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NADA ACONTECE POR ACASO 

 

 

“De uma coisa podemos ter certeza:  

De nada adianta querer apressar as coisas.  

Tudo vem ao seu tempo, 

Dentro do prazo que lhe foi previsto.  

Mas a natureza humana não é muito paciente.  

Temos pressa em tudo!  

Aquela situação que você mesmo provoca,  

Por pura ansiedade de não aguardar o tempo certo.  

Mas poderia dizer:  

- Mas qual é o tempo certo?  

- Bom, basta você observar os sinais.  

Geralmente quando alguma coisa está para acontecer ou chegar até sua vida,  

pequenas manifestações do cotidiano  

enviarão sinais indicando o caminho certo.  

Pode ser a palavra de um amigo, um texto lido, uma observação qualquer.  

Mas com certeza, o sincronismo se encarregará de colocar você 

no lugar certo, na hora certa, no momento certo, 

 Diante da situação ou da pessoa certa!  

Basta você acreditar que nada acontece por acaso!  

E talvez por isso que você esteja agora lendo essas linhas...  

Tente observar melhor o que está a sua volta.  

Com certeza alguns desses sinais já estão por perto,  

Você nem os notou ainda.  

Lembre-se que o universo  

sempre conspira a seu favor,  

quando você possui um objetivo claro 

e uma disponibilidade de crescimento.” 

 

Paulo Coelho 



 

RESUMO 
 
 
 
 
 
Em uma sociedade influenciada pelo advento da globalização, a diversidade tem sido foco 
de estudos científicos destinados a entender como as diferenças entre indivíduos e grupos – 
cor, renda, gênero e preferências religiosas e sexuais - afetam as relações nos ambientes 
organizacionais. São ainda escassas as pesquisas que buscam associar os aspectos que 
versam sobre a homogeneidade e heterogeneidade entre indivíduos com a formação de 
grupos e resultados advindos dessas combinações. O objetivo do estudo consistiu em 
averiguar como os atributos da diversidade impactam no relacionamento e no desempenho 
de estudantes do curso de graduação em Administração. A pesquisa foi realizada em uma 
Instituição de Ensino Superior privada que, por meio da adoção de programas 
governamentais, promove o acesso das minorias ao ensino superior. Em um ambiente 
caracterizado cada vez mais por pessoas de diferentes perfis, localidades e culturas, torna-
se relevante para as organizações modernas entender os aspectos homogêneos e 
heterogêneos que caracterizam a dinâmica dos relacionamentos entre indivíduos e grupos. 
A metodologia adotada na investigação abrangeu métodos de natureza qualitativa e 
quantitativa. Em um primeiro momento, utilizou-se abordagem qualitativa para evidenciar 
os atributos de diversidade associados ao relacionamento e desempenho dos alunos de 
graduação. Na seqüência, procedeu-se à quantificação dos dados qualitativos, fazendo-se 
uso de combinações estatísticas para determinar associações entre os construtos 
diversidade e desempenho. Os resultados revelaram que os atributos comportamentos 
compartilhados, experiência profissional e hábitos de lazer interferem tanto no 
relacionamento quanto no desempenho dos alunos de graduação. Valores comuns e faixa 
etária impactam especificamente nas relações pessoais entre os graduandos. Por outro lado, 
atributos relacionados à naturalidade e à preferência sexual não influenciam no 
relacionamento e no desempenho dos graduandos. Mais do que buscar justificativas que 
amparem as relações de causalidade entre diversidade e desempenho, os resultados da 
pesquisa mostraram inferências que servem de referência para debates acerca dos 
caminhos que levam a melhorar o ambiente e a performance no meio acadêmico. 
 

 

 

Palavras-chave: Diversidade; Relações interpessoais; Desempenho; IES. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  
 
 
 
 
 

In a society that is influenced by the globalization’s advent, diversity has been the center of 
the scientific studies aimed in understanding the differences between individuals and 
groups – color, gender, religion and sexual preferences – and how they affect relations 
within an organizational environment. Researches which are directed in associating the 
aspects that deal with the homogeneity and the heterogeneity among individuals when 
developing groups and the results caused by these combinations are still scarce. The 
objective of this study consisted in investigating how the diversity attributes have an 
impact in the relationship and in the performance of the students that are graduating in 
Business Administration. The research was carried out in a private Institution of Higher 
Education that, through the adoption of government programs, promotes the access of the 
minorities to a higher education.  In an environment which is ever more characterized by 
people with different profiles, locations and cultures, it becomes relevant for the modern 
organizations understand the homogeneous and heterogeneous aspects that characterize the 
dynamic of the relationships among individuals and groups. The methodology that was 
adopted in this investigation included methods of qualitative and quantitative nature. In the 
beginning, a quantitative approach was used to give evidence to the diversity attributes that 
were associated with relationship and performance of the graduate students. Following, the 
quantification of the qualitative data was performed, using statistic combinations to 
determine the associations between the diversity attributes and performance. The results 
pointed out that the behavioral attributes that were shared, professional experience and 
leisure habits, interfere as much in the relationship as in the performance of the graduate 
students. Common values and age range have a specific impact in the personal relationship 
among those students. On the other hand, the attributes which are related to simplicity and 
sexual preference do not have influence in the relationship and performance of the 
graduates. More than searching for justifications that give support to the causality of the 
relationships between the diversity and performance, the results of this research identified 
inferences that can be used as references for future debates about how to help to improve 
the academic environment and performance. 
 
 
 
 
Key-words: Diversity; Interpersonal Relationship; Performance; IES.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, a diversidade tem ganhado mais evidência em função da intensidade 

com que o assunto tem se apresentado nas organizações. Com o advento da globalização e 

dos avanços tecnológicos, pessoas de diferentes perfis, localidades e culturas passaram a 

conviver, trabalhar e estudar nas formas presenciais e virtuais. O tema é de interesse 

também para os estudiosos que buscam compreender o que rege as diferenças nas relações 

entre povos de diferentes religiões e de distintos domínios de renda, como tem sido o 

debate sobre as dificuldades de integração entre mulçumanos e judeus, pobres e ricos, 

brancos e negros ou mesmo os questionamentos oriundos da defesa da opção sexual.  

 

Mesmo sendo uma temática há muito estudada em outras disciplinas, como a Sociologia, a 

Ciência Política e a Psicologia, as pesquisas acadêmicas sobre diversidade nas 

organizações tiveram seu ápice na década de 1990. Porém, pode-se dizer que, pela 

literatura existente, ainda não se chegou a um consenso em torno da concepção da 

diversidade nos estudos organizacionais (HANASHIRO; QUEIROZ, 2005; NKOMO; 

COX JR., 1999). Na tentativa de uma construção teórica mais embasada sobre o fenômeno, 

algumas correntes como a teoria da identidade social, a teoria das relações intergrupais, a 

demografia organizacional, as teorias de assimilação e a etnologia têm contribuído para 

explicar a dinâmica da diversidade nas organizações.  

 

Uma temática que tem ajudado a entender melhor a influência da diversidade diz respeito 

às manifestações de homogeneidade e heterogeneidade. Estudos sobre diversidade, como 

os realizados por Cox Jr. (1991) e Fleury (2000), indicam que um ambiente composto de 

pessoas que apresentam quaisquer tipos de dessemelhança favorece a propagação de 

conflitos interpessoais e problemas de comunicação. Por outro lado, beneficia o processo 

de tomada de decisão e propicia um ambiente para o exercício da criatividade.  

 

Outra vertente dos estudos sobre diversidade busca associar o construto ao desempenho. 

Apesar de serem vários os estudos da influência da diversidade no ambiente das 

organizações, são ainda escassas as pesquisas no Brasil que versam sobre como ela afeta o 

comportamento e a performance dos grupos de trabalho. Kochan et al. (2003) afirmam que 
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duas razões explicam essas evidências: as dificuldades de caráter sensitivo, difíceis de 

serem discutidas quando o objeto de análise são os cenários organizacionais, e a própria 

relutância das instituições em aceitar um processo investigativo dessa natureza. 

 

Paralelamente ao interesse de verificar de que maneira a diversidade impacta nas relações e 

no desempenho de grupos, o presente trabalho explora também os efeitos das diferenças 

sociais no ambiente universitário. Durante as últimas três décadas e meia, a diversidade e 

as intervenções a ela relacionadas evoluíram de modo a englobar um amplo conjunto de 

propósitos, questões e iniciativas em campus de universidades (CHANG, 2005). Visto que 

o entendimento e a disposição de um estudante para interagir com a diversidade nem 

sempre são assegurados, é necessário um esforço sustentado e coordenado em relação à 

diversidade no sentido de aumentar os efeitos positivos no desenvolvimento e aprendizado 

do corpo discente. 

 

Na literatura existente sobre os impactos da diversidade no ambiente de convivência das 

universidades, é ponto consensual a necessidade de se compreender melhor os seus 

benefícios para o ensino superior (BOWEN et al., 1999; BROWN, 2004; ZEPKE, 2005). 

As faculdades e universidades que possuem uma comunidade diversificada de estudantes e 

professores podem vir a oferecer oportunidades e desafios únicos, que devem ser 

considerados quando prevalece a pretensão de maximizarem-se as oportunidades de 

aprendizagem oriundas dessa diversidade. 

  

Grande parte dessas pesquisas tem sido realizada por associações representativas de 

universidades norte-americanas. Assim, resgatando os trabalhos existentes sobre as 

repercussões da diversidade no ambiente universitário, é possível encontrar uma série de 

teorias construídas para entender a aparente resistência de alguns contra a viabilização de 

campi constituídos por comunidades acadêmicas genuinamente diversificadas. São estudos 

que buscam explicar também razões que justificam a dificuldade apresentada por algumas 

universidades em aumentar o número de estudantes de uma minoria pouco representativa 

(BROWN, 2004). 

 

Se por um lado os atributos de diversidade, em especial raça e etnia, são bastante estudados 

nos Estados Unidos, por outro, são quase desconhecidos os estudos sobre os impactos das 

diferenças sociais em universidades brasileiras. Com este trabalho propõe-se também abrir 
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espaço para se discutir a diversidade no âmbito da educação superior no Brasil, não se 

restringindo somente a aspectos de natureza racial e étnica. A proposta é incluir outros 

atributos como valores, comportamentos, formação educacional, localização residencial, 

naturalidade, experiência profissional, renda, idade, lazer e preferência sexual. Assim, 

buscou-se responder à seguinte questão de pesquisa: como os atributos de diversidade 

podem influenciar no relacionamento e no desempenho de alunos graduação? 

 

O setor de educação superior no Brasil vem, nos últimos anos, sendo exposto a novos 

desafios derivados de mudanças significativas no segmento. Até o início da década passada 

as Instituições de Ensino Superior (IES) estavam habituadas a atuar em um ambiente bem 

mais confortável e estável do que o atual caracterizado por baixas taxas de crescimento no 

número de matrículas, bem como pelo clima competitivo menos hostil entre as instituições. 

Hoje, as IES brasileiras têm enfrentado alta competitividade no mercado, em decorrência 

do elevado número de faculdades abertas, em especial, nos últimos seis anos. Dados do 

Censo de Educação Superior demonstram que só o número de instituições particulares no 

país saltou de 1.208, em 2001, para 1.789, em 2006 (RODRIGUES; RIBEIRO, 2006), 

crescimento de 48,10%. Para se ter uma idéia da participação das IESs Privadas no 

mercado, 94% das instituições autorizadas pelo Governo Federal no ano de 2005 eram 

particulares (KLINGL, 2005). Nelas estão matriculados cerca de ¾ dos universitários do 

Brasil. Esse aumento significativo de entrantes no segmento educacional advém não só do 

cenário de globalização do comércio e da economia, mas também do elevado aumento da 

demanda por esse tipo de serviço. 

 

A partir da percepção governamental de que a Universidade Pública não conseguiria suprir 

a enorme demanda reprimida pela educação superior no país, uma postura mais 

“desregulamentatória” foi assumida. Como reflexo direto dessa política, alguns 

movimentos puderam ser observados, tais como: o significativo aumento do número de 

alunos no ensino superior; o surgimento de instituições com modelos de operação 

desafiadores focados em economia de escala em termos de matrículas e mensalidades mais 

baratas; a multiplicação no número de unidades de ensino e a implementação de processos 

mais estruturados de avaliação externa do desempenho acadêmico dessas instituições. 

Além dessas tendências, destacam-se as políticas públicas destinadas a possibilitar mais 

oportunidades de acesso ao ensino superior de classes desfavorecidas. 
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Atualmente, as parcelas da sociedade constituídas pelas classes de baixo poder aquisitivo e 

pelas pessoas de cor negra e parda têm sido as mais beneficiadas pelos programas do 

Governo Federal relacionados à inclusão no ensino superior. A recente Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) em 2005 revela forte crescimento de negros e pardos no ensino superior. 

Em 1995, o percentual de participação dessa classe racial era de 18%. Em 2001 passou 

para 22% e em 2005 atingiu 30% dos estudantes matriculados nas IES brasileiras (GOIS, 

2006).   

 

Da mesma maneira que aumentou o número de IES no Brasil, a abertura de cursos de 

ensino superior também apresentou elevadas taxas de crescimento. De acordo com Castro 

(1981), em menos de 30 anos os cursos de graduação em Administração no território 

brasileiro alcançaram dimensões significativas. De dois cursos em 1954, passou-se para 31 

em 1967, 177 em 1973 e 244 em 1978. Os dados mais recentes extraídos do Censo do 

Instituto Nacional de Estatística e Pesquisa do Ministério da Cultura (2007) indicam a 

existência de 2.484 cursos de graduação em Gerenciamento e Administração em 2005. 

 

Como conseqüência da entrada desse grande contingente de alunos nas IES privadas, 

desencadeou-se um debate questionando-se a qualidade de ensino e qual seria o papel 

dessas instituições na política de inclusão social proposta pelo Governo. Uma das 

contrapartidas oferecidas pelo Governo Federal foi a adoção do Programa Universidade 

para Todos (ProUNI), que fornece bolsas de estudos a alunos de baixo poder aquisitivo em 

troca de benefícios de ordem fiscal. Assim, uma relevante parcela de pessoas de baixa 

renda tem adentrado nas IES privadas, o que tem contribuído para aumentar a diversidade 

nas faculdades e universidades privadas do país. 

 

Diante do exposto o objetivo desta dissertação é analisar os impactos da diversidade no 

relacionamento e no desempenho de alunos de graduação em Administração em uma 

Instituição de Ensino Superior privada. São os seguintes os objetivos específicos a serem 

trilhados: 

• Identificar os atributos de diversidade que serão pesquisados junto aos grupos 

de alunos de graduação do curso de Administração; 

• Analisar como os indicadores de diversidade influenciam o relacionamento dos 

alunos do curso de Administração; 
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• Analisar como os indicadores de diversidade afetam o desempenho dos alunos 

do curso de Administração.  

 

Este estudo se justifica pelo interesse de contribuir para com as pesquisas que tratam das 

implicações da diversidade no ambiente universitário. A idéia é entender como os atributos 

da diversidade podem influenciar na formação de grupos e no desempenho dos indivíduos 

que fazem parte de um mesmo ambiente social. Se de um lado parece ser notória a 

necessidade de se compreender melhor a influência da diversidade no ensino superior, por 

outro exige um repensar dos gestores acadêmicos sobre como lidar com o fenômeno. O 

discurso político, empresarial e socioeconômico enfatiza a educação como a base mais 

sólida para o desenvolvimento do país em todas as esferas. Nesse ponto não se deve relevar 

a um segundo plano pesquisas que possibilitem a viabilização prática dos discursos. O 

estudo da diversidade pode vir então a deixar pistas para profissionais do ensino sobre 

como as diferenças sociais repercutem no comportamento e desempenho do corpo 

discente.  

 

A dissertação está organizada em cinco capítulos. Após esta introdução, no capítulo 2 é 

apresentada a revisão de conceitos e teorias sobre a diversidade e os estudos que associam 

o construto com relações sociais e desempenho. No capítulo 3 é descrito o caminho 

metodológico proposto para pesquisa. Em seguida, no capítulo 4, são abordados os 

resultados do trabalho; e o capítulo 5 trata das conclusões do estudo.    
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2 DIVERSIDADE, RELACIONAMENTO E DESEMPENHO: ASPECTO S 

TEÓRICOS E IMPLICAÇÕES NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO 

 

 

Neste capítulo, a revisão da literatura abordou as concepções sobre diversidade, as origens 

e estruturas teóricas sobre o tema, os estudos existentes sobre homogeneidade e 

heterogeneidade, as menções que tratam da gestão da diversidade, em especial, aquelas 

associadas às teorias que buscam explicar a influência dos atributos de diversidade no meio 

universitário.  

 

 

2.1 As concepções de diversidade: os enfoques restrito e amplo 

 

A literatura sobre diversidade ainda não apresenta amadurecimento conceitual, tampouco 

existe no Brasil uma tradição constituída de estudo e pesquisa sobre o tema, o que faz da 

investigação desse fenômeno uma importante lacuna a ser explorada (ALVES; GALEÃO-

SILVA, 2004; HANASHIRO; GODOY, 2004; VERGARA; IRIGARAY, 2007). 

 

De acordo com Jackson e Ruderman (1996), o termo diversidade está longe de se constituir 

num construto bem definido. A multidimensionalidade do conceito é um dos mais difíceis 

desafios na pesquisa de diversidade (COX JR., 1994). Nkomo e Cox Jr. (1999) registram 

que a ausência de rigor conceitual, bem como a fragmentação das fontes históricas e os 

vários caminhos que podem ser trilhados no desenvolvimento teórico da diversidade 

dificultam os esforços de se estudar em profundidade a temática. 

 

A falta de especificidade de concepções sobre a diversidade colabora também para que as 

definições encontradas na literatura variem entre significados de natureza restrita - que em 

geral enfatizam raça, etnia e gênero - e sentidos que expressam amplitude, muitas vezes se 

referindo às diversas diferenças individuais existentes entre as pessoas (NKOMO; COX 

JR., 1999). As definições mais amplas espelham o individualismo que estrutura muitas de 

nossas idéias sobre a abrangência do tema. Por sua vez, as abordagens restritas tendem a 

ser interpretadas como se referindo apenas às pessoas pertencentes a um gênero específico 

ou a um grupo minoritário de raça-etnia de um determinado sistema social. 
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Cross et al. (1994) defendem a idéia conceitual que restringe a definição da diversidade. 

Segundo esses pesquisadores, a diversidade se limita a assuntos de racismo, sexismo, 

heterossexismo, atividades classistas e outras formas de discriminação no nível individual, 

da identidade com o grupo e com o sistema. O observador, ao delimitar o seu objeto de 

estudo, foca-se em uma das variáveis que compõem a diversidade cultural em um ambiente 

social. Aqui a investigação se limita à representação, em um sistema social, de pessoas 

com afiliações a grupos claramente diferentes em termos de significado cultural (COX JR., 

1994). Assim, é comum encontrar pesquisas que tratam especificamente de atributos 

associados, por exemplo, à raça (CABRERA et al., 1999), à sexualidade (SINCLAIR, 

1998), à homossexualidade (SIQUEIRA; FERREIRA; ZAULI-FELLOWS, 2006) e ao 

assédio moral (FREITAS, 2001).    

 

Em outra vertente, alguns autores defendem um enfoque mais amplo para pesquisar a 

diversidade. Segundo Hanashiro e Queiroz (2006), o conceito de diversidade encontra-se 

em constante evolução. A visão das diferenças entre indivíduos no contexto organizacional 

expandiu do simples conceito de raça, gênero e etnias para uma noção multidimensional, 

incluindo também aquelas que caracterizam os grupos sociais.  

 

Autores como Thomas Jr. (1991), Jamieson e O`Mara (1991), Loden e Rosender (1991), e 

Fleury (2000) propõem definições mais amplas para a diversidade. Thomas Jr. (1991) 

advoga que:  

 

a diversidade inclui todos, não é algo que seja definido por raça ou 
gênero. Estende-se à idade, história pessoal e corporativa, formação 
educacional, função e personalidade. Inclui estilo de vida, preferência 
sexual, origem geográfica, tempo de serviço na organização, status de 
privilégio ou de não-privilégio e administração ou não-administração 
(THOMAS JR, 1991). 

 

Já Jamieson e O`Mara (1991) sustentam uma visão expandida da diversidade, 

acrescentando valores, idade, inabilidade, formação educacional ao invés de uma 

interpretação mais comum, que se restringe exclusivamente a mulheres e negros. Por sua 

vez, Loden e Rosender (1991), ao adotarem também uma definição conceitual mais ampla 

da diversidade, estabelecem distinções entre as dimensões primárias imutáveis (idade, 

etnia, gênero, raça, orientação sexual e habilidades físicas) e as dimensões secundárias 
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mutáveis (formação educacional, localização geográfica, crenças religiosas, renda, estado 

civil e experiência no trabalho). 

 

Compartilhando também da corrente de uma conceituação mais ampla para a diversidade, 

Fleury (2000) define o termo como uma mistura de pessoas com identidades diferentes 

interagindo no mesmo sistema social. Nesses sistemas coexistem grupos de maioria e de 

minoria, sendo os de maioria aqueles cujos membros historicamente obtiveram vantagens 

em termos de recursos econômicos e de poder em relação aos outros, denominados de 

minorias1.  

 

Nkomo e Cox Jr. (1999), no entanto, alertam para o fato de que o debate entre definições 

restritas e amplas não ajuda na compreensão da diversidade, uma vez que nenhuma 

abordagem atende satisfatoriamente à complexidade do conceito. A definição restrita é 

problemática, pois usualmente enfoca uma dimensão por vez e deixa de reconhecer as 

interações entre as categorias. Além disso, freqüentemente, raça e gênero são tratados 

como se fossem características que têm conseqüências somente para minorias ou mulheres, 

ignorando a amplitude dessas duas categorias (NKOMO; COX JR., 1999).   

 

A visão ampla também apresenta alguns problemas porque implica que todas as diferenças 

são as mesmas ou terão os mesmos efeitos no grupo de trabalho. Outro risco dessa 

abordagem é que ela conduz a uma conclusão reducionista de que todo mundo é diferente. 

No caso deste estudo adotar-se-á a abordagem mais expandida da diversidade em função 

de se objetivar entender como os diversos atributos podem influenciar nos relacionamentos 

e desempenhos das pessoas. O item seguinte busca esclarecer melhor os conceitos de 

diversidade. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Neste estudo será adotado o conceito de grupos de minoritários proposto por Hutchinson e Hyer (2000). 
Segundo os autores as minorias podem ser definidas como aqueles que não são brancos, homens, 
heterossexuais e cristãos. 
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2.1.1 Diversidade e diversidade cultural 

 

Conforme já relatado, não raro, os estudos sobre diversidade carecem de especificidade 

quanto ao conceito e os autores tratam quase que indistintamente a diversidade e a 

“diversidade cultural” (HANASHIRO; GODOY; CARVALHO, 2004). Tomando como 

referência a perspectiva do indivíduo, a diversidade é manifestada pelas diferenças entre os 

indivíduos entre si, que incluem dimensões de personalidade e comportamento 

(KANDOLA; FULLERTON, 1994). Essa variedade individual criada em qualquer 

sociedade pela presença de diferentes pontos de vistas e caminhos que levam à construção 

de significados são geralmente influenciados por culturas e religiões diversas. Zepke 

(2005) argumenta que a diversidade individual se origina das formas em que os homens e 

mulheres são socializados e das diferenças sociais que emergem das classes, idades e 

desenvolvimento de habilidades dos indivíduos.  

 

A diversidade cultural está mais associada à identificação dos grupos sociais. Ela se 

manifesta quando o grupo social tem significado cultural, ou seja, as pessoas compartilham 

as mesmas normas de comportamento, valores, idioma, e assim por diante. Diversidade 

cultural é a representação, num sistema social, de pessoas com diferentes identidades 

grupais e significações culturais distintas (COX JR., 1994). De acordo com Fleury (2000), 

pode ser estudada sob diferentes perspectivas: da sociedade, da organização, do grupo e do 

indivíduo. Segundo a autora, os padrões culturais expressando valores e relações de poder 

precisam ser referenciados e analisados em todos os âmbitos. 

 

A diversidade cultural nas organizações significa a inclusão de trabalhadores nas 

dimensões de raça, gênero, orientação sexual, idade, deficiência ou habilidade física, classe 

social, naturalidade, nacionalidade, religião e posição organizacional. Assim, na 

diversidade cultural prevalecem o reconhecimento, o reforço e a valorização das diferenças 

e semelhanças entre os indivíduos, de modo a se empenharem no alcance dos objetivos 

organizacionais (TORRES; PÉRES-NEBRA, 2004). No subitem seguinte estão 

estruturadas as origens e correntes teóricas da diversidade.   
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2.2 Abordagens teóricas sobre diversidade e possíveis implicações na estruturação de 

grupos sociais e no desempenho 

 

Nos estudos existentes sobre diversidade, alguns autores buscam construir um arcabouço 

teórico da temática. As origens dessa empreitada e as teorias que tratam do assunto serão 

contempladas a seguir. 

 

 

2.2.1 Origens do estudo da diversidade 

 

Segundo Hanashiro, Godoy e Carvalho (2004), empreender uma pesquisa em diversidade 

requer compreender a sua origem e significados. Para Nkomo e Cox Jr. (1999), os 

fundamentos epistemológicos da diversidade nos estudos organizacionais podem ser 

encontrados na teoria da identidade social, na teoria das relações intergrupais, na 

demografia organizacional, nas teorias de assimilação (pesquisas sobre racioetnia e gênero) 

e na etnologia. 

 

O QUADRO 1 mostra a evolução das tendências teóricas no estudo da diversidade e indica 

alguns autores representativos das respectivas correntes.  

 

QUADRO 1 

Estruturas teóricas para a compreensão da diversidade 

Estruturas 
teóricas 

Ênfase das pesquisas Autores 
Representativos 

Teoria da 
Identidade Social 

Efeito da identidade do grupo no 
comportamento humano (NKOMO; COX 
JR., 1999). 

Tajfel, 1972; Turner, 
1975; Tajfel e Turner, 
1979. 

 
Teoria das 
relações 
intergrupais 
 

 
Administrar os conflitos potenciais que 
surgem da interface entre os grupos de 
identidade e grupos organizacionais 
(NKOMO; COX Jr., 1999). 

 
Alderfer e Smith, 1982; 
Alderfer, 1987. 

 
Demografia 
Organizacional 

 
Determinar o impacto da composição 
demográfica das organizações ou grupo de 
trabalho (idade, tempo de serviço, formação 
educacional, histórico funcional) nos 
resultados do trabalho (TSUI et al., 1995). 

 
Pfeffer, 1983; Tsui e 
O´Reilly, 1989; Tsui et 
al., 1995. 
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Continua QUADRO 1 
Estruturas 

teóricas 
Ênfase das pesquisas Autores 

Representativos 
 
Teorias de 
Assimilação 

 
Analisar o tratamento diferenciado nas 
organizações baseado na racioetnia e 
gênero, bem como discriminação racial e 
sexual (NKOMO; COX Jr., 1999). 

 
Kraiger e Ford, 1985; 
Morrison et al., 1987; 
Greenhauss et al., 1990; 
Bele, 1990; Thomas, 
1990; Cox e Nkomo, 
1991; 

 
Etnologia 

 
Identificar as similaridades e as diferenças 
culturais entre grupos de identidade, bem 
como a análise de fenômenos culturais 
como distância cultural e choque cultural 
(NKOMO; COX Jr., 1999). 

 
Hofstede, 1980; Hall, 
1976; 
Laurent, 1983; Tung, 
1988. 

Fonte: Hanashiro, Godoy e Carvalho (2004). 

 

Uma leitura do Quadro 1 permite observar que a teoria da identidade social vigorou 

principalmente na década de 1970; a teoria das relações intergrupais e a etnologia foram 

mais preponderantes na década de 1980; as pesquisas de racioetnia perduraram no período 

que vai da segunda metade dos anos de 1980 até o início da década de 1990 e as pesquisas 

orientadas para a demografia organizacional remontam de uma etapa mais recente. A 

próxima seção retrata as estruturas teóricas revistas na literatura. 

 

 

2.2.2 Modelos teóricos da diversidade e associações com relacionamentos e 

desempenho de grupos sociais 

 

De acordo com Nkomo e Cox Jr. (1999), diversos acadêmicos têm publicado modelos 

conceituais sobre a diversidade que combinam e traduzem as informações de correntes de 

pesquisas mais antigas. Alguns desses modelos podem ser identificados na literatura norte-

americana e servem de base teórica para a gestão da diversidade (HANASHIRO; GODOY, 

2004). 

 

Cox Jr. (1994) desenvolveu um modelo interativo de diversidade cultural orientado, 

principalmente, para a diversidade baseada em racioetnia, gênero e nacionalidade. Essa 

abordagem consiste em um conjunto de variáveis individuais, intergrupais e 

organizacionais que afetam desempenhos individuais e organizacionais. Os resultados 
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individuais dividem-se em indicadores de resposta afetiva e relacionamentos (satisfação no 

trabalho e carreira, identificação organizacional e envolvimento com o trabalho) e 

indicadores de realização (desempenho no trabalho, remuneração e mobilidade horizontal e 

vertical). Em contrapartida, os desempenhos organizacionais são divididos tomando-se por 

base a diretiva dos impactos esperados em primeiro nível (atendimento, turnover e 

qualidade do trabalho) e em segundo nível (por exemplo, lucro). A idéia central desse 

modelo é que a presença da diversidade nas organizações afetará os resultados individuais 

e organizacionais e que o “clima da diversidade” é o eixo que determinará se esse resultado 

será positivo ou negativo (HANASHIRO; GODOY, 2004). 

 

Nessa mesma cadência, Jackson, May e Whitney (1995) propõem uma abordagem 

denominada modelo para o entendimento da dinâmica da diversidade nas equipes de 

trabalho. Segundo esses autores, os principais elementos dessa perspectiva são os aspectos 

da diversidade, os estados de mediação e os processos e conseqüências comportamentais. 

Todos esses três elementos são analisados em um contexto mais amplo das forças 

organizacionais e sociais e nos âmbitos individual, interpessoal e do grupo. Por esse 

modelo é possível analisar a diversidade como uma característica dos indivíduos e das 

diferenças que distinguem o indivíduo de seu grupo de trabalho. Permite-se também 

identificar aquelas características da diversidade que caracterizam os grupos de trabalho. 

Além disso, as dimensões da diversidade são listadas como relacionadas à tarefa (tempo de 

trabalho, formação educacional, etc.) ou orientadas para as relações (gênero, raça, etc.). 

 

De certa maneira o modelo proposto por Jackson, Way e Whitney (1995) busca entender a 

influência da diversidade no meio social. Mesmo mediado por um grande número de 

tarefas e variáveis relacionais - tais como atenção, memória, estágio de socialização e 

respostas cognitivas e afetivas - a combinação dos atributos individuais, da similaridade 

interpessoal e da formação de equipes são posicionadas para auxiliar na compreensão de 

como elas podem afetar no desempenho pessoal e no equilíbrio de poder e criatividade da 

equipe (NKOMO; COX Jr., 1999). 

 

Já o modelo proposto por Dass e Parker (1999) apud Hanashiro e Godoy (2004) se traduz 

em uma abordagem contingencial ao grau de pressão, às perspectivas das atitudes dos 

gestores, às prioridades e às respostas estratégicas relativas à diversidade (HANASHIRO; 

GODOY, 2004). Inicialmente, o modelo proposto por Dass e Parker (1999) busca 
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examinar como as organizações gerenciam a diversidade organizacional e as respectivas 

respostas estratégicas, sob a ótica das seguintes perspectivas: resistência, discriminação e 

justiça, acesso e legitimidade e aprendizagem. 

 

A perspectiva da resistência é adotada quando a pressão por um determinado tipo de 

diversidade é baixa (HANASHIRO; GODOY, 2004). Percebe-se a diversidade a partir do 

instante em que as pessoas apresentam alguma forma visível de diferença, podendo ser 

alvo de ameaça para os grupos dominantes. A resposta estratégica a essa perspectiva 

relacional é a negação, a falta de respeito e a manipulação. 

 

Na perspectiva da discriminação e justiça, a diversidade surge como um problema a ser 

resolvido. Por essa abordagem o papel de grupos historicamente em desvantagem se 

sobrepõe aos demais indivíduos ou à própria organização como um todo. Assim, as 

pessoas podem ser encorajadas a ver os outros indivíduos de raças, gêneros e 

nacionalidades diferentes da mesma forma, sem distinção. A resposta estratégica a essa 

perspectiva inclui táticas de negociação e pacificação de interesses de diferentes grupos. 

Esse tipo de resposta pode ser adequado quando a pressão por um determinado tipo de 

diversidade é moderada.   

 

A perspectiva do acesso e legitimidade defende uma assimilação progressiva da 

diversidade. Diferentemente da perspectiva da discriminação e justiça que é adotada por 

força de instrumentos legais, ela é tipicamente adotada por opção. A diversidade é vista 

como uma necessidade que deve ser praticada no ambiente de convivência. Assim, as 

diferenças são reconhecidas e valorizadas. A resposta estratégica a essa perspectiva é a 

acomodação.  

 

Dass e Parker (1999) chamam a atenção, na perspectiva da aprendizagem, para três 

características que a distingue das abordagens anteriores: a) vê similaridades e diferenças 

como um aspecto dual da diversidade da força de trabalho; b) procura múltiplos objetivos 

da diversidade, incluindo eficiência, inovação, satisfação do cliente, desenvolvimento dos 

empregados e responsabilidade social; c) a diversidade é percebida com ramificações no 

curto e longo prazo. Nessa abordagem as respostas estratégicas são de natureza pró-ativa.  
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Hanashiro e Godoy (2004), ainda citando o estudo de Dass e Parker (1999), sugerem três 

opções para a implementação de ações de diversidade: a abordagem episódica, a 

abordagem freestanding e a abordagem sistêmica. A implementação das iniciativas de 

diversidade dependerá tanto das perspectivas e das respostas estratégicas quanto da 

mensuração do grau de sua importância e/ou prioridade para os grupos sociais envolvidos. 

 

A abordagem episódica é usada quando existem poucas pressões para a diversidade; aqui 

as iniciativas tendem a ser fragmentadas e isoladas da atividade essencial do grupo. Já a 

freestanding é adotada quando a pressão para a diversidade é moderada e considerada uma 

prioridade significante para os integrantes da organização. As ações de diversidade são 

formalizadas e não integradas à atividade principal da que integra o grupo. Por sua vez, a 

abordagem sistêmica ocorre quando existe alta pressão para a diversidade e essa é 

considerada uma questão estratégica.  

 

No sentido de permitir uma análise contingencial das ações de diversidade no ambiente de 

convivência, Dass e Parker (1999) advogam que, ao se associar as quatro respostas 

estratégicas com as três opções de implementação de iniciativas, as pessoas serão capazes 

de desenvolver diferentes formas de lidar com a diversidade. Neste ponto, as noções de 

homogeneidade e heterogeneidade, a serem tratadas no tópico seguinte, podem auxiliar a 

entender a influência da diversidade na formação e desempenho de grupos. 

 

 

2.3 Homogeneidade e heterogeneidade – influências na formação e desempenho de 

grupos 

 

Um dos debates presentes no campo de estudo da identidade social e da teoria das relações 

intergrupais diz respeito aos benefícios e malefícios dos grupos homogêneos e 

heterogêneos. Neste ponto, o compartilhamento ou não de atributos de diversidade pode 

indicar a presença da homogeneidade ou heterogeneidade em um determinado grupo 

social. Recentemente têm se tornado mais freqüentes pesquisas que buscam associar a 

influência das diferenças de identidades individuais no comportamento, na formação e no 

desempenho de grupos de trabalho (HANASHIRO; QUEIROZ, 2005; 2006).   
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De acordo com Tsui, Egan e O´Reilly (1992), diferentemente de outras linhas de 

investigação como, por exemplo, as pesquisas sobre demografia organizacional, os estudos 

em diversidade não limitam seu foco no efeito das diferenças da identidade do grupo sobre 

os membros de grupos minoritários e sim nos impactos provocados sobre os trabalhadores 

de maneira geral. As pesquisas que revelam o impacto da identidade sobre os membros de 

grupos minoritários demonstram, simultaneamente, os efeitos para os membros dos grupos 

majoritários (NKOMO; COX Jr., 1999). 

 

Os estudos existentes sugerem que a heterogeneidade potencialmente demográfica tem 

efeitos positivos e negativos sobre os resultados no trabalho (NKOMO; COX Jr., 1999). 

Segundo esses autores, as desvantagens de contar com grupos mais heterogêneos, quando 

comparados aos grupos homogêneos, estão associadas à redução da coesão dentro dos 

grupos, à diminuição da satisfação dos seus integrantes e ao aumento do turnover. De 

forma contrária, a heterogeneidade pode vir a aprimorar a criatividade, qualificar o 

processo de tomada de decisão e ampliar as possibilidades de inovação.  

 

Triandis, Hall e Evans (1965) e Adler (1986), dois trabalhos citados por Nkomo e Cox Jr. 

(1999), propõem investigar se o conhecimento sobre diferenças culturais, que permitem 

mais tempo para se chegar às decisões, além de outras intervenções, podem ser usadas para 

reduzir os efeitos negativos da heterogeneidade e aumentar os efeitos positivos. 

Comparando os resultados da criatividade apresentados em grupos homogêneos e 

heterogêneos, Triandis, Hall e Evans (1965) constataram que os grupos heterogêneos 

foram menos criativos que os homogêneos quando não houve nenhuma intervenção no 

intuito de minimizar as diferentes atitudes provenientes da diversidade entre os grupos. 

Contudo, nas situações em que houve algum tipo de intervenção, como, por exemplo, 

treinamento no sentido de melhorar a comunicação e o entendimento entre os membros dos 

grupos heterogêneos, os resultados foram inversos.  

 

Adler (1986), em estudo experimental realizado com equipes heterogêneas e homogêneas, 

relata que os resultados apresentados indicam que uma atenção cuidadosa para a dinâmica 

da diversidade pode ser a diferença entre os efeitos positivos e negativos nas avaliações de 

desempenho de grupos heterogêneos e homogêneos. O autor defende a idéia de que por 

meio do conhecimento das diferenças culturais as organizações são capazes de promover 
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ações e intervenções para reduzir os efeitos negativos da heterogeneidade bem como 

aumentar os efeitos positivos. 

 

Autores como Hoffman (1979), McGrath (1984) e Shaw (1981), citados por Pardini 

(2004), demonstram que, em muitos casos, a diversidade dos grupos em termos da 

heterogeneidade e da personalidade auxilia na qualidade da decisão. A característica 

heterogênea pode estar também positivamente relacionada às soluções dos problemas 

desenvolvidos pelas próprias equipes (HAMBRICK et al., 1998).  Pesquisas realizadas 

com equipes da alta administração encontram resultados similares e atestam que a 

heterogeneidade de grupos de executivos está associada ao aprimoramento do processo 

decisório e ao desempenho da organização (BANTEL; JACKSON, 1989; EISENHARDT; 

SCHOONHOVEN, 1990; HAMBRICK; CHO; CHEN, 1996). 

 

A heterogeneidade na idade, por exemplo, apresentou correlação positiva com inovação 

(BANTEL; JACKSON, 1989) e desempenho, medido por meio de market share e lucro 

(HAMBRICK; CHO; CHEN, 1996). Assim, como nenhum efeito negativo ou neutro foi 

observado nas pesquisas, há evidências de que a heterogeneidade em idade, nas equipes da 

alta administração, é um aspecto importante e benéfico para a organização (HANASHIRO; 

QUEIROZ, 2006). 

 

Por sua vez, os estudos de Bantel e Jackson (1989), Hambrick, Cho e Chen (1996) e 

Simons, Pelled e Smith (1999), citados por Hanashiro e Queiroz (2006), revelam que a 

heterogeneidade do nível educacional dos membros das equipes da alta administração 

apresentou efeito positivo em termos de inovação (BANTEL; JACKSON, 1989) e 

desempenho (HAMBRICK; CHO; CHEN, 1996; SIMONS; PELLED; SMITH, 1999).  

 

 Por outro lado, conforme Pardini (2004), uma série de estudos constata efeitos negativos 

advindos do desempenho de grupos heterogêneos. Fazendo referência a Ancona e Caldwell 

(1992), O´reilly e Flatt (1989) e Tuckman (1965), o pesquisador argumenta que, ao 

contrário da heterogeneidade, a homogeneidade promove a integração, a confiança e a fácil 

comunicação, deliberando vantagens na implementação das ações.  

 

Notam-se até aqui vários estudos que buscam associar atributos de diversidade e aspectos 

de homogeneidade e heterogeneidade com impactos sobre o comportamento e os 
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resultados obtidos por grupos sociais. As variáveis relacionamento e desempenho, em 

certos momentos, aparecem implícitas em algumas pesquisas, como nas investigações 

citadas no tópico anterior, que relacionam os efeitos positivos da homogeneidade nos 

relacionamentos e da heterogeneidade nos processos de criação. De acordo com Dadfar e 

Gustavsson (1992), a diversidade, quando bem administrada, torna-se um propulsor das 

relações sociais e do desempenho organizacional. Quando mal conduzida, pode afetá-los 

negativamente. O tópico seguinte aborda a questão da gestão da diversidade 

 

 

2.4. A gestão da diversidade 

 

Para Hanashiro e Queiroz (2006), para obterem mais eficácia dos times as organizações 

necessitam gerenciar de forma efetiva a diversidade manifestada no espaço de atuação das 

equipes de trabalho. Muitas iniciativas têm sido adotadas para incentivar o discurso sobre a 

diversidade organizacional, sendo ainda poucos os resultados efetivos obtidos. O que se 

percebe nas organizações é que as tensões entre os empregados têm aumentado e 

comprometido o desempenho organizacional (THOMAS; ELY, 1996).  

 

De acordo com Torres e Pérez-Nebra (2004), o gerenciamento da diversidade trata do 

desenvolvimento e do estabelecimento de normas organizacionais que valorizem as 

diferenças entre os grupos para a melhoria da efetividade organizacional. A gestão da 

diversidade, portanto, não está só em reconhecer essas diferenças, mas em descobrir como 

obter novas e significativas perspectivas para a harmonia na convivência de grupos sociais. 

(TORRES; PÉREZ-NEBRA, 2004).  

 

Cox Jr. (1994) considera que gerenciar a diversidade cultural significa planejar e executar 

sistemas e práticas organizacionais de gestão de pessoas de modo a maximizar as 

vantagens potenciais da diversidade e minimizar as suas desvantagens. No dizer de 

Thomas e Ely (1996), para realizar a gestão da diversidade é necessário adotar um enfoque 

holístico, a fim de haver um ambiente organizacional que permita que todos desenvolvam 

o próprio potencial em prol do alcance dos objetivos do grupo. 

 

Na visão de Fleury (2000), gerenciar a diversidade implica desenvolver as competências 

necessárias ao crescimento e sucesso do negócio. Sendo assim, administrar a diversidade 
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significa adicionar valor à organização. A gestão da diversidade cultural deve ter então 

como objetivo principal administrar as relações de trabalho, as práticas de emprego e a 

composição interna da força de trabalho, de modo a atrair e reter os melhores talentos 

dentre os chamados grupos de minoria (FLEURY, 2000). 

 

Duas vertentes associam os benefícios proporcionados pelas diferenças e similaridades de 

indivíduos e grupos na gestão da diversidade nas organizações. De um lado, a defesa de 

que uma força de trabalho diversificada favorece o processo decisório, possibilita mais 

criatividade, aprendizagem e inovação, melhora o atendimento mercadológico de 

diferentes tipos de consumidores e, por conseguinte, conduz à vantagem competitiva (COX 

JR.; BLAKE, 1991; MENDES, 2004; THOMAS; ELY, 1996). Na outra vertente, algumas 

pesquisas indicam que a similaridade dos integrantes do grupo ajuda a desenvolver a 

coesão, elemento fundamental para o sucesso da equipe (ANCONA; CALDWELL, 1992; 

DADFAR; GUSTAVSSON, 1992). 

 

Entre os malefícios proporcionados pela diversidade, Cox Jr. (1991) destaca a presença de 

custos potenciais com a predominância da diferença entre indivíduos e grupos de trabalho, 

o que pode ser constatado na elevada rotatividade no ambiente de trabalho, na constância 

de conflitos interpessoais e nos freqüentes problemas de comunicação. Entre os problemas 

decorrentes da diversidade a baixa identificação com os grupos, os altos níveis de 

insatisfação e absenteísmo e o pouco envolvimento com as atividades habituais 

(MENDES, 2004).  O subitem seguinte trata da diversidade no ambiente universitário. 

 

 

2.4.1 A diversidade nas universidades 

 

O amplo conjunto de interesses e atividades relacionados à diversidade é também 

observado nas faculdades e universidades. No caso dessas organizações a diversidade 

abrange praticamente todos os aspectos da vida no campus. Principalmente nos Estados 

Unidos, questões sobre a diversidade têm se tornado progressivamente objeto de atenção 

das instituições universitárias. Essa preocupação advém do crescente número de pessoas 

representando diferentes tipos de população e da necessidade de adequação do clima que 

sustenta o ambiente de diversidade entre os grupos sociais (BROWN, 2004).  
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No Brasil, apenas recentemente, a temática diversidade ganhou espaço para ser discutida 

no âmbito das universidades e das políticas públicas necessárias para diminuir as 

desigualdades no acesso aos cursos de graduação. O Programa Diversidade na 

Universidade, por exemplo, consiste em uma iniciativa do Governo Federal, que visa a 

defender a inclusão social e combater a exclusão social, étnica e racial na educação 

superior do país. No projeto governamental estão previstos o repasse de recursos 

financeiros para aquelas instituições com projetos de gestão educativa voltados para grupos 

socialmente desfavorecidos (BRASIL, 2005).  

 

Apesar dos esforços para se explorar a questão da diversidade nas universidades, o assunto 

ainda tem-se limitado às questões de raça e etnia, como é o caso dos debates sobre a 

reserva de vagas para negros nas universidades brasileiras (MAGGIE; FRY, 2002) e as 

freqüentes pesquisas realizadas nos Estados Unidos sobre os problemas de ordem racial no 

meio universitário.  

 

Milem, Chang e Antonio (2005), resgatando as pesquisas na área de ciências sociais, 

sugerem que, pelo fato das diferenças raciais estarem associadas a pontos de vista e 

opiniões divergentes, um aumento na proporção de estudantes insuficientemente 

representados poderá trazer à Universidade experiências, percepções e idéias que 

potencialmente irão aprimorar as experiências educacionais de todos os estudantes. 

Segundo os autores, no geral, o impacto educacional da diversidade racial parece ser 

amplamente determinado pelo nível de engajamento ou envolvimento dos estudantes. Esse 

impacto provavelmente será maior se a administração universitária intervier por meio da 

promoção e coordenação de um conjunto de experiências mútuas que ofereçam apoio e 

reforço às diferenças raciais. 

 

O relatório do painel da American Educational Research Association (AERA, 1999), 

citado por Brown (2004), sobre dinâmicas raciais em faculdades e universidades 

americanas resgata quatro teorias psicossociais que buscam explicar a base das disposições 

de atitudes raciais que levam a relacionamentos racistas e hostis, dificultando a aceitação 

da diversidade. São elas: a teoria de conflito do grupo, a já descrita teoria da identidade 

social, a teoria da distinção máxima e a teoria da dominância social. 
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Conforme discutido no relatório, a teoria do conflito de grupo afirma que tanto os embates 

no grupo quanto as atitudes e comportamentos etnocêntricos são conseqüência da 

competição por recursos escassos e da ameaça à posição do grupo. Desse modo, o grupo 

dominante interpreta as políticas igualitárias (ex. o aumento da diversidade no campus) 

como oportunidades para que outros possam tomar ou destruir aquilo considerado seu por 

direito. Os integrantes do grupo percebem essas políticas como sendo um impacto negativo 

na posição social de seus membros. 

 

Sob outra perspectiva, a teoria da identidade social propõe que os indivíduos, ao 

manifestarem preferência pelo seu próprio grupo, acabam valorizando os seus integrantes 

na distribuição de recursos. Em situações de questionamentos de poder entre grupos, esse 

favoritismo pode ser prejudicial ao grupo não-dominante. De modo similar à teoria da 

identidade social, a teoria da distinção máxima também auxilia no entendimento do 

comportamento dos grupos. Por essa teoria, em especial nos grupos de minorias, prevalece 

a necessidade de identificação social dentro do grupo, ocorrendo simultaneamente o 

reconhecimento da diferença em relação aos outros grupos. Para Hurtado, Milem e 

Clayton-Pedersen (1999), a socialização de um grupo pode se tornar um poderoso 

mecanismo de suporte para estudantes que representam minorias em campus de raça 

predominantemente branca. No entanto, essa identificação baseada na diferença entre 

grupos pode resultar reações negativas por parte do grupo dominante, que tende a adotar 

atitudes de hostilidade em relação a essa postura.  

 

A quarta explicação teórica - a teoria de dominância social - define a diferença de 

tratamento entre grupos em termos de uma hierarquia social baseada na raça, a partir de um 

sistema de superioridade dos brancos. Nesse sistema os padrões ibero-americanos ditam as 

crenças e resultados para os grupos (BROWN, 2004). Essa maneira de pensar pode ser 

manifestada de maneira consciente (como no racismo em sua forma essencial) e 

inconsciente (por meio do poder em sua forma evasiva). Contudo, as repercussões em 

ambas são as mesmas. As contribuições vindas de grupos considerados com status racial 

socialmente inferior não são vistas como importantes, sendo assim desconsideradas. Um 

fator comum a todas as teorias se refere à diferença de poder, que permite ao grupo 

dominante determinar quem, o quê, por que e como (com restrições de acesso) os recursos 

devem ser distribuídos. 

 



 35 

Há ampla evidência na literatura que atesta os benefícios apresentados por universidades 

que possuem comunidades acadêmicas diversificadas (ANTONIO, 1999; HUMPHREYS, 

1999; HURTADO, 1999). A mesma pesquisa da AERA (1999), mencionada por Brown 

(2004), indica que muitos estudantes ainda consideram o ambiente do campus 

desinteressante em relação às suas necessidades, experiências passadas, e expectativas 

educacionais. Alguns alunos freqüentemente se sentem marginalizados pelas culturas 

institucionais existentes (HUMPHREYS, 1999). Em função disso, grande parte das 

universidades americanas encorajadas pela Association of American Colleges and 

Universities (AAC&U) tem realizado investigações sobre clima nos campus das 

universidades.  

 

Os resultados de alguns estudos mostram, por exemplo, que naquelas faculdades norte-

americanas onde há predominância de brancos, as percepções dos estudantes, 

principalmente do sexo masculino, estão mais inclinadas a discordar dos grupos 

minoritários em questões associadas a relações inter-raciais e sentimentos de aceitação 

(BROWN, 2004). Os estudantes têm percepção bem mais positiva do clima do campus do 

que aqueles alunos de cor. Por outro lado, todos os grupos de minoritários e as mulheres 

em geral são mais sensitivos do que os demais grupos. De acordo com os depoimentos, a 

grande maioria dos estudantes afro-americanos tem percepção negativa do clima do 

campus. Já em faculdades com maior número de mulheres os estudantes são mais 

conscientes dos problemas relacionados à raça, em especial, aqueles orientados para o 

social e a religião. 

 

Para entender o comportamento de grupos de estudantes, Antonio et al. (2004) testaram 

algumas explicações psicológicas para o impacto da diversidade, tendo como base teorias 

sobre a influência minoritária. Essas teorias afirmam que quando as opiniões das minorias 

são apresentadas nos grupos, a complexidade cognitiva é estimulada na maioria dos seus 

membros (CHANG, 2005). Os resultados sugerem alguns efeitos positivos da diversidade, 

particularmente quando as discussões de um grupo incluem questão que envolve diferentes 

pontos de vista raciais usuais (e.g., a pena de morte). Nesses tipos de discussões do grupo, 

os estudantes que se encontram em posição minoritária fazem com que os outros passem a 

refletir sobre o assunto de diferentes maneiras, enriquecendo e qualificando o objeto em 

discussão (ANTONIO et al, 2004). 
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Smith e Schonfeld (2000) descrevem que a diversidade não causa problemas, 

simplesmente realça várias questões polêmicas discutidas nas instituições de ensino. Uma 

vez que o processo de aprendizagem envolve interações entre o corpo discente e docente, a 

diversidade pode vir a desafiar os padrões preestabelecidos. Esse contexto demanda que as 

faculdades e universidades adotem postura mais pró-ativa em busca do aumento da 

diversidade tanto no corpo docente quanto na população estudantil. O presente estudo 

pretende ampliar a discussão sobre a diversidade no ambiente de convivência das 

universidades propondo pesquisar outras variáveis, além das questões de raça e etnia já tão 

exploradas na literatura. O capítulo seguinte aborda os caminhos metodológicos propostos 

para a investigação.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia adotada neste estudo abrangeu técnicas de natureza qualitativa e 

quantitativa. Em uma primeira etapa, utilizou-se abordagem qualitativa para evidenciar os 

atributos de diversidade associados ao relacionamento e desempenho dos alunos de 

graduação. Posteriormente, procedeu-se à quantificação dos dados qualitativos, fazendo-se 

uso de combinações estatísticas para determinar associações entre os construtos objetos do 

estudo.    

 

Pela metodologia qualitativa, um fenômeno pode ser mais bem compreendido no contexto 

em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada, de 

modo que o pesquisador vá a “campo” buscando captar o fenômeno em análise a partir das 

percepções das pessoas nele envolvidas (GODOY, 1995a; 1995b). No caso desta pesquisa, 

a tarefa inicial consistiu em identificar, junto a alunos de graduação do curso de 

Administração de uma IES privada, de que maneira os atributos de diversidade podem 

influenciar as relações pessoais e o desempenho de discentes em sala de aula. 

 

Uma das potencialidades da pesquisa qualitativa é o seu caráter construtivista. Na medida 

em que enfatiza o mundo vivido pelos sujeitos, a investigação privilegia as percepções e 

escolhas dos atores, possibilitando enxergar uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito (CHIZZOTTI, 2005). Para Bauer, Gaskell e Allum (2002), o objetivo da pesquisa 

qualitativa é alcançar compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e motivações 

em relação aos comportamentos das pessoas em esferas sociais específicas. Sua real 

finalidade não é somente revelar opiniões ou pessoas, mas explorar o espectro dessas 

opiniões, bem como as diferentes representações sobre o assunto em questão. 

 

Trivinõs (1987) referencia que, na pesquisa qualitativa a interpretação dos resultados surge 

como conseqüência de uma especulação que tem como base a percepção de um fenômeno 

dentro de determinada situação. Outra importante característica é que ela geralmente 

oferece descrições ricas e bem fundamentadas, além de explicações sobre processos em 

panoramas locais identificáveis (VIEIRA; ZOUAIN, 2004). Para esses mesmos autores, 

mesmo tendo natureza mais subjetiva, a pesquisa qualitativa proporciona mais alto grau de 
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flexibilidade ao pesquisador para a adequação da estrutura teórica ao estudo do fato 

administrativo e organizacional desejado. 

 

A adoção de abordagem mais subjetiva no início da investigação se justifica pelo interesse 

em entender a interdependência entre o mundo objetivo, na figura dos construtos 

relacionamento e desempenho, e a subjetividade dos sujeitos na manifestação das 

percepções acerca da maneira como os atributos da diversidade influenciam os atores 

entrevistados. 

 

 

3.1 Análise de conteúdo e quantificação dos dados 

 

Para analisar o material extraído das entrevistas realizadas, adotou-se uma das modalidades 

da análise de conteúdo. Bardin (1977) assim conceitua a análise de conteúdo: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas 
mensagens (BARDIN, 1977). 

 

Por sua vez, Chizzotti (2005) define a análise de conteúdo como: 

 

Uma técnica que procura reduzir o volume amplo de informações contidas em 
uma comunicação a algumas características particulares ou categorias 
conceituais que permitam passar dos elementos descritivos à interpretação ou 
investigar a compreensão dos atores sociais no contexto cultural em que 
produzem a informação ou, enfim, verificando a influência desse contexto no 
estilo, na forma e no conteúdo da comunicação (CHIZZOTTI, 2005).  
 

Seu objetivo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo 

manifesto ou latente e as significações explícitas ou ocultas (CHIZZOTTI, 2005). 

 

Para Bianchi (2002), o mérito indiscutível da análise de conteúdo é constituir-se em um 

modo criativo e ao mesmo tempo rigoroso de leitura sistemática dos primeiros dados 

extraídos do material empírico coletado. Por meio da utilização do método, visa-se a 

atingir uma interpretação que ultrapasse os significados manifestos. A finalidade maior 

está em substituir o impressionismo e a dependência das qualidades pessoais do observador 
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por procedimentos mais padronizados que, às vezes, tendem a quantificar e converter o 

material em dados que podem ser tratados de modo científico. 

 

Para Minayo (2006), existem várias técnicas desenvolvidas na análise de conteúdo que 

atuam no sentido de promover o alcance e a compreensão dos significados manifestos e 

latentes do material de comunicação coletado. Uma das modalidades é a análise temática, 

que foi adotada no tratamento dos dados qualitativos da presente pesquisa.  

 

A análise temática é vista como uma forma simplificada da análise de conteúdo coletada 

nos discursos, entrevistas individuais e coletivas e depoimentos registrados no início do 

processo investigatório. Seu objetivo é descobrir as significações dos termos que são 

utilizados espontaneamente pelos participantes e relacioná-los com temas julgados 

relevantes, para mapear os problemas encontrados na situação a ser investigada 

(THIOLLENT, 2004). 

 

Esta técnica, também conhecida como análise de temas, tem sido largamente empregada 

em áreas como a Sociologia, a Ciência Política e a Administração. O elemento tema é 

menos preciso que a “palavra”, pois pode aparecer expresso em três palavras ou três 

páginas. Isso implica dizer que a análise se torna mais interpretativa, menos precisa, 

porém, ao mesmo tempo, mais flexível, sendo facilmente aplicável a diversos tipos de 

materiais (BIANCHI, 2002). O método é operacionalizado tendo como referência a teoria e 

o conhecimento prévio exploratório do material pesquisado. Assim, os dados são 

estruturados em categorias temáticas e classificados de forma exaustiva para então serem 

analisados. 

 

Ainda segundo Bianchi (2002), devido às dificuldades típicas para identificar temas, são 

inevitáveis as diferenças de apreciação entre os analistas ou codificadores. Mesmo assim, 

em razão de sua flexibilidade, a análise temática ainda continua sendo uma das ferramentas 

mais disseminadas nas diversas Ciências Sociais. 

 

Embasado em Minayo (2006), pode-se dizer que a análise temática consiste em operações 

de desmembramento do texto em unidades (categorias), classificadas em consonância com 

reagrupamentos analógicos. Essas operações visam a descobrir os núcleos de sentido que 

compõem a comunicação, preocupando-se com a freqüência desses núcleos sob a forma de 
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dados segmentáveis e comparáveis. Na etapa de tratamento dos dados, os resultados 

coletados são submetidos a operações estatísticas que permitem ao analista propor 

inferências, realizando interpretações e inter-relacionando-as com o quadro teórico 

desenhado (MINAYO, 2006). Por esse motivo, acredita-se que a análise temática é uma 

técnica com raízes positivistas, permeada pela crença que tem como base a significação da 

regularidade. 

 

 

3.2 Estratégia da pesquisa 

 

Buscando ampliar e enriquecer a análise dos fatores de diversidade (sejam demográficos, 

de renda ou outros), a pesquisa teve como unidade de análise alunos regulares do curso de 

graduação em Administração do turno da noite de uma Instituição de Ensino Superior 

privada localizada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. 

 

O critério adotado para a escolha da IES foi a acessibilidade e o interesse do investigador 

em explorar o tema em uma organização que, supostamente, apresentasse população 

bastante diversificada. A instituição pesquisada aderiu ao programa ProUNI, projeto do 

Governo Federal que prevê o financiamento dos estudos de graduação para alunos 

carentes, o que possibilitou a investigação de ambientes de convivência mesclado por 

perfis de alunos de baixa e alta renda, de diferentes formações educacionais e origens 

étnicas diversas. 

 

Diferentemente da definição de diversidade proposta por Cross et al. (1994) e Cox Jr. 

(1994), que restringe a amplitude deste atributo às pessoas pertencentes a um gênero 

específico ou a um grupo minoritário de raça-etnia de um sistema social, buscou-se 

explorar a visão ampliada da diversidade proposta Thomas Jr. (1991), Jamieson e O`Mara 

(1991), Loden e Rosender (1991) e Fleury (2000). Os estudos Loden e Rosender (1991) 

estruturam os atributos de diversidade em duas dimensões: as primárias imutáveis (idade, 

etnia, gênero, raça, orientação sexual e habilidades físicas) e as secundárias mutáveis 

(formação educacional, localização geográfica, crenças religiosas, renda, estado civíl e 

experiência no trabalho).  
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Assim, elaborou-se o roteiro de entrevista (APÊNDICE A) abordando questões 

relacionadas às influencias da homogeneidade e da heterogeneidade no relacionamento e 

no desempenho de indivíduos e grupos de alunos, considerando-se os seguintes atributos 

de diversidade: valores comuns (crenças duradouras), comportamentos compartilhados, 

faixa etária, formação educacional, renda, localização residencial, naturalidade, 

experiência profissional, preferência sexual, hábitos de lazer e condições econômicas para 

arcar com o curso (detentor ou não de bolsa de estudo). 

 

Por sua vez, o critério utilizado para a seleção do curso de graduação bem como o seu 

turno se deu, respectivamente, pela área de atuação profissional e acadêmica do 

pesquisador e pela sua disponibilidade na condução do trabalho de campo. Uma condição 

restritiva para a seleção da amostra utilizada na pesquisa refere-se à seleção apenas de 

estudantes regulares do curso noturno de graduação em Administração. Esse critério foi 

adotado com o intuito de, inicialmente, homogeneizar a população investigada para, 

posteriormente, quando da seleção da amostra por intencionalidade, buscar diversificá-la 

com base nos atributos de diversidade explorados no estudo. 

 

Thiollent (2004) descreve que a amostra intencional “trata-se do pequeno número de 

pessoas que são escolhidas intencionalmente em função da relevância que elas apresentam 

em relação a um determinado assunto”. Numa seleção aleatória, qualquer aluno teria quase 

a mesma probabilidade de ser entrevistado, correndo-se o risco de não se mensurarem 

depoimentos de estudantes com determinados perfis caracterizados pelos atributos de 

diversidade propostos para a pesquisa. Sendo assim, para planejar as amostras de pessoas a 

serem entrevistadas, foram utilizadas amostras intencionais buscando-se a valorização dos 

critérios de representatividade qualitativa (THIOLLENT, 2004).  

 

 

3.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada observando-se uma seqüência de procedimentos. 

Primeiramente, foram identificados os representantes de turma das classes compreendidas 

entre o primeiro e o quinto períodos do curso noturno de graduação em Administração. Ao 

final das entrevistas, era solicitado aos representantes das turmas que indicassem colegas 

de classe que possivelmente pudessem contribuir com o objetivo do estudo. 
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A amostra da pesquisa limitou-se aos estudantes que cursam até o quinto período. Isso se 

deveu à data de início do ProUNI, em 13 de janeiro de 2005. A intenção foi acompanhar se 

as percepções dos alunos variavam de acordo com o período em curso dos discentes.    

 

Na pesquisa de campo, empregaram-se entrevistas semi-estruturadas. Esta tem como 

objetivo principal compreender os significados que os participantes da pesquisa atribuem a 

questões e situações em circunstâncias que não são antecipadamente estruturadas pelas 

suposições do entrevistador (SOMMER; SOMMER, 1997). Nesse caso, a entrevista é 

utilizada para recolher idéias sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do 

fenômeno em estudo. Orienta-se por um “guia de tópicos” que fornece uma linha mestra 

para as perguntas, podendo haver algum desvio na seqüência anteriormente estabelecida 

para seguir um relato interessante do sujeito.  

 

Em uma entrevista não-estruturada, possivelmente os entrevistados não abordariam todos 

os aspectos de interesse do pesquisador. Conforme já assinalado nas entrevistas semi-

estruturadas, buscou-se identificar os aspectos da diversidade que revelam a 

heterogeneidade e homogeneidade dos depoentes, bem como aqueles atributos que 

influenciam o relacionamento e o desempenho em sala de aula. No total, foram realizadas, 

ao longo do primeiro semestre de 2007, 28 entrevistas. O QUADRO 2 revela o perfil da 

amostra entrevistada na pesquisa. 

 

 

QUADRO 2 
 

Perfil da amostra de estudantes de Administração 
 

Aluno Período Sexo Idade Trabalho 2º grau Naturalidade Bolsa  
1 1 M 22 Sim Público Campos Gerais/MG Sim 
2 1 M 17 Não Público Belo Horizonte/MG Sim 
3 1 F 28 Sim Público Belo Horizonte/MG Sim 
4 1 M 20 Sim Público Belo Horizonte/MG Sim 
5 1 F 25 Sim Público Belo Horizonte/MG Não 
6 1 F 20 Sim Público Catas Altas/MG Não 
7 1 F 34 Sim Privado Belo Horizonte/MG Não 
8 3 M 19 Sim Público Contagem/MG Sim 
9 3 M 20 Sim Privado Belo Horizonte/MG Não 
10 3 M 31 Sim Público Belo Horizonte/MG Sim 
11 3 F 23 Sim Público Belo Horizonte/MG Sim 
12 3 M 27 Sim Público Belo Horizonte/MG Sim 
13 3 M 23 Sim Público Carmópolis de Minas/MG Sim 
14 3 F 24 Não Privado Belo Horizonte/MG Não 
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Continua QUADRO 2 
Aluno Período Sexo Idade Trabalho 2º grau Naturalidade Bolsa  

15 4 F 22 Sim Público São Paulo/SP Sim 
16 4 M 23 Não Público Moçambique  Sim 
17 4 M 22 Não Público Moçambique  Sim 
18 4 M 25 Não Privado Belo Horizonte/MG Não 
19 4 M 20 Sim Privado Belo Horizonte/MG Não 
20 4 M 21 Sim Público Belo Horizonte/MG Sim 
21 4 M 23 Não Privado Belo Horizonte/MG Não 
22 5 F 20 Sim Público Belo Horizonte/MG Sim 
23 5 M 45 Não Privado Formiga/MG Não 
24 5 M 20 Sim Público Belo Horizonte/MG Sim 
25 5 F 20 Sim Público Rio Espera/MG Sim 
26 5 M 28 Sim Público Belo Horizonte/MG Não 
27 5 F 21 Não Público Cruzília/MG Sim 
28 5 F 22 Sim Privado Belo Horizonte/MG Não 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

3.4 Análise dos dados 

 

As etapas para o tratamento e análise dos dados da pesquisa foram cumpridas 

considerando-se: 

• Transcrição das entrevistas. 

• Agrupamento dos atributos de diversidade dos alunos por categorias temáticas e 

núcleos de sentidos.  

• Associação dos significados da diversidade em relação à homogeneidade e 

heterogeneidade dos grupos de alunos com o relacionamento e desempenho em 

sala de aula. 

• Análise se as características de diversidade que mapeiam os grupos de alunos 

pesquisados têm relação com o desempenho desses discentes. 

• Elaboração de gráficos de freqüência, por meio de combinações estatísticas, 

para verificar o impacto dos 11 atributos de diversidade estudados no 

relacionamento e no desempenho dos alunos de graduação do primeiro, terceiro 

e quinto períodos, bem como entender se existe evolução na manifestação de 

cada atributo de diversidade no decorrer do curso. 

 

As combinações estatísticas que permitiram a criação dos gráficos de freqüência 

apresentados na sessão seguinte foram geradas no Microsoft Office Excel por meio da 

quantificação das manifestações dos entrevistados e dos perfis dos mesmos. 
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Em síntese, pode-se dividir esta fase da pesquisa em três passos: 

• O primeiro passo foi realizado por meio de uma pré-análise de todo o material 

coletado, isto é, aproximadamente 15 horas de entrevistas gravadas, 

correspondendo ao total de 98 páginas transcritas extraídas das entrevistas. 

Segundo Bardin (1977), a pré-análise se refere à seleção do material e à 

definição dos procedimentos a serem seguidos ao longo da pesquisa. 

• O segundo passo consistiu na descrição analítica do conteúdo coletado. Neste 

estágio, foram construídos quadros de referências, destacando-se pontos de 

vista dos entrevistados a fim de identificarem-se os atributos de diversidade dos 

grupos de alunos e compará-los com os indicadores de relacionamento e 

desempenho dos mesmos.  

• Por fim, explorando as seguintes dimensões de diversidade: valores (crenças 

duradouras), comportamentos, formação educacional, localização residencial, 

naturalidade, experiência profissional, renda, idade, lazer, orientação sexual e 

bolsa de estudo, o terceiro e último passo da pesquisa consistiu da interpretação 

referencial, na qual foi desenvolvida uma reflexão sobre todo o material 

coletado.   

 

Com base em Chizzotti (2005), o pesquisador, preliminarmente, despojou-se de 

preconceitos e predisposições para assumir atitude aberta a todas as manifestações que 

observou, sem adiantar explicações nem conduzir-se pelas aparências imediatas, a fim de 

alcançar a compreensão global dos fenômenos.  

  

Sendo assim, buscou-se preocupar-se com o significado que os entrevistados dão às coisas 

e à sua vida, bem como utilizar o enfoque indutivo na análise dos dados extraídos das 

entrevistas, não estabelecendo hipóteses a priori, preocupando-se em coletar fatos ou 

evidências que corroborassem ou negassem determinadas suposições (GODOY, 1995a; 

1995b). 

 

Não se pretendeu neste trabalho generalizar as informações obtidas no conjunto da 

população, mas sim apresentar substâncias necessárias à percepção da dinâmica do 

movimento, bem como transmitir de forma mais rica significativa representatividade das 

tendências favoráveis ou contrárias a determinados objetivos em discussão. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Os resultados apresentados na seqüência foram analisados sob a perspectiva dos grupos de 

alunos (FLEURY, 2000), manifestados por meio da definição conceitual mais ampla da 

diversidade (FELURY, 2000; JAMISON; O´MARA, 1991; LODEN; ROSENDER, 1991; 

THOMAS JR., 1991) e pelas diferenças comportamentais e de personalidades dos 

estudantes (KANDOLA; FULLERTON, 1994). Assim, tomando como referência o 

significado atribuído por Torres e Péres-Nebra (2004) à diversidade cultural no ambiente 

organizacional, buscou-se valorizar as diferenças e semelhanças entre os graduandos. 

 

Com base na metodologia apresentada no capítulo anterior, pode-se dividir a apresentação 

dos resultados em dois momentos. No primeiro, predominantemente sustentado pela 

abordagem qualitativa, buscou-se identificar aspectos comuns e distintos da amostra e 

aqueles atributos que influenciam o desempenho dos entrevistados. Em seguida, utilizou-se 

abordagem quantitativa para verificar a freqüência com que cada atributo da diversidade 

interfere no relacionamento e no desempenho do grupo pesquisado. 

 

No intuito de fornecer mais entendimento sobre as percepções dos entrevistados, as 

manifestações foram agrupadas em 11 atributos de diversidade: valores comuns do grupo 

(crenças duradouras), comportamentos compartilhados, faixa etária, formação educacional, 

renda, localização residencial, naturalidade, experiência profissional, preferência sexual, 

hábitos de lazer e condição econômica, para arcar com o curso (detentor ou não de bolsa de 

estudo), selecionados a partir da visão extendida da diversidade proposta por Thomas Jr. 

(1991), Jamieson e O´Mara (1991), Loden e Rosender (1991) e Fleury (2000). 

 

Dentro desses subtemas, dos quais foram separados seus respectivos núcleos de sentido, 

exploraram-se os dois núcleos temáticos, relacionamento e desempenho, construtos 

centrais da pesquisa. Assim, foi extraído o número de vezes que cada núcleo de sentido foi 

citado nas entrevistas, gerando, deste modo, tabelas denominadas de quantificação de 

freqüências. Na seqüência, procurou-se verificar a influência dos 11 atributos de 

diversidade no relacionamento e no desempenho de alunos.   
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Por se tratar de uma pesquisa conduzida por meio de entrevistas semi-estruturadas, não 

houve a predominância de percepções associadas a determinado núcleo temático e/ou 

atributo de diversidade, subtema deste trabalho.  

 

Seguindo o roteiro de entrevista (APÊNDICE A), foram contabilizadas 616 manifestações 

dos depoimentos, sendo 308 referentes a relacionamento e 308 referentes a desempenho.  

 

Posteriormente à análise das tabelas denominadas de quantificação de freqüências, a partir 

da abordagem quantitativa criaram-se gráficos de freqüências para verificar o impacto dos 

11 atributos de diversidade no relacionamento e no desempenho dos alunos de graduação 

do primeiro, terceiro e quinto períodos, com o objetivo de tentar entender se houve 

evolução na manifestação de cada atributo de diversidade no decorrer do curso. 

 

Importante ressaltar que a mensuração dos dois construtos centrais da pesquisa, 

relacionamento e desempenho, procedeu-se por meio de dados subjetivos, embasado em 

Carneiro et al. (2005). Segundo esses autores, quando se busca analisar os aspectos 

relacionais facilitadores e dificultadores dentro dos grupos sociais, explorar a percepção 

(medida perceptual) dos atores envolvidos nos processos organizacionais enriquece a 

análise, pois se estará obtendo uma medida que explicita os diversos aspectos do 

relacionamento e do desempenho. Assim, no sentido de suprir a ausência de dados 

objetivos bem como informações para a avaliação e análise desses dois construtos, 

adotaram-se nesta pesquisa a opinião pessoal e a percepção dos entrevistados sobre 

determinado aspecto relacionado ao desempenho e ao relacionamento.  

 

A seguir, são descritas as influências dos atributos de diversidade no relacionamento e no 

desempenho dos estudantes de graduação em Administração da Instituição de Ensino 

Superior privada pesquisada. 

 

A TAB. 1 demonstra a quantificação dos resultados associados às manifestações sobre 

valores comuns do grupo.  
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TABELA 1 

Quantificação de freqüência: valores comuns do grupo 

NÚCLEO TEMÁTICO, SUBTEMAS 
 E NÚCLEOS DE SENTIDO 

FREQ 
 
 

%  
SUBTEMA 

 

%  
NÚCLEO 

TEMÁTICO  

% 
TOTAL 
MANIF.  

Núcleo temático: relacionamento 308 - 100% 50% 

Manifestações sobre valores comuns do grupo 28 100% 9,09% 4,55% 

Núcleos de sentido:         
- interfere 20 71,43% 6,49% 3,25% 
Crença religiosa 8 28,57% 2,60% 1,30% 
Afinidades de gostos 7 25% 2,27% 1,14% 
Humildade 1 3,57% 0,32% 0,16% 
Respeito ao próximo 1 3,57% 0,32% 0,16% 
Igualdade de direitos 1 3,57% 0,32% 0,16% 
Solidariedade (ajuda ao próximo) 1 3,57% 0,32% 0,16% 
Companheirismo 1 3,57% 0,32% 0,16% 
- não interfere  8 28,57% 2,60% 1,30% 

Núcleo temático: desempenho 308 - 100%  50% 

Manifestações sobre valores comuns do grupo 28 100% 9,09% 4,55% 

Núcleos de sentido:         
- interfere 14 50% 4,55% 2,27% 
Crença religiosa 5 17,86% 1,62% 0,81% 
Motivação e persistência 3 10,71% 0,97% 0,49% 
Dedicação 1 3,57% 0,32% 0,16% 
Inflexibilidade e autoritarismo 1 3,57% 0,32% 0,16% 
Experiência de vida (profissional e pessoal) 1 3,57% 0,32% 0,16% 
Companheirismo e cooperação  1 3,57% 0,32% 0,16% 
Falta de comprometimento com os estudos 1 3,57% 0,32% 0,16% 
Falta de humildade 1 3,57% 0,32% 0,16% 
- não interfere  14 50% 4,55% 2,27% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Por meio da análise dos textos extraídos das entrevistas, verificou-se, com base em 71,43% 

das manifestações da amostra da pesquisa, que a maioria dos entrevistados considera 

determinante a existência de valores comuns entre estudantes, para a formação e 

aproximação de grupos em classe. 

 

A crença religiosa, seguida da afinidade de gostos, foi o núcleo de sentido que apresentou 

mais ocorrência, segundo as manifestações dos alunos de graduação.  
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Tomando como exemplo os depoimentos dos entrevistados 23 e 26, observou-se que a 

maioria que considerou a crença religiosa um fator capaz de influenciar a convivência dos 

estudantes em sala de aula não se incluiu entre os grupos de alunos que acabam se 

aproximando em função desse atributo de diversidade. 

 

O entrevistado 23 relata: “o grupo a que eu pertenço não apresenta nenhuma crença em 

comum, mas existe um grupo na minha sala de aula que é formado por pessoas 

evangélicas”. 

 

Por sua vez, o entrevistado 26 diz: 

 

No meu grupo as pessoas são totalmente diferentes. Tem gente que até não 
acredita em Deus. Mas tem gente evangélica, tem católica. Tem até um grupo 
que, assim, mais é grupo formado por pessoas evangélicas. É o grupo que menos 
dá trabalho em sala de aula. È o grupo que parece que mais estuda. E assim, sem 
causar nenhum problema, entendeu? 
 

 

Apesar da predominância do catolicismo no Brasil, interessante perceber, tomando como 

exemplo os depoimentos dos entrevistados 23 e 26, o crescimento da pluralidade da 

religião no país, em especial aos grupos formados por pessoas evangélicas. O reflexo da 

difusão da heterogeneidade da crença religiosa no país pode ser observado nos dados do 

Censo demográfico de 2000 (IBGE, 2000). A pesquisa apontou que a proporção de pessoas 

que se declararam católicas caiu de 83,8%, em 1991, para 73,8%, em 2000. Em 

contrapartida, os evangélicos, que correspondem ao segundo maior percentual, 

representavam 9,0 % em 1991 e em 2000 chegaram a 15,4%. 

 

Quando associados ao desempenho em sala de aula, os valores comuns dos grupos de 

alunos dividiram as opiniões dos entrevistados.   

 

É de se perceber que, assim como na apuração do impacto deste atributo de diversidade no 

relacionamento dos estudantes, a crença religiosa foi o núcleo de sentido com mais 

freqüência entre os citados pelos entrevistados. Todavia, as manifestações revelam que sua 

influência no desempenho de alunos de graduação pode ser tanto positiva quanto negativa. 

 

Positivamente, nas palavras do entrevistado 26:  
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Pelo menos na minha turma a crença religiosa tem sido capaz de interferir 
positivamente no desempenho em sala de aula, pois existe um grupo evangélico 
formado em função desta crença religiosa semelhante que possui um 
desempenho diferenciado dos demais alunos, em função de um maior 
comprometimento com os estudos e pela união dos integrantes deste grupo. 
 

 

Negativamente, segundo o exemplo destacado pelo entrevistado 21: “teve uma coisa que 

eu observei com relação à religião. Nós tivemos aula de Sociologia e é uma coisa muito 

racionalista, né? E muita gente não concordava e até mesmo falava mal da professora 

porque ela falava certas coisas dentro de sala de aula em função da religião”. 

 

O GRÁF. 1 mostra se existe evolução na manifestação das crenças duradouras no decorrer 

do curso. 
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                Fonte: Dados da pesquisa. 

 

GRÁFICO 1 - Freqüência do impacto dos valores comuns no relacionamento  

e no desempenho de alunos de graduação em Administração do  

primeiro, terceiro e quinto períodos. 

 

 

A partir dos depoimentos dos grupos analisados, conforme relato da maioria dos 

entrevistados, a existência de valores comuns entre os estudantes é capaz de interferir no 

relacionamento dos alunos de graduação.  
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Quando associadas as crenças duradouras ao desempenho dos estudantes, observou-se, 

inclusive levando-se em consideração os dados extraídos da TAB. 1, referentes à 

quantificação de freqüência dos valores comuns dos grupos no relacionamento e no 

desempenho de alunos de graduação em Administração, que esse atributo de diversidade 

dividiu as opiniões dos entrevistados.   

 

Para a maioria dos entrevistados que cursam o primeiro e o terceiro períodos, os valores 

comuns entre os grupos de alunos interferem nos seus desempenhos em classe. Porém, de 

acordo com a opinião da maior parte da amostra do quinto período, esse atributo não 

influencia a performance dos estudantes. 

 

Ressalte-se que os entrevistados que cursam o primeiro e o terceiro períodos apresentaram 

a mesma percepção com relação ao impacto das crenças duradouras no relacionamento e 

no desempenho de alunos de graduação.  

 

Contudo, a amostra extraída do quinto período diverge seu ponto de vista quanto ao 

impacto deste atributo de diversidade no relacionamento e no desempenho dos estudantes. 

Para esses entrevistados, os valores comuns entre os grupos de aluno influenciam a 

convivência dos estudantes, mas não interferem no desempenho em sala de aula. 

 

A TAB. 2 demonstra a quantificação dos resultados associados às manifestações sobre 

comportamentos compartilhados.  
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TABELA 2 

Quantificação de freqüência: comportamentos compartilhados 

NÚCLEO TEMÁTICO, SUBTEMAS 
 E NÚCLEOS DE SENTIDO 

FREQ 
 
 

%  
SUBTEMA 

 

%  
NÚCLEO 

TEMÁTICO  

% 
TOTAL 
MANIF.  

Núcleo temático: relacionamento 308 - 100% 50%  

Manifestações sobre comportamentos 
compartilhados 

28 100% 9,09% 4,55% 

Núcleos de sentido:         
- interfere 28 100% 9,09% 4,55% 
Atenção e participação em classe 7 25% 2,27% 1,14% 
Semelhança no modo de pensar e agir 6 21,43% 1,95% 0,97% 
Formação de grupos de estudo 6 21,43% 1,95% 0,97% 
Convívio extraclasse 4 14,29% 1,30% 0,65% 
Bagunça em sala de aula 4 14,29% 1,30% 0,65% 
Respeito ao próximo 1 3,57% 0,32% 0,16% 

Núcleo temático: desempenho 308 - 100%  50% 

Manifestações sobre comportamentos 
compartilhados 

28 100% 9,09% 4,55% 

Núcleos de sentido:         
- interfere 28 100% 9,09% 4,55% 
Conversas paralelas 8 28,57% 2,60% 1,30% 
Excesso de bagunça em classe 7 25% 2,27% 1,14% 
Participação nas aulas e interesse com os estudos 5 17,86% 1,62% 0,81% 
Falta de maturidade dos estudantes e 
comprometimento com os estudos 

3 10,71% 0,97% 0,49% 

Companheirismo e solidariedade entre os alunos 
(ex:grupos de estudo) 

3 10,71% 0,97% 0,49% 

Elevado número de ausências e atrasos em classe 2 7,14% 0,65% 0,32% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Pela percepção dos entrevistados, foi possível identificar algumas outras características 

comportamentais que amparam a formação de grupos. Conforme depoimentos, 

observaram-se distintos grupos em classe, desde aqueles formados por pessoas interessadas 

e comprometidas com os estudos, isto é, que respeitam professores e alunos, que evitam 

conversas paralelas em classe, que participam e prestam atenção nas aulas, que fazem 

todas as atividades acadêmicas em conjunto e formam grupos de estudo extraclasse, quanto 

aqueles grupos formados por pessoas brincalhonas e extrovertidas ou que se relacionam 

extraclasse ou que falam muito e atrapalham a aula. 
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Nota-se que o núcleo de sentido, a atenção e participação em classe, mais destacado pelos 

entrevistados quando do questionamento de comportamentos compartilhados de grupos de 

alunos de graduação, revela a importância que os entrevistados parecem dar ao 

comprometimento e interesse dos estudantes com os estudos. 

 

Uma das possíveis justificativas para a predominância dessa manifestação pode estar 

associado ao aumento gradativo da qualificação da mão-de-obra no país. Diferentemente 

das décadas passadas, quando a conclusão do ensino superior era sinônimo de boas ofertas 

de emprego, nos dias de hoje, em função da realidade e do alto índice de desemprego no 

país, muitas pessoas buscam aumentar a sua capacitação por intermédio de cursos 

superiores. O intuito disso é tentar suprir a falta de experiência profissional provada pelas 

poucas oportunidades de trabalho ofertadas pelas empresas, que parecem cada vez mais 

buscar reduzir seus custos fixos com ênfase na automação de seus processos e, 

conseqüentemente, diminuir o seu quadro de pessoal. Como reflexo desse contexto, 

observa-se mais comprometimento e interesse dos alunos com os estudos.  

 

As ocorrências de núcleos de sentido que interferem negativamente no desempenho dos 

alunos (conversas paralelas – 28,57%; excesso de bagunça em classe – 25%; falta de 

maturidade dos estudantes e comprometimento com os estudos – 10,71%; elevado número 

de ausências e atrasos em classe – 7,14%) são manifestadas de maneira bem mais 

freqüente do que aquelas associadas aos comportamentos que conduzem a bons resultados. 

 

O GRÁF. 2 explica se existe evolução na manifestação dos comportamentos 

compartilhados no decorrer do curso. 
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               Fonte: Dados da pesquisa. 

 

GRÁFICO 2 - Freqüência do impacto dos comportamentos compartilhados no 

relacionamento e no desempenho de alunos de graduação em Administração  

do primeiro, terceiro e quinto períodos. 

 

 

Pelo GRÁF. 2, constata-se que todos os entrevistados teceram comentários, seja positiva 

ou negativamente, conforme a TAB. 2, a respeito da influência desse atributo de 

diversidade tanto na convivência dos estudantes quanto nas suas respectivas performances 

em sala de aula. 

 

Tendo em vista o depoimento do entrevistado 7, esse atributo de diversidade contribui para 

a aproximação dos estudantes em classe, de modo que é possível identificarem-se grupos 

de alunos formados pelo interesse com os estudos.  

 

Sobre o questionamento dos comportamentos compartilhados em classe, o entrevistado 7 

comenta, a respeito do grupo no qual se considera inserido: “o interesse, o estar na sala de 

aula, o aprender com os professores, não interromper na hora em que os professores estão 

falando. São as pessoas mais maduras, né, já que outras não são assim. Eu me identifico 

com essas pessoas por causa disso”.  
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Quando associado o impacto desse atributo ao desempenho dos alunos de graduação, os 

comportamentos compartilhados entre os estudantes fazem, por exemplo, com que 

determinados grupos de alunos desinteressados e descomprometidos com os estudos sejam 

capazes de influenciar negativamente o desempenho dos colegas de classe. 

 

“Tem grupo que é muito disperso e acaba atrapalhando a sala de vez enquanto, entendeu? 

Eles tiram a atenção de qualquer um” – relata o entrevistado 27. Ainda nos dizeres do 

referido entrevistado, o “ficar saindo muito da sala, no meio de aula para ir, por exemplo, 

pra barzinho” também contribui negativamente para o bom desempenho da turma de modo 

geral. 

 

A TAB. 3 demonstra a quantificação dos resultados associados às manifestações sobre 

faixa etária. 
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TABELA 3 

Quantificação de freqüência: faixa etária 

NÚCLEO TEMÁTICO, SUBTEMAS 
 E NÚCLEOS DE SENTIDO 

FREQ 
 
 

%  
SUBTEMA 

 

%  
NÚCLEO 

TEMÁTICO  

% 
TOTAL 
MANIF.  

Núcleo temático: relacionamento 308 - 100%  50% 

Manifestações sobre faixa etária 28 100% 9,09% 4,55% 
Núcleos de sentido:         
- interfere 16 57,14% 5,19% 2,60% 
Mais aproximação e convivência entre alunos de 
mesma idade 

12 42,86% 3,90% 1,95% 

Distanciamento de estudantes de faixa etária 
distintas 

3 10,71% 0,97% 0,49% 

Imposição de pensamentos e opiniões dos 
estudantes mais velhos 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

- não interfere 11 39,29% 3,57% 1,79% 
- relativo  1 3,57% 0,32% 0,16% 

Núcleo temático: desempenho 308 - 100%  50% 

Manifestações sobre faixa etária 28 100% 9,09% 4,55% 
Núcleos de sentido:         
- interfere 11 39,29% 3,57% 1,79% 
Performance diferenciada dos alunos mais novos 
em função da recente base de estudo 

4 14,29% 1,30% 0,65% 

Falta de interesse e maturidade dos alunos 
jovens 

2 7,14% 0,65% 0,32% 

Dificuldade de concentração e assimilação de 
conteúdo dos estudantes mais velhos 

2 7,14% 0,65% 0,32% 

Desempenho diferenciado dos alunos mais 
velhos em função da maior experiência de vida 
(pessoal e/ou profissional)  

2 7,14% 0,65% 0,32% 

Mais empenho e comprometimento dos alunos 
mais velhos em busca do tempo perdido 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

- não interfere 16 57,14% 5,19% 2,60% 
- relativo  1 3,57% 0,32% 0,16% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

De acordo com os depoimentos de 57,14% dos entrevistados, a faixa etária interfere na 

formação de grupos em sala de aula, pois, de modo geral, os alunos se aproximam e 

relacionam-se com aqueles de mesma idade, ocasionando, conseqüentemente, 

distanciamento entre os estudantes de faixas etárias distintas. A imposição de pensamentos 

e opiniões dos estudantes mais velhos, especialmente pela idade e experiência já vivida, 

também foi destacada, de forma negativa, pelos entrevistados.  
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Quando verificada a influência da faixa etária no desempenho dos estudantes de graduação 

da IES estudada, as manifestações da maioria (57,14%) dos entrevistados revelam que eles 

não consideram que a idade do estudante seja um diferenciador de desempenho em classe.  

 

Todavia, diferentemente do estudo realizado por Hambrick, Cho e Chen (1996) sobre o 

impacto da diversidade da faixa etária em equipes da alta administração no desempenho 

organizacional, a heterogeneidade na idade predominantemente não apresentou correlação 

positiva com o desempenho dos estudantes. Assim, pode-se dizer que a heterogeneidade da 

faixa etária não é um aspecto importante para o desempenho acadêmico dos alunos de 

graduação. 

 

Uma vez questionado a respeito da influência ou não desse atributo de diversidade no 

desempenho dos estudantes, opina o entrevistado 14: “Acho que nesse caso aí, a faixa de 

idade não interfere em nada. Acho que a pessoa tem que buscar acompanhar quem está 

dentro de sala, independentemente da sua idade. Basta querer!”. 

  

Segundo 39,29% das manifestações dos entrevistados, a faixa etária influencia, positiva ou 

negativamente, o desempenho dos alunos em sala de aula.  

 

Positivamente, os entrevistados consideram que os alunos mais novos têm melhores 

desempenhos por possuírem uma base de estudo mais sólida e recente, tendo, inclusive, 

mais facilidade para assimilar os conteúdos das matérias de cálculo.  

 

Quando questionado se a faixa etária seria um diferenciador de desempenho em sala de 

aula, o entrevistado 2 diz que:  

 

De certa forma, sim. Porque, no meu caso, eu tenho 17 anos e acabei de sair do 
ensino médio, então o conhecimento está muito mais vivo dentro da minha 
cabeça, adquirido do ensino médio, do que na cabeça de uma pessoa, por 
exemplo, de 27 anos que já passou pela escola há muito tempo. Então eu acredito 
que eu vou ter mais facilidade. Não que nós não poderemos ter desempenhos 
iguais no futuro, só que pra ela vai ser muito mais difícil. 
 

 

Os estudantes de idade mais avançada apresentam mais empenho e comprometimento com 

os estudos em busca do tempo perdido e se destacam nas matérias teóricas, inclusive, por 

apresentarem mais experiência de vida pessoal e profissional - revelam os entrevistados.  
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Negativamente, os entrevistados destacam a falta de interesse e maturidade dos estudantes 

mais novos, assim como a dificuldade de assimilação dos ensinamentos lecionados em 

classe e de concentração dos alunos mais velhos fundamenta os depoimentos dos 

entrevistados. 

 

Tanto no relacionamento quanto no desempenho dos estudantes, 3,57% das manifestações 

dos respondentes revelam que a influência da faixa etária é relativa, pois varia muito de 

aluno para aluno. Existem grupos de alunos que se relacionam com estudantes de faixa 

etária diferente bem como grupos que se relacionam restritamente com estudantes de 

mesma idade. Quanto à performance dos estudantes, “ao mesmo tempo em que a pessoa 

mais jovem pode se destacar, ela também pode ter desempenho abaixo das expectativas. 

Da mesma forma as pessoas mais velhas” – pondera o entrevistado 20.  

 

O GRÁF. 3 busca entender se existe evolução na manifestação da faixa etária no decorrer 

do curso. 
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               Fonte: Dados da pesquisa. 

 

GRÁFICO 3 - Freqüência do impacto da faixa etária no relacionamento e no desempenho 

de alunos de graduação em Administração do primeiro, terceiro e quinto períodos. 
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De acordo com as opiniões dos entrevistados que cursam o primeiro e o quinto períodos, a 

faixa etária predominantemente exerce influência no relacionamento entre os estudantes. 

Em contrapartida, a maioria dos entrevistados que cursam o terceiro período acredita que a 

diferença de idades existentes entre os estudantes não é capaz de interferir na convivência 

dos alunos de graduação. 

 

Quando associado o impacto da faixa etária no desempenho dos alunos do curso noturno 

de Administração, nota-se que tanto os estudantes entrevistados que estão no primeiro 

quanto os do terceiro período mantiveram as suas percepções em relação à influência da 

idade dos alunos nos seus respectivos rendimentos nos estudos, em conformidade com as 

suas manifestações quando questionados sobre a influência desse atributo de diversidade 

na formação de grupos em sala de aula. Ou seja, os entrevistados que cursam o primeiro 

período consideram que a faixa etária interfere tanto no relacionamento quanto no 

desempenho dos alunos em classe. Já os entrevistados que cursam o terceiro período 

revelaram que esse atributo não influencia o relacionamento e o desempenho dos 

estudantes em sala de aula. 

 

Entretanto, os entrevistados que estão cursando o quinto período, diferentemente da 

amostra do primeiro e terceiro períodos, divergem em suas percepções quando 

questionados a respeito do impacto da faixa etária no relacionamento e no desempenho dos 

alunos de graduação. Para eles, a faixa etária interfere no relacionamento dos estudantes 

em sala de aula, porém não influencia os seus respectivos desempenhos. 

 

A TAB. 4 exibe a quantificação dos resultados associados às manifestações sobre 

formação educacional. 
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TABELA 4 

Quantificação de freqüência: formação educacional 

NÚCLEO TEMÁTICO, SUBTEMAS 
 E NÚCLEOS DE SENTIDO 

FREQ 
 
 

%  
SUBTEMA 

 

%  
NÚCLEO 

TEMÁTICO  

% 
TOTAL 
MANIF.  

NÚCLEO TEMÁTICO: 
RELACIONAMENTO 

308 - 100% 50%  

Manifestações sobre formação educacional 28 100% 9,09% 4,55% 

Núcleos de sentido:         
- interfere 6 21,43% 1,95% 0,97% 
Distanciamento de alunos que cursaram ensino 
público e privado 

5 17,86% 1,62% 0,81% 

Mais interação e aproximação de estudantes em 
função das origens semelhantes do segundo grau 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

- não interfere 21 75% 6,82% 3,41% 
- relativo  1 3,57% 0,32% 0,16% 

Núcleo temático: desempenho 308 - 100% 50%  

Manifestações sobre formação educacional 28 100% 9,09% 4,55% 

Núcleos de sentido:         
- interfere 15 53,57% 4,87% 2,44% 
Formação e base diferenciada de estudantes do 
ensino privado  

13 46,43% 4,22% 2,11% 

Facilidade de aprendizado dos alunos que 
cursaram escolas particulares 

2 7,14% 0,65% 0,32% 

- não interfere 11 39,29% 3,57% 1,79% 
- relativo  2 7,14% 0,65% 0,32% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Segundo 75% das manifestações dos entrevistados, a formação educacional não influencia 

a aproximação dos alunos em classe.  

 

Sobre o questionamento a respeito do impacto desse atributo de diversidade na formação 

de grupos em sala de aula, o entrevistado 1 comenta:  

 

Não (interfere). De maneira nenhuma. Acho que vai mais é pelo caráter da 
pessoa, da índole da pessoa. Então assim, se ela veio de uma escola particular ou 
se ela veio de uma escola pública, acho que não tem a mínima diferença. Às 
vezes a pessoa pode ter vindo de uma escola pública e ter o mesmo talento que 
uma pessoa que estudou em escola particular.  
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Um percentual de 21,43% dos depoimentos dos entrevistados revelou que as origens do 

segundo grau interferem, especialmente negativamente, na aproximação e convivência dos 

estudantes em sala de aula, em face do distanciamento dos alunos que estudaram em 

escolas privadas daqueles que cursaram o ensino médio em escolas públicas.  

 

Apenas 3,57% da amostra acreditam que a influência das origens do segundo grau na 

convivência dos estudantes em classe é bastante relativa, podendo ser um resultado da 

mente de cada indivíduo, “pois se uma pessoa vem, por exemplo, do ensino público com 

uma cabeça muito fechada, ela tende a se aglomerar somente com aquelas pessoas que 

também se formaram em escolas públicas” – revela o entrevistado 24. 

 

Pouco mais da metade (53,57%) das manifestações dos entrevistados destaca que a 

formação educacional interfere diretamente no desempenho dos estudantes em classe, pois 

os alunos que estudaram no ensino privado apresentam melhor formação e base do que os 

que vieram do ensino público e, conseqüentemente, mais facilidade de aprendizagem.  

 

A percepção da maioria da amostra sobre o impacto das origens do segundo grau no 

desempenho dos alunos de graduação pode ser justificada no depoimento, por exemplo, do 

entrevistado 15: 

 
É igual àquela questão do ensino médio, da escola particular e da escola pública. 
A gente sabe que o ensino da escola particular é bem melhor, então a pessoa tem 
uma bagagem melhor. Agora a gente que estudou em escola pública já tem que 
esforçar mais. Então acaba que influencia o desempenho escolar. 
 

 

Todavia, existem tanto estudantes oriundos do ensino público e privado com resultados 

bons e ruins. De acordo com 7,14% das manifestações da amostra, embasado no 

depoimento do entrevistado 10, pode-se dizer que o aluno formado no ensino público pode 

procurar resgatar informações que uma escola pública não transmite em sala de aula aos 

seus estudantes, através dos diversos canais de comunicação como, por exemplo, a 

internet, de modo ele não tenha o seu desempenho prejudicado na comparação com aqueles 

que cursaram o ensino médio em escolas particulares. 
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O GRÁF. 4 disponibiliza a informação se existe evolução na manifestação de formação 

educacional no decorrer do curso. 
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               Fonte: Dados da pesquisa. 

 

GRÁFICO 4 - Freqüência do impacto da formação educacional no relacionamento e no 

desempenho de alunos de graduação em Administração  

do primeiro, terceiro e quinto períodos. 

 

 

Quando verificada a influência da formação educacional no relacionamento dos alunos de 

graduação, observou-se, segundo depoimentos dos entrevistados que cursam o primeiro, 

terceiro e quinto períodos, que esse atributo de diversidade não é capaz de influenciar a 

aproximação de grupos em sala de aula.  

 

Unanimemente, todos os entrevistados do primeiro período declararam que as origens do 

segundo grau não interferem no relacionamento dos alunos de graduação. Contudo, essa 

predominância de percepção vai diminuindo à medida que os alunos avançam ao longo dos 

períodos do curso. 

 

Por sua vez, o impacto desse atributo de diversidade no desempenho dos alunos faz 

divergir as opiniões dos estudantes dos três períodos mencionados. As opiniões dos 

estudantes do primeiro período estão divididas em relação à influência das origens do 
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segundo grau no desempenho dos alunos. Para os alunos do terceiro período, de modo 

geral, a formação educacional interfere na performance dos estudantes em classe. Por sua 

vez, a maioria dos entrevistados que cursam o quinto período acredita que esse atributo de 

diversidade não interfere no desempenho dos estudantes em sala de aula. 

 

No intuito de enriquecer a análise do impacto da formação educacional no relacionamento 

e no desempenho dos estudantes, o GRAF. 5 aborda a percepção da influência desse 

atributo de diversidade sob o ponto de vista dos entrevistados formados no ensino público 

e privado. 
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                Fonte: Dados da pesquisa. 

GRÁFICO 5 - Freqüência do impacto da formação educacional no relacionamento e no 

desempenho de estudantes formados em escolas públicas e privadas. 

 

 

Segundo a maioria das manifestações dos entrevistados que estudaram em escolas públicas 

e privadas, a formação educacional não interfere no relacionamento dos alunos de 

graduação. De forma contrária, associando esse atributo ao desempenho dos alunos que 

concluíram o ensino médio em escolas públicas e privadas, da mesma maneira que os 

estudos de Hambrick, Cho e Chen (1996) e Simons, Pelled e Smith (1999), citados por 

Hanashiro e Queiroz (2006), sobre o efeito da heterogeneidade do nível educacional dos 

membros das equipes da alta administração no desempenho organizacional, observou-se 
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que a diversidade do nível educacional dos estudantes, reflexo das diferentes origens do 

segundo grau, interfere no seus respectivos desempenhos. 

 

A TAB. 5 mostra a quantificação dos resultados associados às manifestações sobre renda.  

 

TABELA 5 

Quantificação de freqüência: renda 

NÚCLEO TEMÁTICO, SUBTEMAS 
 E NÚCLEOS DE SENTIDO 

FREQ 
 
 

%  
SUBTEMA 

 

%  
NÚCLEO 

TEMÁTICO  

% 
TOTAL 
MANIF.  

Núcleo temático: relacionamento 308 - 100% 50%  

Manifestações sobre renda 28 100% 9,09% 4,55% 
Núcleos de sentido:         
- interfere 14 50% 4,55% 2,27% 
Distanciamento em função da diferença de renda 
e condição socioeconômica dos estudantes 

7 25% 2,27% 1,14% 

Mais aproximação em face de poder aquisitivo e 
condições financeiras semelhantes 

4 14,29% 1,30% 0,65% 

Proporciona mais convivência extraclasse 2 7,14% 0,65% 0,32% 
Possibilita assistência e ajuda aos alunos de 
baixa renda 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

- não interfere  14 50% 4,55% 2,27% 

Núcleo temático: desempenho 308 - 100%  50% 

Manifestações sobre renda 28 100% 9,09% 4,55% 
Núcleos de sentido:         
- interfere 14 50% 4,55% 2,27% 
Facilita a aquisição de materiais didáticos 6 21,43% 1,95% 0,97% 
Fator motivacional aos estudos 3 10,71% 0,97% 0,49% 
Pouco comprometimento com os estudos dos 
alunos de alto rendimento  

2 7,14% 0,65% 0,32% 

Fortalece a concentração em classe diante de 
melhor qualidade de vida 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

Contribui para o abandono dos alunos de baixa 
renda do curso 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

Permite oportunidades extraclasses para 
ampliação e enriquecimento de conhecimentos 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

- não interfere 13 46,86% 4,22% 2,11% 
- relativo  1 3,57% 0,32% 0,16% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A influência do impacto da renda no relacionamento dos alunos de graduação dividiu as 

opiniões dos entrevistados.  
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Segundo a metade da amostra que considera que a renda interfere no relacionamento dos 

estudantes, o seu impacto é especialmente negativo, pois distancia estudantes de condições 

socioeconômicas distintas, inclusive fora da Faculdade. 

 

“Tem gente que freqüenta as aulas na nossa sala que tem poder aquisitivo mais alto ou até 

mesmo o contrário, que tem poder aquisitivo muito baixo, que não se dão muito bem. 

Nunca vi conversando com ninguém. Mais pelo alto poder aquisitivo do que pelo baixo” – 

diz o entrevistado 21. 

 

O mesmo ocorre em relação ao desempenho. Isto é, a influência do impacto da renda no 

desempenho dos alunos de graduação também dividiu as opiniões dos entrevistados. 

 

Porém, diferentemente das manifestações dos entrevistados quando da influência desse 

atributo de diversidade no relacionamento dos estudantes, o núcleo de sentido com maior 

ocorrência diz respeito ao impacto positivo que a disponibilidade de renda tem no 

desempenho dos alunos de graduação. 

 

Tomando como exemplo o depoimento do entrevistado 28: 

 
Numa Faculdade você tem bastantes gastos, livros caros e talvez você precise 
mesmo ter uma oportunidade por causa da renda. E a Faculdade não tem esse 
suporte preciso: total de livros por total de estudantes. Então isso aí eu acho que 
pode interferir dentro mesmo da sala com livros, material didático. 
 

 

Diante do depoimento do entrevistado 13, somente 3,57% das manifestações da amostra 

revelam que a renda pode tanto interferir no desempenho dos estudantes, “pois pode 

auxiliar a pessoa a ter acesso a outras coisas que contribuem para aumentar o seu 

aprendizado” – comenta o referido entrevistado, quanto não interferir, “pois aqueles que 

têm renda diferenciada não se esforçam muito, nem dão muita importância para o seu 

desempenho” – pondera o mesmo entrevistado.  

 

O GRAF. 6 revela se existe evolução na manifestação da renda no decorrer do curso. 
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               Fonte: Dados da pesquisa. 

 

GRÁFICO 6 - Freqüência do impacto da renda no relacionamento e no desempenho de 

alunos de graduação em Administração do primeiro, terceiro e quinto períodos. 

 

 

Segundo os relatos dos grupos analisados, pode-se dizer que a renda apresenta impacto 

inversamente proporcional quando comparada a sua influência no relacionamento e no 

desempenho de alunos de graduação em Administração.  

 

Para os entrevistados do primeiro período, a renda pessoal, de modo geral, não interfere na 

convivência entre os estudantes em classe, porém, predominantemente, influencia o 

desempenho dos alunos de graduação. 

  

Na opinião da maioria da amostra do terceiro período, esse atributo de diversidade não 

interfere no relacionamento dos alunos em sala de aula. Por outro lado, a renda dividiu a 

posição desses entrevistados quando do questionamento da sua influência no desempenho 

dos estudantes. 

 

Os entrevistados do quinto período revelaram que a renda interfere no relacionamento dos 

estudantes em sala de aula, mas não atinge os seus respectivos desempenhos.  
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Note-se que a proporcionalidade inversa das manifestações da amostra do quinto período, 

diferentemente do primeiro e do terceiro, foi idêntica quando do questionamento do 

impacto da renda no relacionamento e no desempenho de alunos de graduação. Isto é, para 

cinco entrevistados a renda interfere no relacionamento dos estudantes, mas não interfere 

no seu desempenho. E para dois respondentes, esse atributo de diversidade não influencia o 

relacionamento dos alunos de graduação e sim os seus desempenhos. 

 

A TAB. 6 demonstra a quantificação dos resultados associados às manifestações sobre 

localização residencial.  

 

TABELA 6 

Quantificação de freqüência: localização residencial 

NÚCLEO TEMÁTICO, SUBTEMAS 
 E NÚCLEOS DE SENTIDO 

FREQ 
 
 

%  
SUBTEMA 

 

%  
NÚCLEO 

TEMÁTICO  

% 
TOTAL 
MANIF.  

Núcleo temático: relacionamento 308 - 100%  50% 

Manifestações sobre localização residencial 28 100% 9,09% 4,55% 

Núcleos de sentido:         
- interfere 12 42,86% 3,90% 1,95% 
Mais aproximação entre estudantes que residem 
próximos entre si 

7 25% 2,27% 1,14% 

Distanciamento entre estudantes que moram em 
localidades afastadas 

3 10,71% 0,97% 0,49% 

Mais cooperação com os estudantes que moram 
longe da Faculdade 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

Discriminação em função da localidade onde o 
aluno reside 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

- não interfere  16 57,14% 5,19% 2,60% 

Núcleo temático: desempenho 308 - 100%  50% 

Manifestações sobre localização residencial 28 100% 9,09% 4,55% 

Núcleos de sentido:         
- interfere 20 71,43% 6,49% 3,25% 
Baixa concentração e cansaço dos alunos que 
moram longe da Faculdade 

8 28,57% 2,60% 0,65% 

Número elevado de faltas e atrasos nas aulas 4 14,29% 1,30% 0,65% 
Pouco tempo disponível para dedicação aos 
estudos 

3 10,71% 0,97% 0,49% 

Desânimo e desmotivação dos alunos que 
residem distante da Faculdade 

3 10,71% 0,97% 0,49% 
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Continua TAB. 6 

NÚCLEO TEMÁTICO, SUBTEMAS 
E NÚCLEOS DE SENTIDO 

 

FREQ 
 
 

%  
SUBTEMA 

 

%  
NÚCLEO 

TEMÁTICO  

% 
TOTAL 
MANIF.  

Mais dedicação e comprometimento com os 
estudos dos alunos que moram afastados da 
Faculdade  

1 3,57% 0,32% 0,16% 

Elevada quantidade de matérias perdidas devido 
a ausências e atrasos 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

- não interfere 7 25% 2,27% 1,14% 
- relativo  1 3,57% 0,32% 0,16% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

De acordo com o ponto de vista de 57,14% da amostra dos graduandos, a localização 

residencial não interfere no relacionamento dos estudantes. 

 

Nas palavras do entrevistado 1: 

 
Eu falo que da minha parte, eu acho que não, cara. Porque, tipo assim, tem um 
colega meu que mora, totalmente, bem longe da minha casa e a gente tem uma 
boa comunicação. Às vezes final de semana ele vem pra minha casa, eu vou pra 
casa dele para a gente poder estudar junto. Aí é mais a questão de você criar 
intimidade, você criar um relacionamento com as pessoas, dessa comunicação 
com quem você está se aproximando.  
 

 

Contudo, dos 42,86% dos entrevistados que consideram que esse atributo de diversidade é 

capaz de interferir no relacionamento dos alunos de graduação, 25% destacam a maior 

aproximação entre os estudantes que residem próximos entre si como o núcleo de sentido 

mais citado. 

 

Segundo o entrevistado 13, as pessoas naturalmente acabam se aproximando e tendo mais 

convivência com aquelas que moram próximas delas. “O aprofundamento da relação 

atrapalharia, sim. Porque não dá pra sair de um ponto e atravessar uma cidade para ir à 

casa do outro só pra encontrar, pra bater papo. Isso com certeza atrapalha”. 

 

Em relação ao desempenho, 71,43% dos entrevistados afirmam que o referido atributo de 

diversidade interfere, especialmente negativamente, no desempenho dos estudantes, em 

função do cansaço, da baixa concentração em classe, da desmotivação e do excesso de 

faltas e atrasos nas aulas dos alunos que residem afastados da Faculdade.  
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Com certeza esse fator influencia o desempenho daqueles estudantes que moram 
distantes da Faculdade. É o cansaço, né? Normalmente as pessoas trabalham, 
vem pra Faculdade. Aí é a questão mesmo do deslocamento, que compromete o 
bem-estar físico mesmo. A pessoa está indisposta, está cansada, baixa 
concentração. Então influencia – relata o entrevistado 12. 

 

Apenas 3,57% dos entrevistados que consideram que a localização residencial interfere no 

desempenho dos alunos de graduação ponderam que esse atributo impacta de forma 

positiva na performance dos estudantes, pois aqueles que residem distantes da Faculdade 

têm mais dedicação e comprometimento com os estudos, uma vez que valorizam mais a 

oportunidade de cursarem o ensino superior.  

 

Esse percentual (3,57%) se repete para os entrevistados que consideram relativo o impacto 

da localização residencial no desempenho dos graduandos. “Acho que isto depende de 

cada pessoa. Já houve casos, por exemplo, de pessoas quem moram distantes da Faculdade 

e terem seus respectivos desempenhos prejudicados, até porque essas pessoas viviam 

criando mil e um obstáculos para os estudos” – comenta o entrevistado 11. 

 

O GRAF. 7 mostra se existe evolução na manifestação da localização residencial no 

decorrer do curso. 
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               Fonte: Dados da pesquisa. 

GRÁFICO 7 - Freqüência do impacto da localização residencial no relacionamento e no 

desempenho de alunos de graduação em Administração  

do primeiro, terceiro e quinto períodos. 
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A localização residencial dividiu as opiniões dos grupos entrevistados dos três períodos 

escolares em relação ao seu impacto no relacionamento dos estudantes. Segundo 

depoimentos da amostra do primeiro e do quinto períodos, de modo geral esse atributo de 

diversidade influencia o relacionamento dos alunos em classe. Por outro lado, para a 

maioria dos entrevistados que cursam o terceiro período, a localização residencial não 

interfere nas relações com os outros alunos. 

 

Os entrevistados que cursam o primeiro e o quinto períodos apresentaram a mesma 

percepção em relação ao impacto da localização residencial no relacionamento e no 

desempenho de alunos de graduação.  

 

Quando verificada a influência desse atributo de diversidade no desempenho dos alunos de 

graduação em Administração, predominantemente ambos os grupos pesquisados relataram 

que a localização residencial interfere no desempenho dos estudantes em sala de aula. 

 

Considerando o depoimento do entrevistado 7, bem como os dados extraídos da TAB. 6, 

pode-se dizer que a localização residencial interfere no desempenho dos estudantes, pois as 

pessoas que moram muito longe da Faculdade muitas vezes chegam atrasadas, perdem 

matérias e ficam cansadas, prejudicando, desta forma, os seus desempenhos. 

 
Se você mora muito longe, você vai ter que sair... Por exemplo, se você trabalha 
até 18 horas e você mora muito longe, de ônibus, ou que seja de carro que é mais 
rápido. Mas o que vejo é que a maioria pega ônibus. Vai chegar atrasado, vai 
perder o início de matemática, por exemplo, que não pode perder nem cinco 
minutos. Tem matéria que você não pode perder nada. 

 

 

A TAB. 7 demonstra a quantificação dos resultados associados às manifestações sobre 

naturalidade. 
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TABELA 7 

Quantificação de freqüência: naturalidade 

NÚCLEO TEMÁTICO, SUBTEMAS 
 E NÚCLEOS DE SENTIDO 

FREQ 
 
 

%  
SUBTEMA 

 

%  
NÚCLEO 

TEMÁTICO  

% 
TOTAL 
MANIF.  

Núcleo temático: relacionamento 308 - 100% 50%  

Manifestações sobre naturalidade 28 100% 9,09% 4,55% 

Núcleos de sentido:         
- interfere 13 46,43% 4,22% 2,11% 
Distanciamento entre estudantes de diferentes 
localidades 

4 14,29% 1,30% 0,65% 

Intercâmbio cultural (troca de experiência e 
conhecimento de outra cultura) 

3 10,71% 0,97% 0,49% 

Mais facilidade dos alunos que vêm de outras 
localidades em se relacionar e aproximar dos 
colegas de sala 

2 7,14% 0,65% 0,32% 

Diferença cultural e de costumes 2 7,14% 0,65% 0,32% 
Existência de preconceito para com os 
estudantes de outras localidades 

2 7,14% 0,65% 0,32% 

- não interfere  15 53,57% 4,87% 2,44% 

Núcleo temático: desempenho 308 - 100% 50%  

Manifestações sobre naturalidade 28 100% 9,09% 4,55% 

Núcleos de sentido:         
- interfere 8 28,57% 2,60% 1,30% 
Diferenças culturais 4 14,29% 1,30% 0,65% 
Mais dedicação e comprometimento com os 
estudos dos alunos naturais de outras localidades 

2 7,14% 0,65% 0,32% 

Personalidade recatada e distanciamento dos 
colegas de classe 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

Diferenças entre ensinos 1 3,57% 0,32% 0,16% 
- não interfere  20 71,43% 6,49% 3,25% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a maioria (53,57%) das manifestações dos entrevistados, a naturalidade não 

interfere no relacionamento dos alunos de graduação. 

 

De forma contrária aos estudos de Brown (2004) sobre a percepção do clima do campus 

dos estudantes afro-americanos, ambos os entrevistados afro-descendentes destacaram que 

a naturalidade não interfere nas relações interpessoais. A percepção positiva do campus da 

Faculdade por esse grupo de minoria talvez possa ser justificada pelas diferentes raízes 
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coloniais entre o Brasil e os Estados Unidos e pelas características da população desses 

dois paises. 

 

Tomando como exemplo o depoimento do entrevistado 17: “Eu acho que a naturalidade 

não interfere nas relações porque eu saí de um país que também fala português. A minha 

interação com a turma onde eu estou foi muito simples. Foi fácil demais me encaixar lá”. 

 

O mesmo ocorre em relação ao desempenho, isto é, para 71,43% dos respondentes, a 

naturalidade não é um fator capaz de aumentar ou diminuir o desempenho dos alunos de 

graduação.  

 

Quando questionado se a naturalidade interfere no desempenho dos estudantes, o 

entrevistado 21 comenta: “Acredito que não, pois nos casos dos alunos que vêm de outras 

localidades, como, por exemplo, os que vêm de Moçambique, eles dominam o nosso 

idioma perfeitamente”. 

 

Houve, porém, aqueles que ponderaram que a naturalidade, em função, especialmente, da 

diferença cultural, dificulta o desempenho dos estudantes que vêm de outras localidades. 

Outra manifestação apurada por meio da análise dos textos extraídos das entrevistas capaz 

de prejudicar o desempenho dos estudantes naturais de outras localidades ocorre, por 

exemplo, em função da diferença entre ensinos e quando esses alunos têm personalidade 

muito recatada ao ponto de se distanciarem naturalmente dos demais colegas de classe, 

devido a essa característica pessoal. 

 

Existiram, também, entrevistados que relataram que os estudantes oriundos de outras 

localidades são mais responsáveis, dedicados e comprometidos com os estudos e, 

conseqüentemente, apresentam desempenho diferenciado dos demais colegas de classe. 

 

O GRAF. 8 busca entender se existe evolução na manifestação da naturalidade no decorrer 

do curso. 
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                Fonte: Dados da pesquisa. 

 

GRÁFICO 8 - Freqüência do impacto da naturalidade no relacionamento e no desempenho 

de alunos de graduação em Administração do primeiro, terceiro e quinto períodos. 

 

 

De acordo com a opinião da maioria dos entrevistados que cursam o primeiro e o terceiro 

períodos, a naturalidade não interfere no relacionamento dos alunos. Porém, de modo 

geral, os que cursam o quinto período relataram que esse atributo de diversidade influencia 

as relações interpessoais entre os estudantes. 

 

Quando se associou o impacto da naturalidade ao desempenho dos estudantes, ambos os 

grupos analisados revelaram que o referido atributo de diversidade não exerce influência 

no aproveitamento dos alunos em classe.  

 

Em suma, a partir dos depoimentos dos grupos pesquisados bem como dos dados apurados 

na TAB. 7, referentes à quantificação dos resultados associados às manifestações sobre a 

naturalidade no relacionamento e no desempenho dos estudantes, notou-se que, 

predominantemente, o viés do impacto da naturalidade no relacionamento e no 

desempenho dos alunos de graduação em Administração converge para a não influência do 

referido atributo, seja na convivência ou na performance dos estudantes. 
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Os entrevistados que cursam o terceiro período apresentaram a mesma percepção em 

relação ao impacto das crenças duradouras no relacionamento e no desempenho de alunos 

de graduação. No entanto, a percepção da amostra do quinto período quanto ao 

relacionamento dos alunos de graduação foi inversamente proporcional ao seu 

desempenho. 

 

No intuito de enriquecer a análise do impacto da naturalidade no relacionamento e no 

desempenho dos estudantes, o GRAF. 9 apresenta a percepção da influência desse atributo 

de diversidade sob o ponto de vista dos entrevistados naturais de Belo Horizonte e de 

outras localidades. 
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                Fonte: Dados da pesquisa. 

 

GRÁFICO 9 - Freqüência do impacto da naturalidade no relacionamento e no desempenho 

de estudantes naturais da capital e de outras localidades. 

 

 

Para a maioria dos entrevistados naturais de Belo Horizonte, cidade onde está localizada a 

IES estudada, a naturalidade não interfere no relacionamento e no desempenho dos alunos. 

Ou seja, independentemente da cidade de onde os estudantes vêm, as relações interpessoais 

bem como, especialmente, a performance dos alunos em classe não são afetadas em função 

desse atributo de diversidade.  
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Por sua vez, os estudantes naturais de outras localidades dividiram suas opiniões quanto ao 

impacto do referido atributo de diversidade no relacionamento dos alunos em sala de aula. 

Entretanto, quando associado à influência da naturalidade no desempenho dos estudantes, 

como revela a maior parte da amostra dos entrevistados naturais de Belo Horizonte, esse 

atributo de diversidade não interfere na performance dos estudantes em classe.  

 

A TAB. 8 demonstra a quantificação dos resultados associados às manifestações sobre 

experiência profissional.  

 

TABELA 8 

Quantificação de freqüência: experiência profissional 

NÚCLEO TEMÁTICO, SUBTEMAS 
 E NÚCLEOS DE SENTIDO 

FREQ 
 
 

%  
SUBTEMA 

 

%  
NÚCLEO 

TEMÁTICO  

% 
TOTAL 
MANIF.  

Núcleo temático: relacionamento 308 - 100%  50% 

Manifestações sobre experiência profissional 28 100% 9,09% 4,55% 

Núcleos de sentido:         
- interfere 20 71,43% 6,49% 3,25% 
Distanciamento dos alunos que trabalham e não 
trabalham 

9 32,14% 2,92% 1,46% 

Proporciona conselhos e ensinamentos aos 
estudantes que não possuem experiência 
profissional 

9 32,14% 2,92% 1,46% 

Imposição de ponto de vista e opiniões dos 
alunos que apresentam experiência profissional 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

Habilidade para lidar com pessoas com 
características diferentes e momentos de 
adversidade 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

- não interfere 5 17,86% 1,62% 0,81% 
- relativo  3 10,71% 0,97% 0,49% 

Núcleo temático: desempenho 308 - 100% 50%  

Manifestações sobre experiência profissional 28 100% 9,09% 4,55% 

Núcleos de sentido:         
- interfere 24 85,71% 7,79% 3,90% 
Teoria lecionada em classe associada ao 
conhecimento prático adquirido pela experiência 
profissional do aluno 

18 64,29% 5,84% 2,92% 

Facilita o aprendizado de matérias, 
especialmente teóricas  

2 7,14% 0,65% 0,32% 

Fortalece o desenvolvimento do raciocínio 
lógico e da visão sistêmica dos estudantes 

2 7,14% 0,65% 0,32% 
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Continua TAB. 8 
NÚCLEO TEMÁTICO, SUBTEMAS 

E NÚCLEOS DE SENTIDO 
 

FREQ 
 
 

%  
SUBTEMA 

 

%  
NÚCLEO 

TEMÁTICO  

% 
TOTAL 
MANIF.  

Amplia o conhecimento individual dos alunos 1 3,57% 0,32% 0,16% 
Auxilia a realização de atividades e trabalhos 
acadêmicos 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

- não interfere  4 14,29% 1,30% 0,65% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Segundo 71,43% dos depoimentos dos entrevistados, a experiência profissional influencia, 

positiva ou negativamente, a convivência dos estudantes.  

 

Positivamente, a experiência profissional possibilita aos estudantes que trabalham dar 

dicas, conselhos e ensinamentos aos que não possuem experiência profissional, pois, por 

intermédio do trabalho, os estudantes, além de adquirir a visão prática dos ensinamentos 

teóricos lecionados em classe, são capazes de desenvolver habilidade de saber lidar com 

pessoas diferentes, inclusive em momentos de adversidade.  

 

Com base no depoimento do entrevistado 27, a experiência profissional “pode influenciar 

de maneira positiva, pelo fato de trocar mesmo experiência de cada, pelo apoio. Na sala 

mesmo de aula a pessoa sabe mais sobre se ela trabalha com administração, então ela pode 

estar passando experiência pra gente. Eu acho bacana!”.   

 

Negativamente, os entrevistados revelam principalmente distanciamento entre os alunos 

que têm e que não têm experiência profissional, bem como imposição do ponto de vista 

dos que possuem experiência profissional por se acharem melhores e mais capazes que os 

demais colegas de classe. 

 

No dizeres do entrevistado 25: 

 

Um grupo igual ao nosso de pessoas jovens, que não tem experiência 
profissional que venha a acrescentar, tem gente que se afastou do nosso grupo 
por isso, porque tem uma percepção totalmente diferente de mercado. E, acaba 
que se distancia porque a gente tem uma noção totalmente diferente deles. A 
gente está aprendendo agora, eles já estão há um tempo (no mercado de 
trabalho). Então acaba que afasta porque eles procuram pessoas que pensam 
como eles. 
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Associando a experiência profissional ao desempenho dos alunos, 85,71% das 

manifestações dos entrevistados revelam que esse atributo auxilia na performance 

individual, em função, especialmente, do conhecimento prático adquirido da atividade 

profissional do estudante. A experiência profissional também amplia o conhecimento 

individual dos alunos, auxilia a realização de atividades e trabalhos acadêmicos, contribui 

para o desenvolvimento intelectual dos estudantes, fortalecendo o aprimoramento do 

raciocínio lógico e da visão sistêmica dos alunos. Além disso, facilita o aprendizado das 

matérias lecionadas em classe, especialmente das matérias teóricas, em que se fazer um 

paralelo entre a teoria e a realidade prática do cotidiano organizacional auxilia no 

entendimento das disciplinas do curso, segundo depoimentos dos entrevistados.  

 

Questionado a respeito do impacto da experiência profissional no desempenho dos 

estudantes, o entrevistado 23 comenta: “auxilia muito. Pelo que você já aprendeu no seu 

trabalho você pode aprender dentro da sala de aula de outras formas. É a mesma coisa que 

você aprender a prática e entrar pra sala de aula e aprender a teoria”.  

 

O GRÁF. 10 aborda se existe evolução na manifestação da experiência profissional no 

decorrer do curso. 
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                Fonte: Dados da pesquisa. 

GRÁFICO 10 - Freqüência do impacto da experiência profissional no relacionamento  

e no desempenho de alunos de graduação em Administração  

do primeiro, terceiro e quinto períodos. 



 77 

Com base no GRAF. 10, observou-se que a experiência profissional interfere tanto na 

convivência dos estudantes quanto nas suas respectivas performances em sala de aula, 

segundo manifestações da maioria da amostra do primeiro, terceiro e quinto períodos. 

 

A percepção dos entrevistados do terceiro e do quinto períodos em relação ao impacto 

desse atributo de diversidade no desempenho de alunos de graduação foi semelhante e a 

freqüência com que a experiência profissional interfere em ambos os núcleos temáticos, 

relacionamento e desempenho, é citada com menos incidência por parte da amostra do 

primeiro período. 

 

No intuito de enriquecer a análise do impacto da experiência profissional no 

relacionamento e no desempenho dos estudantes, o GRAF. 11 trata da percepção da 

influência desse atributo de diversidade sob o ponto de vista dos entrevistados que 

trabalham e dos que não trabalham. 
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                Fonte: Dados da pesquisa. 

GRÁFICO 11 - Freqüência do impacto da experiência profissional no relacionamento e no 

desempenho de estudantes que trabalham e que não trabalham. 

 

Observou-se, de acordo com a maioria dos entrevistados, tanto aqueles que exercem 

atividade profissional quanto aqueles que não trabalham, que a experiência profissional 
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interfere nos dois núcleos temáticos que norteiam este estudo, isto é, no relacionamento e 

no desempenho dos estudantes. 

 

Ressalta-se que os depoimentos da amostra que não apresenta atividade profissional são 

semelhantes em relação ao impacto desse atributo de diversidade no relacionamento e no 

desempenho de alunos de graduação. 

 

A TAB. 9 demonstra a quantificação dos resultados associados às manifestações sobre 

preferência sexual.  

 

TABELA 9 

Quantificação de freqüência: preferência sexual 

NÚCLEO TEMÁTICO, SUBTEMAS 
 E NÚCLEOS DE SENTIDO 

FREQ 
 
 

%  
SUBTEMA 

 

%  
NÚCLEO 

TEMÁTICO  

% 
TOTAL 
MANIF.  

Núcleo temático: relacionamento 308 - 100% 50%  

Manifestações sobre preferência sexual 28 100% 9,09% 4,55% 

Núcleos de sentido:         
- interfere 10 35,71% 3,25% 1,62% 
Distanciamento entre estudantes de preferência 
sexual distinta   

5 17,86% 1,62% 0,81% 

Discriminação aos estudantes homossexuais 3 10,71% 0,97% 0,49% 
Mais interação e aproximação entre estudantes 
de mesma opção sexual    

1 3,57% 0,32% 0,16% 

Mais integração entre colegas de classe  pela 
ausência de preconceito 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

- não interfere 17 60,71% 5,52% 2,76% 
- não opinou 1 3,57% 0,32% 0,16% 

Núcleo temático: desempenho 308 - 100% 50%  

Manifestações sobre preferência sexual 28 100% 9,09% 4,55% 

Núcleos de sentido:         
- interfere 1 3,57% 0,32% 0,16% 
Aproveitamento diferenciado dos homossexuais 
face maior dedicação e comprometimento com 
os estudos 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

- não interfere 26 92,86% 8,44% 4,22% 
- relativo  1 3,57% 0,32% 0,16% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A preferência sexual não interfere no relacionamento dos alunos de graduação, segundo 

60,71% das manifestações dos entrevistados. 

 

Por outro lado, conforme 35,71% dos relatos, esse atributo de diversidade interfere, 

especialmente negativamente, no relacionamento dos estudantes em classe, em função do 

distanciamento existente entre os estudantes que apresentam opções sexuais distintas, além 

da existência de preconceito para com os alunos homossexuais. 

 

Esta percepção justifica-se nos dizeres do entrevistado 9: 

 

Eu percebo assim. Pode dar um exemplo? Lá na sala tem três pessoas que são 
homossexuais que andam sempre juntas. Mas eu me dou superbem com elas, 
entendeu? Faço trabalho, o que for. E me dou superbem com elas, maior 
respeito. Mas eu acho que ali tem um grupo e existem preconceitos por certas 
pessoas. 

 

Ainda segundo o entrevistado 9, a preferência sexual seria o atributo de diversidade que 

apresenta o maior impacto no relacionamento dos estudantes, em função do enorme 

preconceito vivenciado pelo país: “pelo que eu convivo todos os dias eu acho que a opção 

sexual teria o maior impacto. Eu acho que não só dentro de sala de aula. Eu acho que no 

país hoje nós vivemos num preconceito muito grande” – completa o referido entrevistado. 

 

O mesmo ocorre em relação ao desempenho. Isto é, 92,86% dos depoimentos da amostra 

da pesquisa revelam que a opção sexual também não interfere no desempenho dos 

estudantes, assim como nas suas relações interpessoais em sala de aula.  

 

O GRAF. 12 expõe se existe evolução na manifestação da preferência sexual no decorrer 

do curso. 
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                Fonte: Dados da pesquisa. 

GRÁFICO 12 - Freqüência do impacto da preferência sexual no relacionamento  

e no desempenho de alunos de graduação em Administração  

do primeiro, terceiro e quinto períodos. 

 

A preferência sexual, quando associada ao relacionamento dos estudantes, dividiu as 

opiniões dos diferentes grupos analisados. Para os entrevistados que cursam o primeiro e o 

quinto períodos, a opção sexual dos alunos não interfere nos seus relacionamentos em sala 

de aula. Entretanto, de acordo com os do terceiro período, a preferência sexual influencia a 

convivência dos estudantes em sala de aula. 

 

Quando verificado o impacto desse atributo de diversidade no desempenho dos estudantes, 

ambos os grupos pesquisados revelam que a preferência sexual não influencia a 

performance dos alunos de graduação. 

 

Note-se que somente os respondentes do terceiro período consideraram que a opção sexual 

do indivíduo é capaz de interferir em um dos núcleos temáticos objetos de estudo desta 

pesquisa. 

 

Em síntese, embasado nas manifestações dos grupos pesquisados bem como nos dados 

apurados na TAB. 9, referentes à quantificação dos resultados associados às manifestações 

sobre a preferência sexual no relacionamento e no desempenho de alunos de graduação em 
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Administração, nota-se que, predominantemente, a preferência sexual não interfere no 

relacionamento e no desempenho dos estudantes de graduação em Administração. 

 

A TAB. 10 demonstra a quantificação dos resultados associados às manifestações sobre 

hábitos de lazer.  

 

TABELA 10 

Quantificação de freqüência: hábitos de lazer 

NÚCLEO TEMÁTICO, SUBTEMAS 
 E NÚCLEOS DE SENTIDO 

FREQ 
 
 

%  
SUBTEMA 

 

%  
NÚCLEO 

TEMÁTICO  

% 
TOTAL 
MANIF.  

Núcleo temático: relacionamento 308 - 100%  50% 

Manifestações sobre hábitos de lazer 28 100% 9,09% 4,55% 

Núcleos de sentido:         
- interfere 25 89,29% 8,12% 4,06% 
Identificação e aproximação em função de 
afinidades de gostos 

16 57,14% 5,19% 2,60% 

Fortalece a amizade e união dos estudantes 6 21,43% 1,95% 0,97% 
Fator responsável pela divisão da turma em 
grupos distintos 

2 7,14% 0,65% 0,32% 

Mais aproximação entre os alunos em função de 
personalidade e momentos de vida semelhantes 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

- não interfere  3 10,71% 0,97% 0,49% 

Núcleo temático: desempenho 308 - 100%  50% 

Manifestações sobre hábitos de lazer 28 100% 9,09% 4,55% 

Núcleos de sentido:         
- interfere 20 71,43% 6,49% 3,25% 
Fortalece a convivência e a união dos estudantes 12 42,86% 3,90% 1,95% 
Facilita a programação e realização de grupos de 
estudo 

3 10,71% 0,97% 0,49% 

Proporciona mais cooperação entre os estudantes 2 7,14% 0,65% 0,32% 
Favorece a perda de concentração e a bagunça 
em classe 

2 7,14% 0,65% 0,32% 

Excesso de ausências e atrasos em função das 
atividades conjuntas de lazer 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

- não interfere 6 21,43% 1,95% 0,97% 
- relativo  2 7,14% 0,65% 0,32% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Segundo 89,29% das manifestações dos entrevistados, os hábitos de lazer se constituem em 

uma forma de identificação de grupos, pois, de modo geral, os estudantes se identificam e 

aproximam-se daqueles que têm gostos iguais aos seus e apresentam personalidade ou 

estão passando por momentos de vidas semelhantes aos seus, fortalecendo, deste modo, a 

amizade e união das pessoas. 

 

Tem gente que gosta do tradicional boteco, bar. Tem gente que não vai. Então 
isso já forma uma integração do pessoal que vai. Tem o pessoal que gosta de ir 
ao cinema, daí vai também. Um churrasco na casa do outro ou qualquer tipo de 
outra atividade. Isso realmente influencia sim - diz o entrevistado 13. 

 

Negativamente, a partir da análise dos textos extraídos das entrevistas, percebeu-se que 

esse atributo colabora com a divisão da turma em grupos distintos, dificultando, deste 

modo, as relações interpessoais entre os estudantes. 

 

Quando associado ao desempenho, os hábitos de lazer também interferem na performance 

dos estudantes em classe, conforme os relatos de 60,71% dos entrevistados. 

 

Positivamente, esse atributo de diversidade fortalece a convivência e a união dos 

estudantes e, conseqüentemente, facilita a programação e realização de grupos de estudos, 

proporcionando mais cooperação entre os estudantes. 

 

“É a questão da auto-ajuda. Quanto melhor o relacionamento entre as pessoas, tanto aqui 

quanto na área de lazer, isso vai ajudar mais no desempenho. Por exemplo, quando uma 

pessoa precisa da outra, pra fazer trabalho em grupo, essas coisas assim” – atesta o 

entrevistado 4. 

 

Negativamente, os hábitos de lazer prejudicam a performance dos estudantes, quando 

favorece a perda de concentração e a bagunça em sala de aula e aumenta o número de 

ausências e atrasos em classe em função das atividades conjuntas de lazer. 

 

Tendo em vista as manifestações apresentadas por 7,14% dos entrevistados, pode-se dizer 

que a influência dos hábitos de lazer no desempenho dos estudantes em sala de aula é 

relativa. Pode interferir tanto positivamente, caso contribua para o fortalecimento da união 
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e cooperação entre os estudantes, quanto negativamente, a partir do momento em que eles 

não saibam diferenciar a hora de brincar com a hora de estudar.   

 

O GRAF. 13 apresenta a evolução na manifestação dos hábitos de lazer no decorrer do 

curso. 
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                Fonte: Dados da pesquisa. 

 

GRÁFICO 13 - Freqüência do impacto dos hábitos de lazer no relacionamento  

e no desempenho de alunos de graduação em Administração  

do primeiro, terceiro e quinto períodos. 

 

Assim como no GRAF. 8, referente à quantificação de freqüência do impacto da 

experiência profissional no relacionamento e no desempenho de alunos de graduação em 

Administração do primeiro, terceiro e quinto períodos, os hábitos de lazer apresentam o 

mesmo impacto tanto na convivência dos estudantes quanto nas suas respectivas 

performances em classe. Isto é, segundo as manifestações dos grupos analisados, as 

atividades conjuntas de lazer interferem de forma significativa no relacionamento e no 

desempenho dos estudantes. 
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Destaca-se que as manifestações dos respondentes do primeiro, terceiro e quinto períodos 

são idênticas em relação ao impacto desse atributo de diversidade no relacionamento dos 

alunos de graduação. 

 

Por sua vez, quando da análise do impacto dos hábitos de lazer no desempenho dos 

estudantes, a amostra do primeiro e a do quinto período se assemelham nas suas 

percepções, assim como ocorrido no núcleo temático relacionamento. 

 

 

A TAB. 11 traz os resultados associados às manifestações sobre bolsa de estudo.  

 

-TABELA 11 

Quantificação de freqüência: bolsa de estudo 

NÚCLEO TEMÁTICO, SUBTEMAS 
 E NÚCLEOS DE SENTIDO 

FREQ 
 

%  
SUBTEMA 

 

%  
NÚCLEO 

TEMÁTICO  

% 
TOTAL 
MANIF.  

Núcleo temático: relacionamento 308 - 100,0%  50% 

Manifestações sobre bolsa de estudo 28 100% 9,09% 4,55% 
Núcleos de sentido:         
- interfere 7 25% 2,27% 1,14% 
Distanciamento entre estudantes bolsistas e não- 
bolsistas 

4 14,29% 1,30% 0,65% 

Pouca aproximação de alunos em função da 
diferença de renda e origens do segundo grau  

2 7,14% 0,65% 0,32% 

Baixa convivência entre os estudantes de status 
social distintos 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

- não interfere 20 71,43% 6,49% 3,25% 
- não opinou 1 3,57% 0,32% 0,16% 

Núcleo temático: desempenho 308 - 100,0%  50% 

Manifestações sobre bolsa de estudo 28 100% 9,09% 4,55% 
Núcleos de sentido:         
- interfere 14 50% 4,55% 2,27% 
Possibilita mais motivação e comprometimento 
com os estudos 

11 39,29% 3,57% 1,79% 

Performance inferior em função das origens do 
segundo grau 

2 7,14% 0,65% 0,32% 

Proporciona falta de interesse e envolvimento 
com os estudos 

1 3,57% 0,32% 0,16% 

- não interfere 13 46,86% 4,22% 2,11% 
- relativo 1 3,57% 0,32% 0,16% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Com base nas manifestações da maioria (71,43%) dos entrevistados, o fato de o aluno ser 

ou não bolsista não interfere na formação de grupos em classe. 

 

Entretanto, 25% dos entrevistados acreditam haver distanciamento entre os bolsistas e os 

não-bolsistas, seja em função das diferenças de renda e origens do segundo grau dos 

estudantes, bem como em função do status social.  

 

Quando associado o fato de o aluno ser bolsista ao desempenho dos estudantes em sala de 

aula, o percentual dos estudantes que consideram que esse atributo de diversidade não 

interfere na performance dos estudantes em classe se reduz para 46,43%.  

 

Porém, 50% dos entrevistados relatam que a condição de bolsista influencia, 

principalmente positivamente, os resultados em classe, por acreditarem que os bolsistas se 

esforçam e estudam mais do que os não-bolsistas, tanto pelo medo de perder a bolsa de 

estudo quanto pela meta de aproveitamento mínimo de aprovação em 75% das disciplinas 

cursadas para a manutenção da bolsa de estudo.  

 

Nas palavras do entrevistado 15: 

 

O fato de ser bolsista eu acho que acaba que interfere, porque igual ao meu caso. 
Eu acabo esforçando mais até porque a gente tem medo de perder a bolsa, de 
ficar pra trás. Então a gente acaba se esforçando além do que até a gente estaria 
disposto. Mas eu acho que acaba interferindo sim essa questão. E deveria ser o 
contrário, quem paga deveria estudar mais. Mas gera um efeito totalmente ao 
contrário. 

 

 

Também, entre as manifestações em favor da condição de bolsista interferir no 

desempenho em classe, há a opinião de que os não-bolsistas se destacam dos bolsistas com 

aproveitamentos superiores, por apresentarem mais comprometimento com os estudos e 

pela influência das origens do segundo grau, já que os não-bolsistas estudaram, em sua 

maioria, em escolas particulares. 

 

No GRAF. 14 visualiza-se a evolução na manifestação bolsa de estudo no decorrer do 

curso. 
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                Fonte: Dados da pesquisa. 

 

GRÁFICO 14 - Freqüência do impacto da bolsa de estudo no relacionamento  

e no desempenho de alunos de graduação em Administração  

do primeiro, terceiro e quinto períodos. 

 

 

Do mesmo modo que o GRAF. 7, referente à quantificação de freqüência do impacto da 

naturalidade no relacionamento e no desempenho de alunos de graduação em 

Administração dos grupos analisados, de acordo com a opinião da maioria dos 

entrevistados que cursam o primeiro e o terceiro períodos, a bolsa de estudo não interfere 

no relacionamento dos alunos. No entanto, a maior parte da amostra que cursa o quinto 

período revela que esse atributo de diversidade influencia a convivência dos estudantes em 

classe. 

 

O impacto da bolsa de estudo no desempenho dos alunos dividiu as opiniões dos 

estudantes dos três períodos. Segundo relatos dos estudantes do primeiro período, os 

pontos de vista desse grupo pesquisado estão divergindo em relação à influência desse 

atributo de diversidade no desempenho dos alunos. Para os alunos do terceiro período, de 

modo geral, a bolsa de estudo não interfere na performance dos estudantes em classe. Por 

sua vez, a maioria dos entrevistados que cursam o quinto período acredita que esse atributo 

influencia o desempenho dos estudantes em sala de aula. 
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No intuito de enriquecer a análise do impacto da condição econômica para arcar com o 

curso (detentor ou não de bolsa de estudo) no relacionamento e no desempenho dos 

estudantes, o GRAF. 15 mostra a percepção da influência desse atributo de diversidade sob 

o ponto de vista dos entrevistados bolsistas e dos não-bolsistas. 
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                Fonte: Dados da pesquisa. 

 

GRÁFICO 15 - Freqüência do impacto da bolsa de estudo no relacionamento e no 

desempenho de estudantes bolsistas e não-bolsistas. 

 

 

Segundo os relatos dos alunos bolsistas, pode-se dizer que a bolsa de estudo apresenta 

impacto inversamente proporcional quando comparada a sua influência no relacionamento 

e no desempenho dos estudantes. Isto é, estes estudantes consideram que a bolsa de estudo 

não interfere na formação de grupos em classe, mas influencia o desempenho dos alunos. 

 

Da mesma maneira, os alunos não-bolsistas revelam, de modo geral, que esse atributo de 

diversidade não interfere no relacionamento da população analisada. Porém, quando 

associada à influência da bolsa de estudo no desempenho dos estudantes, os que não têm 

bolsa de estudo dividiram suas opiniões. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Esta dissertação objetivou analisar como os atributos de diversidade influenciam no 

relacionamento e no desempenho de alunos de graduação do curso de Administração de 

uma IES privada. Duas correntes de estudos cobrem a literatura existente sobre 

diversidade. Uma que aborda a temática de maneira pontual, explorando as implicações 

isoladas de determinados atributos como raça, etnia, gênero, deficiência física e outros 

mais. E outra que abrange uma visão expandida em que uma série de atributos são 

considerados para entender o fenômeno da diversidade. Com base nos trabalhos de 

Thomas Jr. (1991), Jamieson e O`Mara (1991), Loden e Rosender (1991) e Fleury (2000) 

11 atributos foram selecionados para entender as possíveis relações entre os construtos 

diversidade e relacionamento/desempenho: valores comuns (crenças duradouras), 

comportamentos compartilhados, faixa etária, formação educacional, renda, localização 

residencial, naturalidade, experiência profissional, preferência sexual, hábitos de lazer e 

condições econômicas para arcar com o curso (detentor ou não de bolsa de estudo). 

 

A escolha pelo setor educacional surgiu da observação do momento de intensa discussão 

da reforma universitária brasileira, caracterizado pelo crescimento do número de IES 

privadas e pela política governamental de acessibilidade ao ensino superior das classes 

minoritárias, por intermédio do ProUNI. Esse programa tem como finalidade a concessão 

de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de 

graduação e seqüenciais de formação específica, em instituições privadas de educação 

superior.   

 

Valores comuns, comportamentos compartilhados e hábitos de lazer foram atributos 

destacados de maneira positiva que melhoraram a convivência dos estudantes em sala de 

aula. Isso se deve pelo fato de facilitarem a aproximação dos grupos sociais. De forma 

contrária, faixa etária e experiência profissional apresentaram um impacto inverso no 

relacionamento dos estudantes, manifestados de forma negativa pelos entrevistados por se 

tratarem de atributos capazes de dificultarem as relações interpessoais, bem como 

distanciar os estudantes.  
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Comportamentos compartilhados e localização residencial apresentaram influência 

negativa no desempenho dos graduandos, principalmente, em decorrência de associações 

com a desordem em classe e desgaste físico advindo da locomoção dos estudantes que 

residem distante do campus, respectivamente. Por outro lado, a formação educacional, a 

experiência profissional e os hábitos de lazer se revelaram como atributos de diversidade 

capazes de interferir positivamente no desempenho dos alunos de graduação. Quanto à 

formação educacional, as diferenças na qualidade do ensino fundamental de escolas 

públicas e privadas no Brasil, justificam o bom rendimento daqueles alunos oriundos das 

escolas privadas. A experiência profissional está associada ao amadurecimento disciplinar 

proporcionado pelo trabalho na realização das tarefas acadêmicas. Os hábitos de lazer se 

refletem mais por uma opção de renunciá-los nos períodos de estudo, do que de 

compartilhá-los. 

 

Vale destacar que comportamentos compartilhados, experiência profissional e hábitos de 

lazer se revelaram atributos de diversidade capazes de influenciarem tanto o 

relacionamento quanto o desempenho dos alunos de graduação. De maneira oposta, 

atributos de diversidade como a naturalidade e a preferência sexual não interferem no 

relacionamento e no desempenho dos estudantes. Independentemente da origem geográfica 

e da opção sexual dos estudantes, os resultados apontam que essas dimensões de 

diversidade não influenciam a convivência e a performance dos alunos do ensino superior, 

em decorrência da ausência de preconceitos aos alunos naturais de outras localidades e aos 

estudantes homossexuais. 

 

A renda, por sua vez, dividiu as opiniões da amostra da pesquisa quanto ao seu impacto no 

relacionamento e no desempenho dos estudantes. Quanto às relações interpessoais a renda 

revelou ser um atributo de diversidade capaz de distanciar grupos sociais por meio, 

especialmente, da diferença das condições socioeconômicas dos estudantes. Quando 

associada ao desempenho, a renda apresentou influência positiva por facilitar, por 

exemplo, a aquisição de materiais didáticos que contribuem para o aprendizado dos 

universitários. 

 

As condições econômicas para arcar com o curso (detentor ou não de bolsa de estudo) 

também dividiu a percepção dos entrevistados em relação à sua influência no desempenho 

dos estudantes, porém, revelou não interferir na convivência entre os alunos de graduação. 
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Uma das possíveis razões para explicar a influência desse atributo de diversidade na 

performance dos graduandos justifica-se no fato dos estudantes bolsistas se esforçarem e 

estudarem mais do que os não-bolsistas, tanto pelo medo de perder a bolsa de estudo 

quanto pela meta de aproveitamento mínimo de aprovação em 75% das disciplinas 

cursadas para a manutenção da bolsa de estudo.  

 

Mais do que apontar relações de causalidade, a idéia final desta dissertação é debater sobre 

a melhor forma de melhorar o ambiente e o desempenho de alunos. Além de ser uma área 

ainda pouco explorada no ambiente universitário brasileiro, a diversidade pode vir a 

revelar importantes reflexões sobre os impactos do programa de inserção social nas 

Instituições de Ensino Superior. A própria implementação do ProUNI tem mostrado como 

tem mudado o perfil dos alunos de graduação nas IES privadas.  

 

Este estudo buscou contribuir com informações que levem à reflexões sobre a influência da 

diversidade nos relacionamentos e desempenhos de alunos do ensino superior. Hoje, em 

função da globalização e dos avanços tecnológicos, cada vez mais pessoas de diferentes 

perfis, localidades e culturas passam a conviver, trabalhar e estudar juntas, de modo que se 

torna relevante para as organizações modernas entender os aspectos homogêneos e 

heterogêneos que caracterizam a dinâmica dos relacionamentos entre indivíduos e grupos 

sociais. 

 

Qual seria então uma possível contribuição de pesquisas deste tipo para as organizações? A 

comunidade corporativa continua a atribuir um valor cada vez maior para as habilidades 

cognitivas e sociais e tem cobrado das universidades a responsabilidade de fornecer tais 

habilidades para seus componentes. Assim, conforme firmado por Hilliard III (2002), os 

profissionais corporativos cada vez mais estão se conscientizando sobre a realidade da 

diversidade cultural e sobre a necessidade de adequação aos cenários de diferenciações 

sociais. Esse reconhecimento remete à pertinência da realização de ‘pesquisas cuidadosas e 

treinamentos, que possibilitem respostas apropriadas às diferentes realidades culturais’ 

(HILLIARD III, 2002: 13). O problema é que, apesar desse fato ter sido encoberto 

posteriormente pela comunidade corporativa, muitos educadores do ramo, ainda que 

valorizem a importância da diversidade, não adotaram uma postura que possa orientar as 

instituições na realização de pesquisas sobre a temática. 
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Ademais, para que qualquer negócio seja produtivo e bem sucedido em uma economia 

global competitiva, é necessário que o corpo de funcionários tenha não só as habilidades 

demandadas, como também a sensação de bem-estar no trabalho, e um ambiente que se 

sobreponha às diferenças de raça, classe, religião e origem (BOWEN et al., 1999). Um dos 

objetivos do ensino superior deveria ser então proporcionar a viabilização dessa ambiência, 

para que os estudantes pudessem adquirir a experiência necessária e transferi-la para as 

áreas de trabalho. 

 

Se os benefícios da diversidade na educação superior ainda estão para serem 

compreendidos, uma atenção cuidadosa deverá ser dada ao contexto institucional no qual a 

diversidade ocorre. Em outras palavras, não será suficiente simplesmente reunir um grupo 

diversificado de estudantes ou participar de programas que incentivem a diversidade no 

ambiente universitário. Ainda que sejam passos importantes na criação de oportunidades 

para que os estudantes possam aprender por meio da diversidade, não poderão ser os 

únicos. O papel do corpo docente, por exemplo, é essencial para criação de uma atmosfera 

em sala de aula que permita a discussão sobre questões associadas à diversidade. Paralelo a 

isso, sendo inevitável as instituições se tornarem cada vez mais diversificadas, medidas 

administrativas efetivas devem ser tomadas em busca de programas que possam facilitar o 

processo de mudança no pensamento e atitudes do corpo docente, discente e 

administrativo. 

 

É importante reconhecer que este trabalho possui algumas limitações. A primeira diz 

respeito à realização da pesquisa em uma única Instituição de Ensino Superior o que, de 

certa maneira, limita a possibilidade de generalizações. Também o fato de ser uma 

instituição privada; possivelmente a inclusão na pesquisa de uma universidade pública 

pudesse revelar outros tipos de manifestações. A segunda se refere à não realização de 

entrevistas com graduandos em Administração do turno da manhã. Talvez o perfil dos 

estudantes do turno da manhã fosse diferente dos estudantes do curso noturno e, 

conseqüentemente, as percepções quanto ao impacto da diversidade no relacionamento e 

no desempenho de alunos pudessem ser manifestadas de forma contrária. 

 

Assim, como recomendação para pesquisas futuras, seria importante que ele fosse 

replicado em outras Instituições de Ensino Superior, de modo a verificar se os resultados 

encontrados mostram-se semelhantes ou diferentes dos encontrados, procurando-se não só 
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explicar a razão para as divergências comportamentais entre grupos homogêneos e 

heterogêneos com base, por exemplo, nas pesquisas de Nkomo e Cox Jr. (1999) e Triandis, 

Hall e Ewen (1965), mas também aprofundar as explicações para os comportamentos que 

se repetirem.   

 

Com base na visão ampliada da diversidade proposta por Thomas Jr. (1991), Jamieson e 

O`Mara (1991), Loden e Rosender (1991), e Fleury (2000), seria ainda recomendável 

realizar estudos abordando outros atributos de diversidade não explorados nesta pesquisa. 

Finalmente, num estágio superior, poderiam ser repetidas as análises em IES tanto privadas 

quanto públicas, inclusive de outras localidades. 
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APÊNDICE A 

 

Roteiro de Entrevista 

Questões que revelam a heterogeneidade e homogeneidade de alunos de graduação. 

 

Perguntas que identificam aspectos comuns do grupo: 

1) Existe algum valor (crença duradoura) capaz de aproximar alunos em classe? 

2) Que tipos de comportamento os estudantes compartilham em sala? 

3) A faixa etária interfere o relacionamento dos alunos em sala? 

4) A formação educacional (origens do segundo grau) influencia a aproximação de 

alunos em classe? 

5) A renda pessoal pode facilitar ou dificultar o relacionamento com outros alunos? 

6) A localização residencial interfere nas relações com outros alunos? 

7) A naturalidade é capaz de ajudar ou dificultar nas relações interpessoais? 

8) A experiência profissional pode influenciar a convivência com outros alunos? 

9) A preferência sexual influencia o relacionamento em sala? 

10) As atividades de lazer se consistiriam em uma forma de identificação de grupos? 

11) O fato de ser bolsista ou não interfere na formação de grupos? 

 

Questões da diversidade que influenciam o desempenho em sala: 

1) Na sua opinião, existem valores capazez de interferir positivamente ou 

negativamente no desempenho em classe? 

2) De que maneira o comportamento dos estudantes interfere no desempenho em sala? 

3) A faixa etária influencia o desempenho em sala? 

4) A formação educacional exerce influência nos resultados em sala? 

5) No seu ponto de vista, a renda interfere no desempenho individual? 

6) O deslocamento da residência à universidade influencia o desempenho em classe? 

7) A naturalidade seria um fator para aumentar ou diminuir o desempenho? 

8) A experiência profissional pode auxiliar ou dificultar na perfomance individual? 

9) A preferência sexual influencia o desempenho em sala? 

10) A participação conjunta em atividades de lazer seria um fator capaz de influenciar o 

desempenho em sala? 

11) O fato de ser bolsista interfere no desempenho em classe? 


