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Resumo - O objetivo do trabalho foi verificar a influência do comportamento no rendimento escolar de 26 

alunos do segundo ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Agropecuária do Ifes – Campus de Alegre, em 

16 disciplinas. Utilizaram-se, como procedimento metodológico, observações do tipo focal, analisando a 

participação e não participação dos discentes com base em comportamentos como conversar, responder 

perguntas e fazer exercícios. A correlação entre a participação dos alunos com a disciplina e as respectivas notas 

não demonstraram relevância. No entanto, a não participação apresentou importância quanto às disciplinas e as 

notas. Conclui-se que a não participação reflete na nota do aluno. 
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Abstract - The objective of this study was to assess the influence of behavior on the academic achievement of 

26 students the second year of high school to the Integrated Agricultural Technician IFES - Campus Alegre in 16 

disciplines. Were used observations of the focal type, as the methodological procedure in order to analyze the 

participation and nonparticipation of students, based on behaviors like talking, answering questions and doing 

exercises. The correlation between the participation of students with discipline and the respective notes, did not 

show relevance. However, the non-participation of the students showed how much importance to the subjects 

and grades. It is concluded that the nonparticipation have influence on the student notes. 
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INTRODUÇÃO 

 Comumente, ouve-se dizer que sentimentos e emoções não são considerados pelos 

comportamentalistas e que estes negam a possibilidade das pessoas pensarem e sentirem 

(CARVALHO, 1999) [1]. Sentimentos e pensamentos foram denominados como 

comportamentos encobertos, uma vez que são atividades de um organismo, ou seja, respostas 

emitidas em função de determinada conduta (SKINNER, 1999) [2].  

O comportamento é a interação entre o individuo e o ambiente no qual este encontra-se 

inserido. Em humanos, este ambiente é marcado pela cultura (TONI et. al., 2004) [3] e é neste 

contexto que, situações de aprendizagem podem ser criadas (CARVALHO, 1999) [1].  

O aprendizado, muitas vezes, torna-se um processo dificultoso de acordo com 

problemas relacionados a comportamentos emocionais. De uma forma geral, indivíduos com 

dificuldade de aprendizagem, o que pode ser reflexo de determinado comportamento, são 

descritos como os menos envolvidos nas atividades escolares (STEVANATO et. al., 2003) 

[4].  

Comportamentos, que influenciam problemas acadêmicos, são expressos de forma 

internalizada ou externalizada (ROESER; ECCLES, 2000) [5]. Diante disso, o objetivo do 

trabalho foi verificar a influência do comportamento no rendimento escolar dos alunos do 



 

 

segundo ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Agropecuária do Ifes – Campus de 

Alegre. 

 

METODOLOGIA 

  

 O estudo foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Espírito Santo – Campus de Alegre, situado em Rive, distrito de Alegre, Região Sul do 

Espírito Santo, Brasil, no quarto bimestre de 2010. Utilizaram-se, como objetos da pesquisa, 

26 alunos do segundo ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Agropecuária.  

As observações, do tipo focal, totalizaram 155,20 horas e contemplaram as disciplinas 

de Português, Inglês, História, Matemática, Gestão, Química, Geografia, Física, Sociologia, 

Biologia, Educação Física, Topografia, Culturas Anuais, Culturas Perenes, Animais de Médio 

Porte e Irrigação. Para tanto, dois observadores, durante o período mencionado, analisaram os 

comportamentos dos alunos durante as aulas.  

As análises foram feitas com base na participação e não participação dos discentes. Para 

observação da primeira, consideraram-se os seguintes comportamentos: ficar em grupo 

isolado fazendo exercício; fazer exercício em grupo; fazer perguntas; e responder perguntas. 

Para a segunda, aceitou-se: conversa paralela baixa; conversa paralela alta; ficar isolado em 

grupo sem fazer nada; conversar com pessoas de fora da sala; e virar para trás e conversar.  

A análise estatística foi realizada pelo PROC COR, usando o SAS (2002), 

correlacionando a frequência da participação e não participação de cada aluno com as 

disciplinas observadas e suas respectivas notas no bimestre averiguado. 

 

RESULTADOS 

A correlação entre a participação dos alunos e as variáveis disciplina e nota, não foram 

significativas. Todavia, a não participação apresentou significância quanto às disciplinas e as 

notas (Tabela 1).  

O interesse do aluno pela aula varia conforme a matéria.  

A não participação apresentou alta relevância em relação às notas obtidas. 

 

Tabela 1. Correlação entre participação, não participação, nota e disciplina. 

 

 Participa Não participa Nota Disciplina 

Participa -    

Não participa 0,069
NS 

-   

Nota -0,002
NS 

-0,225
** 

-  

Disciplina -0,092
NS

 0,152
* 

0,065
NS 

- 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Neste estudo constatou-se que o interesse do aluno pela aula varia conforme a matéria, 

de acordo com a afinidade de cada um deles e o modo pelo qual o professor conduz as aulas. 

Segundo Miranda (2008) [6], os alunos não desenvolvem uma vontade espontânea de 

aprender, isso é algo que vai se tornando interessante à medida que eles vão sendo motivados 

em sala de aula por professores capazes de despertar a atenção dos mesmos. 

Verificou-se também que a participação apresentou alta relevância em relação às notas 

obtidas. Isso pode ser explicado pelo fato de que quanto menor a participação do aluno nas 

aulas, o que na maioria das vezes ocorre em função dele não gostar de assisti-las, menor é sua 

nota. Seniciato; Cavassan (2001) [7] relatam que em humanos, a afetividade, ou seja, o gostar 

de algo, pode fortalecer ou asfixiar o conhecimento, tornando-se inseparável do 

desenvolvimento da inteligência. 



 

 

Conclui-se que a não participação dos discentes reflete de forma relevante na 

aprendizagem dos alunos. 
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