto do exame, merece destaque o de no. 1, que consistiu na ‘Facilidade que os alunos 

encontram para que o professor orientador aceite o aluno como orientando’. Este aspecto 

apresentou Índice de Correlação (r) = 0,481, o que significa dizer que, quanto maior é a 

facilidade com que o aluno encontra um docente disposto a orientá-lo, melhor é o desempenho 

deste aluno na disciplina, e a probabilidade disso ocorrer é em 48,1% dos casos. Além deste 

aspecto, atenção especial deve ser dado ao canal de comunicação orientador-orientando, pois a 

facilidade de acesso ao orientador, a construtividade das críticas provenientes dele e a 

facilidade com que o aluno compreende o que o orientador quer são fatores que contribuem 

positivamente para o desempenho dos discentes na disciplina de Monografia II. 

Entre as práticas docentes adotadas pelos professores responsáveis pela disciplina em 

questão, também foram selecionados 5 aspectos, consoante os de no. 6 ao 10, da tabela 1. Após 

a análise, verificou-se que a contribuição das reuniões ocorridas entre os professores e os 

alunos para deixar os últimos mais seguros no desenvolvimento da monografia apresentou uma 

correlação direta e moderada (r = 0,383) com o desempenho dos alunos. Confirmando a 

importância desta prática, a contribuição dos encontros agendados para a diminuição das 

dificuldades encontradas pelos alunos também apresentou uma correlação direta e moderada (r 

= 0,409). Neste mesmo sentido, os alunos que mais freqüentaram os encontros foram os que 

apresentaram melhores desempenhos. A correlação deste aspecto também foi moderada (r = 

0,339) e a probabilidade disso ocorrer é em 33,9% dos casos. A contribuição dos Relatórios 

Mensais de Acompanhamento para o desenvolvimento da monografia dentro dos prazos 

apresentou correlação direta e fraca, porém tendendo a moderada (r= 0,293), conforme pode ser 

verificado na escala apresentada no quadro 1. Observou-se ainda que os alunos que foram mais 

pontuais com as entregas dos referidos relatórios obtiveram melhores desempenhos e essa 

correlação, a exemplo dos demais aspectos deste grupo, também foi moderada (r = 0,335). 

Como se pode facilmente verificar, as condutas dos docentes, seja na condição de 

orientadores ou de professores responsáveis pela disciplina de Monografia II, apresentam 

reflexos que podem ser positivos ou negativos no desempenho dos seus discentes. Deste modo, 

devem ser intensificadas as práticas que geram aspectos positivos e as que geram efeitos 
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negativos devem ser cuidadosamente divulgadas a fim de que tais condutas sejam 

definitivamente abolidas. 

Entre os 6 aspectos curriculares selecionados para análise, pode-se afirmar que 3 deles 

não apresentam correlação com os desempenhos dos discentes na disciplina, uma vez que o p-

valor – sendo maior do que 0,05 (para confiança de 95%) – revelou que as diferenças entre as 

médias das amostras são significativas, de modo que, uma eventual correlação entre as 

variáveis é insignificante. Diante disso, não se pode afirmar que tais condutas possam estar 

exercendo influência significativa no desempenho dos discentes. Os outros 3 aspectos 

analisados apresentaram correlação direta e moderada com o desempenho dos discentes. A 

consciência que os alunos possuem acerca: a) Da utilidade da Monografia como fonte destinada 

a consultas e pesquisas futuras, bem como, b) Do valor da Monografia como instrumento 

motivador para a continuidade dos estudos dos possui reflexos positivos no desempenho dos 

alunos, revelado pela correlação direta e moderada destes 2 aspectos com r = 0,388 e 0,444, 

respectivamente. No mesmo sentido, quanto mais convictos da necessidade de manutenção da 

disciplina de Monografia II como obrigatória no currículo do curso, melhor foi o desempenho 

dos alunos e essa correlação (r = 0,416) também foi moderada, além de direta. 

Entre os aspectos analisados, os inerentes ao currículo foram os que menos relação 

apresentaram com os desempenhos dos alunos. Cumpre ainda observar que, diferentemente do 

que se comenta informalmente, a oferta das disciplinas de Monografia, simultaneamente com 

outras disciplinas, não apresentou correlação com o desempenho dos alunos. Isso pode ocorrer 

porque os alunos têm condição de gerenciar as disciplinas que irão cursar, podendo deixar as 

disciplinas de monografia para serem integralizadas em um período em que não haja 

concentração de muitas disciplinas. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que o objetivo geral desta pesquisa foi alcançado mediante o cálculo 

do Coeficiente de Correlação de Spearman entre as variáveis objeto do estudo, consistindo em 

16 aspectos, todos eles analisados em relação ao desempenho dos discentes na disciplina 

Monografia II. O cálculo do p-valor complementou o estudo, uma vez que o mesmo serviu de 

auxílio para confirmar, ou não, a presença da correlação, tudo consoante o que foi mostrado na 

tabela 1, combinada com os quadros 1 e 2. 
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Após as análises, verificou-se que as práticas docentes possuem correlação moderada a 

forte com o desempenho dos alunos na disciplina em questão. O estudo revelou que as condutas 

dos professores que resultarem na facilidade de acesso dos seus orientandos, bem como as que 

resultarem na otimização da comunicação e do relacionamento com os orientandos tende à 

otimização da relação ensino-aprendizagem, devendo, portanto, tais práticas serem 

incentivadas. 

Já no que diz respeito aos aspectos curriculares estudados, observou-se que nem todos 

possuíam correlação com o desempenho dos discentes. Deste modo, tais aspectos pouco ou 

nada contribuem para a otimização destes desempenhos. Cumpre salientar que políticas de 

conscientização da importância da disciplina de Monografia II para pesquisas futuras e como 

fonte de motivação para a continuidade dos estudos tende a apresentar reflexos positivos nos 

desempenhos dos alunos. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa não podem ser expandidos às demais disciplinas 

ou turmas, pois se refere a um estudo de caso e como tal possui limitações. Tais limitações 

podem surgir com as características diferenciadas de cada nova turma em estudo, portanto 

sugere-se fazer um novo acompanhamento dos resultados a cada nova aplicação das práticas 

docentes. 
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APÊNDICES 

Quadro 1 – Valores de referência para a interpretação de “r” 
Correlação r = Índice de Correlação de Spearman Correlação 

Inversa e Perfeita -1,00 1,00 Direta e Perfeita 
Inversa e Muito forte -0,81até -0,99 0,81até 0,99 Direta e Muito forte 
Inversa e Forte -0,60 até -0,80 0,60 até 0,80 Direta e Forte 
Inversa e Moderada -0,31 até -0,59 0,31 até 0,59 Direta e Moderada 
Inversa e Fraca -0,11 até -0,30 0,11 até 0,30 Direta e Fraca 
Inversa e Muito Fraca -0,01 até -0,10 0,01 até 0,10 Direta e Muito fraca 
Nula/Não Existe 0,00 Nula/Não existe 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Appolinário (2006) 
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Quadro 2: Escala do p-valor para teste de significância 
P-valor Significância Estatística Interpretação 

p-valor > 0,05 Não significante Não há correlação ou ela é insignificante 

0,01 <  p-valor ≤  0,05 Significante Há correlação significante 

0,001<  p-valor ≤ 0,01 Muito significante Há correlação fortemente significante 

p-valor ≤ 0,001 Extremamente significante Há correlação absolutamente significante 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Fonseca e Martins (2008) 
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Tabela 1 – Análise de Correlação entre algumas práticas docentes e as médias finais dos alunos. 

No. Variável em análise Interpretação

r 0,481

p-valor 0,000

N 51

r 0,363

p-valor 0,009

N 51

r 0,439

p-valor 0,002

N 49

r 0,396

p-valor 0,004

N 51

r 0,309

p-valor 0,027

N 51

r 0,383

p-valor 0,007

N 49

r 0,293

p-valor 0,043

N 48

r 0,339

p-valor 0,014

N 52

r 0,335

p-valor 0,015

N 52

r 0,409

p-valor 0,003

N 51

r 0,052

p-valor 0,717

N 51

r 0,231

p-valor 0,107

N 50

r 0,388

p-valor 0,005

N 50

r 0,196

p-valor 0,177

N 49

r 0,444

p-valor 0,001

N 50

r 0,416

p-valor 0,003

N 50

Onde: r = Índice de Correlação de Spearman
          p-valor maior ou igual a 0,05 N = Amostra

Correlação direta 
e moderada

A Monografia deve continuar sendo requisito obrigatório à obtenção do diploma 
de Bacharel em Ciências Contábeis. 

Correlação direta 
e moderada

15

16
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12

A Monografia será útil para futuras consultas por parte de estudantes e outros 
interessados. Correlação direta 

e moderada

A Monografia contribuiu para os conhecimentos requeridos pelo mercado de 
trabalho na área contábil Correlação 

insignificante

13

14

Correlação direta 
e moderada

As reuniões de Mono II contribuíram positivamente para o desenvolvimento e 
conclusão dos trabalhos, deixando-me mais seguro na condução dos mesmos Correlação direta 

e moderada

Os relatórios de acompanhamento de certa forma me levaram a cumprir o 
cronograma estabelecido, uma vez que havia um prazo para a entrega dos mesmos Correlação direta 

e fraca

A Monografia contribuiu para agregar conhecimentos na área contábil
Correlação 
insignificante

Os encontros agendados pelos professores responsáveis pela disciplina de 
Monografia II me ajudaram a superar algumas dificuldades ao longo do 
desenvolvimento do trabalho.

Valores

A oferta das disciplinas Monografia I e II simultaneamente com outras disciplinas 
dificultou o desenvolvimento e conclusão da monografia

Facilidade para que o orientador escolhido aceitasse a orientação.

Facilidade de acesso ao orientador.

Facilidade de compreensão daquilo que o orientador pediu que fosse feito.

Os comentários do orientador foram, via de regra, construtivos, redirecionando 
meus esforços para o que merecia ser feito, razão pela qual, os encontros 
normalmente me deixaram mais confortáveis quanto ao rumo dos trabalhos.

A Monografia interferiu positivamente no desejo em continuar os estudos. (pós-
graduação lato ou estrito senso) 

Ausência de 
Correlação

Correlação direta 
e moderada

Correlação direta 
e moderada

Correlação direta 
e moderada

Correlação direta 
e moderada

Correlação direta 
e moderada

Facilidade para acolher as críticas recebidas durante a orientação.

6

7

Facilidade do aluno para frequentar às reuniões agendadas de Monografia II
Correlação direta 

e moderada

Facilidade para cumprir a pontualidade na entrega dos relatórios mensais de 
acompanhamento de Monografia II.

Correlação direta 
e moderada

8

9
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Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos relatórios emitidos pelo SPSS 


