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Resumo: O trabalho desenvolvido tem como objetivo analisar os impactos da atmosfera de 
sala de aula na percepção de qualidade dos alunos do curso de graduação em turismo da 
UFPE. A coleta de dados deu-se através de pesquisas de gabinete e de campo. Foram então 
levantadas quatro hipóteses que correlacionavam as variáveis: dimensões social, design, 
condições ambientais e intenções de retorno e recomendação, com a geração de afeto 
negativo e o conseqüente impacto na percepção de qualidade. Enquanto pesquisa de campo 
aplicou-se um questionário junto aos alunos, abrangendo todos os períodos do curso de 
bacharelado em turismo da UFPE, a partir de uma amostragem estratificada e por 
acessibilidade, servindo como fontes de dados para análise. Foi aplicado o teste não-
paramétrico Q de Yule para a confirmação das hipóteses. Por fim, comprovou-se que os 
alunos possuem uma percepção positiva em relação ao curso, a partir da análise dos 
elementos do ambiente de sala de aula e no caso em estudo, as dimensões de condições 
ambientais são as mais influentes. 
Palavras-chave: Atmosfera; qualidade em serviços; percepção de qualidade; ensino superior. 

 
1. Introdução 

Atualmente, a sociedade parece enfrentar mudanças profundas com impactos nas 
esferas política, social e econômica. Observa-se nesse contexto a competição de várias 
tendências destacando-se: concorrência mais acirrada, consumidores mais exigentes, 
qualidade aliada a custos baixos e informações sobre concorrentes amplamente disponíveis e 
mudança tecnológica muito intensa (CASTELLS, 2000).  

No campo educacional vê-se atualmente um crescimento, sem precedentes, do número 
de instituições de ensino superior de caráter privado com uma profusão de estratégias 
implementadas. Imersos nesse ambiente altamente competitivo, as instituições procuram 
estratégias mais sólidas e para isso lançam mão de sistemas de gestão mais eficientes e 
capazes de contribuir efetivamente para obtenção de vantagem competitiva (ANUP, 2002).  

Os dados do Ministério da Educação comprovam o crescimento do setor, últimos 
levantamentos indicam que o número de alunos que ingressaram na graduação por meio de 
vestibular aumentou 61% no período de 1994 a 1999, 46% entre 1999 a 2003 e 15,2% no ano 
de 2004. Em apenas cinco anos, o sistema cresceu três vezes mais do que nos 14 anos 
anteriores (ANUP, 2006).  

Esse crescimento acelerado do mercado de ensino superior, com a oferta grandiosa de 
vagas, principalmente por parte das Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, torna-se 
um risco as IES públicas, com relação a captação de novos alunos e permanência dos 
residentes. Sousa (1980) ainda ressalta que no que tange ao ensino superior, o país atravessa a 
difícil fase de consolidação: tendo atingido, em tempo recorde, a etapa do ensino de massa, 
para a qual não estava adequadamente preparado em termos de estrutura e formas de atuação, 
o sistema de ensino superior vive, agora, um momento dramático, em que, sem poder estancar 
repentinamente o processo de expansão, deve, simultaneamente, cuidar para que essa 
expansão não se faça em detrimento do indispensável aperfeiçoamento e modernização das 
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estruturas organizacionais, tanto administrativas quanto acadêmicas e dos procedimentos 
didático-pedagógicos. 

Por conta disto, é também notório o papel da satisfação de clientes como fator 
determinante no seu interesse de retorno, como também na lealdade por parte de 
consumidores através de geração de valor para os mesmos (FORNELL et all., 1996, AAKER 
et all.. 1998). Com a melhoria da qualidade as empresas começaram a ter significativa 
redução de perdas, desperdícios, custos, prazos de entrega, retrabalho e reclamações, o que 
trouxe reflexos favoráveis no desempenho, resultado e competitividade. 

Essa premissa não seria diferente no ramo do ensino superior, mesmo nas 
Universidades Federais, que são públicas e gratuitas. Os alunos são consumidores dos 
serviços da Universidade, desde a sala de aula até à biblioteca, passando por projetos de 
pesquisa e extensão. Porém no cenário brasileiro são escassos os estudos científicos que 
pesquisam a medição de expectativa, valor, satisfação, propensão à lealdade e qualidade bem 
como os seus impactos mútuos neste ramo de negócio.  

Para o presente estudo, entende-se o ambiente de sala de aula como um local de ponto-
de-venda. Essa analogia torna-se viável devido às semelhanças entre esses dois, ao tratar-se da 
complexidade das relações entre consumidores e prestadores de serviços e por entender que é 
nesse ambiente (sala de aula) que é entregue a parte mais “tangível” do serviço oferecido pela 
Universidade: a aula. Há algumas décadas os estudiosos de marketing têm dedicado atenção 
especial aos impactos que a atmosfera do ponto-de-venda exerce sobre os consumidores. 
Kotler (1973) foi um dos pioneiros a chamar a atenção para esta influência que, a despeito da 
quantidade e da qualidade das pesquisas desenvolvidas ao longo dos anos, segue como uma 
curiosidade acadêmica e gerencial no ambiente de marketing. 

Inserida no mundo oscilante em mudanças, a universidade é convocada a permanecer 
viva com sua linguagem científica e com sua capacidade criadora de se projetar para os novos 
tempos, agora com uma preocupação maior com a qualidade dos serviços prestados. Dentro 
desse cenário vemos que a preocupação com a qualidade é questão importante e 
imprescindível, para essas instituições. Christopher (1999) cita que o serviço prestado a ele é 
um fator fundamental para a sua conquista e retenção. Segundo o autor a pouco citado, o 
cliente de hoje, em quase todos os mercados [e onde podemos facilmente incluir a educação 
superior], está exigindo níveis de desempenho de serviços mais elevados de seus 
fornecedores, sobretudo no que diz respeito à qualidade, entregas rápidas, flexibilidade e 
confiabilidade da entrega do produto.  

Dentre os estudos que vêm sendo conduzidos no sentido de dar suporte à teoria de que 
emoções podem definir e influenciar comportamentos de consumo. Donovan e Rossiter 
(1982) encontraram suporte para o modelo de Mehrabian-Russell ao investigar a relação entre 
estados emocionais induzidos por diferentes ambientes de loja e o comportamento e intenção 
dos clientes naqueles ambientes. Eles descobriram que o prazer induzido pela loja (e aqui 
deve-se entender atmosfera da loja) estava positivamente relacionado com a propensão para 
comprar. Trazendo essa analise para a realidade deste estudo, entende-se que o ambiente de 
sala de aula pode gerar estados emocionais e influenciar comportamentos e intenções dos 
alunos naquele ambiente, podendo estes estarem propensos ou não a “comprar” a aula, 
participando, interessando e integrando-se. 

As evidências demonstram que os clientes irão preferir interagir em ambientes que 
causam percepções positivas (BABIN e ATTAWAY, 2000), o que evidencia que a geração de 
afeto negativo irá influenciar negativamente a intenção de retorno e recomendação. 

É interessante observar que a geração e o impacto de afeto positivo é mais estudado na 
literatura do que o afeto negativo (GARDNER, 1985). Isso se deve em parte devido à crença 
dos consumidores de que a loja [sala de aula] deve fornecer um ambiente agradável e propício 
à compra [estudo]. Além disso, a teoria em compra por impulso ou compra compulsiva 
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mostra que muitos consumidores buscam situações de compra e consumo com o objetivo de 
sentir emoções positivas (ROOK, 1987). Então, o afeto positivo é, de certa forma, esperado 
pelo cliente. 

Por outro lado, segundo a prospect theory (KAHNEMAN e TVERSKY, 1979), na 
equação de valor as perdas têm a curva mais inclinada do que os ganhos, isto é, as pessoas 
atribuem um maior peso aos aspectos negativos (perdas) do que aos aspectos positivos 
(ganhos). Isso vai ao encontro do proposto por Gardner (1985), quando se refere à influência 
dos estímulos do ambiente do serviço sobre o estado afetivo dos consumidores. A autora 
argumenta que os efeitos gerados pelo afeto negativo no comportamento dos clientes são mais 
complexos que os efeitos do afeto positivo.  

Considera-se como afeto um termo amplo utilizado para “cobrir uma variedade de 
experiências, tais como emoções, afetos e preferências” (EYSENCK e KEANE, 1994: p.408). 
Em consonância com esta definição, Gardner (1985) define afeto como uma classe de 
fenômenos mentais caracterizados pela experiência consciente, estado de sentimento subjetivo 
e geralmente acompanhados de emoções e humores.  

Por estas razões, este trabalho abordará especificamente o afeto negativo. Busca-se 
entender quais são os impactos da geração de um afeto negativo, em relação ao ambiente de 
uma sala de aula, na percepção de qualidade dos alunos do Curso de Graduação em Turismo 
da Universidade Federal de Pernambuco? 

 
2. Atmosfera dos Serviços 

A importância da “atmosfera” no ambiente de serviços é reconhecida por gerentes e é 
percebida através dos esforços de varejistas em despender energia e recursos para planejar e 
construir espaços físicos que criem um ambiente propício para a compra (BAKER, LEVY e 
GREWAL, 1992; WARD, BITNER e BARNES, 1998). Modernos livros de varejo têm um 
capítulo quase que obrigatório sobre planejamento e design de loja, cujo objetivo é enfatizar a 
importância dos atributos físicos no ambiente de varejo (BARDZIL e ROSENBERGER, 
1996). 

Neste estudo, ao invés de “ambiente” utilizaremos o termo “atmosfera”, seu aparente 
sinônimo, para designar o conjunto de elementos do local de prestação de serviço. Isso se 
deve ao fato de que aspectos do ambiente são considerados apenas uma das dimensões da 
atmosfera da loja, composta também de aspectos sociais e de design.  

A Dimensão Social refere-se às pessoas que compõem a atmosfera, o que inclui os 
funcionários e os próprios clientes. Características relevantes da força de vendas, como 
número de funcionários, apresentação (uso de uniforme, higiene e aparência), educação e 
cortesia, podem ser utilizados como indicadores da qualidade do atendimento (GREWAL e 
BAKER, 1994). Fernie e outros (2003) salientam que, no varejo, a percepção do serviço como 
bom/ruim está estreitamente relacionada com a interação dos clientes com a força de trabalho. 

Além destes aspectos, Grewal e Baker (1994) citam a presença de outros clientes 
como fator que afeta a percepção e comportamento dos consumidores. Por exemplo, em 
ambientes com excesso de pessoas circulando, os clientes podem ter uma imagem do serviço 
como sendo lento e demorado e optarem por realizar a compra em outro estabelecimento. 

Desta forma, a primeira hipótese diz respeito à dimensão social. Em todo 
estabelecimento comercial ou de prestação de serviço o corpo funcional desempenha papel 
importante, sendo influenciador direto do estado de espírito dos clientes (GARDNER, 1985; 
BAKER et alli, 2002). No caso do serviço de ensino, tendo como espaço principal para 
análise a sala de aula, a dimensão social recai sobre o professor. Assim: 

H1: Quanto mais positiva a percepção dos alunos em relação ao professor, dentro 
dos aspectos sociais da atmosfera da sala de aula, menor a geração de afeto negativo. 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 4 

Quanto a Dimensão Design, esta abrange aquelas características que são 
essencialmente visuais, sejam elas funcionais ou estéticas (GREWAL e BAKER, 1994). Entre 
os elementos funcionais estão o layout da loja e o conforto oferecido, enquanto os elementos 
estéticos incluem a arquitetura do local, as cores e os materiais utilizados, o estilo e a 
decoração (GREWAL e BAKER,1994). É importante notar que o layout se refere à maneira 
como móveis e equipamentos estão distribuídos e organizados no ambiente, bem como sua 
dimensão e forma, de maneira a facilitar a consecução de tarefas e atividades de clientes e 
funcionários (BITNER, 1992). Espaços desorganizados, com layouts que não estejam 
apropriados, podem dificultar a orientação dos clientes dentro das mesmas, aumentando o 
tempo de procura por produtos e contribuindo, assim, para uma percepção negativa do 
estabelecimento. 

Desta forma, dimensão design inclui elementos funcionais e estéticos, tais como 
arquitetura, estilo e layout (BAKER, LEVY E GREWAL, 1992). Wakefield e Baker (1998) 
pesquisaram ambientes de varejo e identificaram que aspectos relativos a design eram os que 
mais peso exerciam na determinação do estado emocional dos clientes. Em função disso, o 
desgaste emocional de um aluno em uma sala de aula é maior se a consecução da atividade a 
que se propôs – aprender – é dificultada por um design inadequado. Daí decorre que: 

H2: Quanto mais positiva a percepção dos aspectos de design da atmosfera da sala de 
aula, menor a geração de afeto negativo. 

Já Dimensão Ambiente, designa as condições que afetam os cinco sentidos humanos. 
Estão incluídos aqui temperatura da loja, iluminação, barulho, música e odor. Essas 
características tendem a ser percebidas quando se apresentam em condições extremas – muito 
barulho, iluminação fraca ou exagerada, temperatura excessivamente alta ou baixa –, quando 
a pessoa permanece no ambiente por muito tempo ou quando há incongruência entre elas e o 
restante da atmosfera (BITNER, 1992). Há, por exemplo, a constatação de que uma 
iluminação muito forte e vibrante pode influenciar negativamente o estado de humor dos 
clientes, não permitindo que estes relaxem e sintam prazer dentro da loja (MEER, 1995 apud 
BAKER, LEVY e GREWAL, 1992).  

Por isso, a terceira dimensão se relaciona a condições ambientais, como temperatura, 
barulho, música, iluminação, odor. Baker, Levy e Grewal (1992) sugerem que clientes 
percebem os fatores do ambiente especialmente quando estes excedem um nível. Desse modo: 

H3: Quanto mais positiva a percepção dos aspectos ambientais da sala de aula, 
menor a geração de afeto negativo. 

Verifica-se, então, que as três dimensões da atmosfera de varejo exercem influência 
sobre os consumidores, gerando respostas de natureza cognitiva e emocional (BITNER, 1992; 
SMITH e BURNS, 1996). Por exemplo, Yalch e Spangenberb (1990) descobriram que 
diferentes tipos de música criam diferentes estados emocionais nos consumidores, enquanto 
que Hui e Bateson (1991) chegaram à conclusão de que ambientes com excesso de 
funcionários reduzem o prazer dos consumidores. A atmosfera de serviço exerce grande 
influência no estado de humor dos clientes, principalmente quando estes estão presentes no 
ponto-de-venda (GARDNER, 1985). O estado de humor resultante desta interação entre 
clientes e elementos da atmosfera tem evidente repercussão na intenção de compra 
(DONOVAN e ROSSITER, 1982). Por exemplo, sempre que possível consumidores irão 
evitar lojas que gerem afeto negativo em detrimento de outras que afetam positivamente seu 
estado de humor. Fiske (1982, apud BABIN e ATTAWAY, 2000) afirma que os sentimentos 
gerados pela interação com um ambiente são “estocados” na memória e com o passar do 
tempo criam um “esquema baseado em afeto”. O pressuposto é de que estados afetivos 
tornam o processamento mais heurístico (processamento periférico, com menos atividade 
cognitiva) do que sistemático (processamento central, com mais atividade cognitiva) 
(BATRA e STAYMAN, 1990). Este esquema é acionado sempre que a decisão de escolha de 
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um estabelecimento está sendo feita e, então, lojas que evocam afeto negativo serão sempre as 
menos prováveis de serem escolhidas. 

Concluiu-se assim que, a intenção de retorno e recomendação do estabelecimento é 
influenciada pelas dimensões do ambiente (BAKER, LEVY E GREWAL, 1992; BAKER e 
OUTROS, 2002). A atmosfera da sala de aula evoca emoções, as quais ajudam a determinar o 
valor percebido pelo aluno e este, por sua vez, será motivador da decisão de retornar ou não a 
uma instituição de ensino estabelecimento. Emoções negativas geralmente criam um desejo 
de se retirar de um ambiente (BABIN e ATTAWAY, 2000). Portanto: 

H4: Quanto menor a geração de afeto negativo a partir de elementos da atmosfera de 
sala de aula, maior a intenção de retorno e recomendação da instituição de ensino, por parte 
dos alunos. 

Formuladas as hipóteses, de acordo com a analogia que compara o ambiente de varejo 
a sala de aula, parte-se ao desenvolvimento de procedimentos metodológicos que permitam a 
comprovação ou falseamento das hipóteses levantadas. 

 
3. Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa se enquadra, de acordo com seu nível de intervenção, como sendo um 
estudo observacional, onde se descreve os acontecimentos, identificam-se associações entre 
variáveis e permite-se a validação de premissas. O estudo foi realizado no período de Junho à 
Setembro de 2005, caracterizando-se como um estudo transversal, obtendo um recorte 
instantâneo do fenômeno investigado.  

A origem dos dados foi de fonte primária sendo gerados a partir de questionário 
estruturado, dividido em três etapas, onde na primeira se coletou informações 
socioeconômicas dos respondentes, a fim de perceber a influência desses fatores como 
moderadores de respostas internas dos alunos em relação aos elementos físicos que compõem 
a sala de aula. As Variáveis dependentes que foram analisadas são: sexo, idade, estado civil, 
origem de estudo no segundo grau, período atual, faixa de renda familiar, inserção no 
mercado de trabalho. Escalas nominal, ordinal e intervalar foram utilizadas para registrar os 
dados coletados. 

A segunda parte identificou a percepção dos alunos em relação aos elementos que 
compõem o ambiente da sala de aula. As variáveis temperatura, barulho, iluminação, layout e 
funcionalidade do espaço, sinalização, qualidade dos móveis, decoração e artefatos de aula 
foram analisados a partir de uma escala ordinal tipo Likert de 5 níveis, que variam de 
totalmente inadequado a totalmente adequado. 

A terceira etapa avaliou as repostas internas dos alunos em relação ao ambiente físico 
da sala de aula. Três pontos foram levantados para analise e cada um possuiu grupos distintos 
de variáveis: o cognitivo, o emocional e o psicológico. No cognitivo, a 1° impressão do aluno 
e o nível de credibilidade apontado a instituição, devido aos elementos físicos da sala de aula.  
será levantada e registrados em escala ordinal tipo Likert de 3 níveis. No emocional buscou-se 
medir o sentimento de prazer dos alunos em estar naquele ambiente. Variáveis como 
sentimento de conforto, segurança e bem-estar foram registrados em escala de razão com 
intervalo de 0, significante de ausência, até 3, sentimento máximo de prazer. No ponto 
psicológico, os impactos psicológicos do ambiente físico em relação ao comportamento do 
aluno foram registrados em escala nominal, significante de ausência e presença desse 
impacto.  

O universo da pesquisa foi composto pelos estudantes do curso de Bacharelado em 
Turismo matriculados em todos os 8 períodos no primeiro semestre letivo do ano de 2005. 
Definido o universo, devemos restringir nossa amostra. Para determinar a amostra usou-se 
técnicas probabilísticas e não probabilísticas, sendo os membros desta amostra selecionados 
por Amostra Estratificada e Amostra por Acessibilidade ou Conveniência.  
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Para Gil (1999) a amostragem estratificada caracteriza-se pela seleção de uma amostra 
de cada subgrupo da população considerada. O fundamento para delimitar os subgrupos ou 
estratos pode ser encontrado em propriedades como sexo, idade ou classe social. Muitas vezes 
essas propriedades são combinadas, o que exige uma matriz de classificação. Os subgrupos 
foram divididos de acordo com os períodos do curso, tendo assim, oito subgrupos. Dentro 
desses subgrupos foram escolhidos elementos para responder o questionário. Essa escolha foi 
feita por Acessibilidade ou Conveniência, entrevistado, dentro do número determinado, os 
elementos que estavam disponíveis. 

Por tratar-se de um estudo de caso, a escolha dos elementos por acessibilidade faz-se 
satisfatória, assim, as amostras coletadas dentro de cada grupo-foco foi composta por:  

 
Tabela 1. Amostra estratificada. 

GRUPO 1° P 2° P 3° P 4° P 5° P 6° P 7° P 8° P 
UNIVERSO 30 30 28 27 22 25 20 18 
AMOSTRA 20 18 24 15 18 14 10 10 

 
Todavia, o interesse da pesquisa é generalizar os resultados para toda a população de 

onde foi selecionada a amostra. Levando em consideração que a amostra conta com pessoas 
de diferentes períodos e que os resultados podem indicar diferenças quanto a sua posição 
sobre os fatores pesquisados, é o caso de se perguntar se as diferenças verificadas refletem 
diferenças reais entre os membros ou se são produtos do acaso, para tal realizam-se testes de 
hipótese.  

No teste de uma hipótese, procura-se verificar a existência de diferenças reais entre as 
populações representadas pelas amostras (GIL, 1999). No entanto, é provável que em muitos 
casos as diferenças observadas entre duas amostras difiram da situação real da população que 
representam. E, para verificar qual a probabilidade de que as diferenças entre duas amostras 
tenham sido devidas ao acaso, foram criadas várias técnicas estatísticas conhecidas como 
testes de significância (GIL, 1999). 

Uma diferença estatística significativa é aquela onde a probabilidade dela ter ocorrido 
ao acaso é considerada baixa o suficiente, ou seja, 5% ou menos (CAMPELLO, 2002).  
Existem diferentes tipos de testes para atender aos diferentes tipos de variáveis e distribuições 
com os quais se trabalha. Destacam-se dois grandes tipos de testes, que serão utilizados nessa 
pesquisa, os Paramétricos e os Não-paramétricos. 

Devido a escolha de técnica de amostragem não-probabilística, será utilizado os testes 
de distribuição livre, também denominados não-paramétricos (CAMPELLO, 2002; GIL, 
1999), sendo aplicado o coeficiente Q de Yule. 

O Q de Yule é aplicável a grande número de situações na pesquisa, sendo 
operacionalizado a partir de tabelas quádruplas (GIL, 1999). Isso significa que as duas 
variáveis deverão ser dicotômicas, ou seja, apresentar duas categorias. Algumas variáveis são 
naturalmente dicotômicas, todavia, em muitos casos haverá necessidade de dicotomizá-las, 
como será feito nesse estudo. A mais conveniente forma de dicotomização é a que segue o 
critério 50:50 (GIL, 1999), ou seja, a que possibilita separar os casos em dois grupos, de tal 
forma que cada um deles contenha metade dos elementos considerados. Quando dos dados se 
apresentam em escalas ordinais, de intervalo ou de razão, o problema é simplesmente o de 
saber onde cortar a seqüência; quando os dados são nominais, o problema é que eles podem 
ser redistribuídos, não apenas cortados (GIL, 1999). 

Após dicotomizados os dados são apresentados em tabelas do formato quadruplo e o 
coeficiente calculado a partir da formula: 

 

Q =  AD – BC 
AD + BC 
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A força da relação entre as duas variáveis é dada pelo coeficiente: quanto mais 

próximo de +1,00, mais forte a correlação positiva e quanto mais próximo de –1,00, mais 
forte a correlação negativa. Embora a expressão numérica seja a mais representativa, também 
é usual indicá-la por uma frase (GIL, 1999), como apresenta a tabela abaixo: 

 
Tabela 2. Descrições dos valores Q 

 

Fonte: Gil, 1999 (p.179) 
 
Com isso busca-se identificar os fatores do cenário de serviços que influenciam na 

percepção de qualidade dos serviços oferecidos no Curso de Bacharelado em Turismo da 
UFPE, na ótica dos alunos e conhecer a relevância dos fatores apontados em relação a 
percepção final da qualidade. 

 
3. Teste das Hipóteses 

Após a coleta e análise estatística dos dados serão realizados testes para as hipóteses 
levantadas no estudo. Será utilizado, como apresentado na metodologia, o teste de correlação 
não-paramétrico Q de Yule em cada uma dos conjuntos de variáveis que compõem as quatro 
hipóteses levantadas. Será necessário dicotomizar algumas variáveis para a aplicação do teste. 

A primeira hipótese diz respeito à dimensão social e foi colocada da seguinte forma: 
H1: Quanto mais positiva a percepção dos alunos em relação ao professor, dentro dos 

aspectos sociais da atmosfera da sala de aula, menor a geração de afeto negativo. 
As duas variáveis trabalhadas são a percepção positiva dos alunos em relação ao 

professor e menor geração de afeto negativo, tendo afeto negativo um impacto psicológico e 
sendo interpretado como o sentimento de desmotivação para estudar. Os dados foram 
levantados a partir do questionário nos itens B1, B2 e C4, sendo os dois primeiros em escala 
ordinal de 5 níveis, analisando a primeira variável; e o terceiro item, já em escala dicotômica, 
analisando a segunda variável.  

Assim fez-se necessários unir os resultados dos dois primeiros itens, a partir de média 
aritmética, e dicotomizar usando como parâmetro a escala original, aceitando resultados até 3 
como negativo e acima de 3 como positivo. Desta forma chegamos a seguinte tabela: 

 
Tabela 3: sentimento de motivação perante a percepção em relação ao professor. 

Percepção 
do professor              

Motivação 
Positiva Negativa Total 

Alta 48 5 53 
Baixa 67 9 76 
Total 115 14 129 

VALOR DE Q DESCRIÇÃO 
+1,00 Correlação positiva perfeita 
+0,70 a 0,99 Correlação positiva muito forte 
+0,50 a 0, 69 Correlação positiva substancial 
+0,30 a 0,49 Correlação positiva moderada 
+0,10 a 0,29 Correlação positiva baixa 
+0,01 a 0,09 Correlação positiva ínfima 
0,00 Nenhuma Correlação 
-0,01 a 0,09 Correlação negativa ínfima 
-0,10 a 0,29 Correlação negativa baixa 
-0,30 a 0,49 Correlação negativa moderada 
-0,50 a 0, 69 Correlação negativa substancial 
-0,70 a 0,99 Correlação negativa muito forte 
-1,00 Correlação negativa perfeita 
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Calculando o coeficiente Q a partir da tabela chegamos aos seguinte números: 
 

Q =  AD – BC      �   48x14 – 5x67    �  672 –335   �   337     � 0,33 
AD + BC      48x14 + 5x67  672 +335         1007 

 
Assim, podemos afirmar que as variáveis percepção positiva dos alunos em relação ao 

professor e menor geração de afeto negativo possuem uma correlação positiva moderada, ou 
seja, existe uma tendência moderada de que sempre que a percepção dos alunos em relação ao 
professor suba a geração de afeto negativo em relação ao ambiente de sala de aula, ou seja, 
sua desmotivação de estudo naquele espaço, seja menor. Esse resultado faz com que a 
primeira hipótese do estudo seja suportada pela pesquisa empírica. 

A segunda hipótese avalia a dimensão design, que inclui elementos funcionais e 
estéticos, tais como arquitetura, estilo e layout, e foi colocada da seguinte maneira: 

H2: Quanto mais positiva a percepção dos aspectos de design da atmosfera da sala de 
aula , menor a geração de afeto negativo. 

As duas variáveis trabalhadas são percepção positiva dos alunos em relação aos 
aspectos de design e menor geração de afeto negativo, tendo o afeto negativo um impacto 
cognitivo, sendo interpretado como uma má primeira impressão do aluno em relação ao 
ambiente de sala de aula. Os dados foram levantadas a partir do questionário nos itens B3, B4, 
B5, B6 e C1, sendo os quatro primeiros em escala ordinal de 5 níveis, analisando a primeira 
variável; e o quinto, em escala ordinal de 3 níveis, analisando a segunda variável. 

Fez-se necessário ditocomizar as variáveis, unir os resultados dos quatro primeiros 
itens, a partir de média aritmética, e dicotomizar usando como parâmetro a escala original, 
aceitando resultados até 3 como negativo e acima de 3 como positivo. Para a segunda variável 
a dicotomização será feita aceitando o nível de neutralidade da escala como negativo, 
restando assim dois níveis.  

Testando a percepção positiva dos alunos em relação aos aspectos de design em 
relação à primeira impressão do aluno em relação ao ambiente de sala de aula, chegou-se a 
seguinte tabela: 

 
Tabela 4: percepção do design perante a primeira impressão em relação à instituição. 

                         Percepção                   
                          do design 
Primeira impressão  

Positiva Negativa Total 

Positiva 18 14 32 
Negativa 57 40 97 
Total 75 54 129 
 
Calculando o coeficiente Q a partir da tabela chegamos aos seguinte números: 
 

Q = AD – BC      �   18x40 – 14x57    �  720 –798   �   - 78   � -0,05 
AD + BC      18x40 + 14x57    720 +798         1518 

 
Com os resultados apontados podemos afirmar que as variáveis percepção positiva dos 

alunos em relação aos aspectos de design e menor geração de afeto negativo, tendo o afeto 
negativo um impacto cognitivo, sendo interpretado como uma má primeira impressão do 
aluno em relação a sala de aula, possuem uma correlação negativa ínfima, ou seja, 
praticamente não existe uma tendência destas variáveis se correlacionarem ou influenciarem. 

Esses resultados fazem com que a segunda hipótese do estudo não seja suportada pela 
pesquisa empírica. 
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A terceira dimensão se relaciona a condições ambientais, como temperatura, barulho, 
música, iluminação, odor. Sendo apresentada desse modo: 

H3: Quanto mais positiva a percepção dos aspectos ambientais da sala de aula, menor 
a geração de afeto negativo. 

As duas variáveis trabalhadas são percepção positiva dos aspectos ambientais da sala 
de aula e menor geração de afeto negativo, tendo o afeto negativo um impacto emocional, 
sendo interpretado como os sentimentos de desconforto, insegurança e falta de bem-estar. Os 
dados foram levantadas a partir do questionário nos itens B7, B8, B9, B10 e C3, sendo os 
quatro primeiros em escala ordinal de 5 níveis, analisando a primeira variável; e o quinto 
disposto de três elementos, em escala ordinal de 4 níveis, analisando a segunda variável. 

Fez-se necessário ditocomizar as variáveis, unir os resultados dos quatro primeiros 
itens, a partir de média aritmética, e dicotomizar usando como parâmetro a escala original, 
aceitando resultados até 3 como negativo e acima de 3 como positivo. Para a segunda variável 
cada elemento será analisado individualmente, sendo o teste assim realizado em três 
momentos. Para ambos a dicotomização será feita aceitando os níveis 0 e 1 da escala como 
negativos e os níveis 2 e 3 como positivos, restando assim dois níveis.  

No primeiro teste, a percepção dos aspectos ambientais da sala de aula em relação ao 
sentimento de conforto, chegou-se a seguinte tabela: 

 
Tabela 5: percepção dos aspectos ambientais de sala de aula em relação ao sentimento de 
conforto. 

Percepção do   
Sentimento                          ambiente    
de conforto  

Positiva Negativa Total 

Positivo 71 4 75 
Negativo 34 20 54 
Total 105 24 129 
 
Calculando o coeficiente Q a partir da tabela chegamos aos seguinte números: 
 

     Q =   AD – BC      �   71x20 – 4x34    �  1420 –136   �   1284     � 0,82 
AD + BC     71x20 + 4x34  1420 +136         1556 

 
Com os resultados apontados podemos afirmar que as variáveis percepção positiva dos 

aspectos ambientais da sala de aula e menor geração de afeto negativo, tendo o afeto negativo 
um impacto emocional, sendo interpretado como os sentimentos de desconforto, possuem 
uma correlação positiva muito forte, ou seja, existe uma tendência muito forte para que 
sempre que a percepção dos aspectos de sala de aula dos alunos for positiva, menor será o 
sentimento de desconforto deste em sala de aula. 

Em seguida, realiza-se o teste com a percepção dos aspectos ambientais da sala de aula 
em relação ao sentimento de segurança e chegou-se a seguinte tabela: 

 
Tabela 6: percepção dos aspectos ambientais de sala de aula em relação ao sentimento de 
segurança. 

Percepção do   
Sentimento                          ambiente    
de conforto  

Positiva Negativa Total 

Positivo 61 10 71 
Negativo 44 14 58 
Total 105 20 129 

 
Calculando o coeficiente Q a partir da tabela chegamos aos seguinte números: 
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Q = AD – BC      �   61x14 – 10x44    �  854 –440   �   414     � 0,32 
AD + BC      61x14 + 10x44   854 +440         1294 

 
Com os resultados apontados podemos afirmar que as variáveis percepção positiva dos 

aspectos ambientais da sala de aula e menor geração de afeto negativo, tendo o afeto negativo 
um impacto emocional, sendo interpretado como os sentimentos de insegurança, possuem 
uma correlação positiva moderada, ou seja, existe uma tendência moderada para que sempre 
que a percepção dos aspectos de sala de aula dos alunos for positiva, menor será o sentimento 
de insegurança deste em sala de aula. 

Por fim, realiza-se o teste com a percepção dos aspectos ambientais da sala de aula em 
relação ao sentimento de bem-estar e chegou-se a seguinte tabela: 

 
Tabela 7: percepção dos aspectos ambientais de sala de aula em relação ao sentimento de 
bem-estar. 
                                  Percepção do  

Sentimento                        ambiente 
de bem-estar  

Positiva Negativa Total 

Positivo 63 8 71 
Negativo 42 16 58 
Total 105 24 129 
 
Calculando o coeficiente Q a partir da tabela chegamos aos seguinte números: 
 

Q =  AD – BC      �   63x16 – 8x42    �  1008 –336   �   672     � 0,50 
AD + BC     63x16 + 8x42  1008 +336         1344 

 
Com os resultados apontados podemos afirmar que as variáveis percepção positiva dos 

aspectos ambientais da sala de aula e menor geração de afeto negativo, tendo o afeto negativo 
um impacto emocional, sendo interpretado como os sentimentos de falta de bem-estar, 
possuem uma correlação positiva substancial, ou seja, existe uma tendência substancial para 
que sempre que a percepção dos aspectos de sala de aula dos alunos for positiva, menor será o 
sentimento de falta de bem-estar deste em sala de aula. 

Esses resultados fazem com que a terceira hipótese do estudo seja confirmada  pela 
pesquisa empírica. 

Por fim, a intenção de retorno e recomendação do estabelecimento é influenciada pelas 
dimensões do ambiente, sendo apresentada como hipótese para o este estudo desse modo: 

H4: Quanto menor a geração de afeto negativo a partir de elementos da atmosfera de 
sala de aula, maior a intenção de retorno e recomendação da instituição de ensino, por parte 
dos alunos. 

As duas variáveis trabalhadas são a menor geração de afeto negativo, a partir de 
elementos da atmosfera de sala de aula os quais ajudam a determinar o valor percebido pelo 
aluno e este e estipulam o nível de credibilidade apontado à instituição, e a intenção de 
retorno e recomendação da instituição de ensino. Os dados foram levantadas a partir do 
questionário nos itens C2 e C5, sendo ambos em escala ordinal de 3 níveis, analisando cada 
um uma das variáveis. Para as duas variáveis a dicotomização dos dados fez-se aceitando o 
nível de neutralidade como negativo, restando assim dois níveis. Assim, chegou-se a seguinte 
tabela: 

 
Tabela 8: percepção da credibilidade institucional em relação a atitude de recomendação 

Credibilidade   
Atitude                          institucional 
Recomendação. 

Alta Baixa Total 
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Positivo 18 6 24 
Negativo 23 82 105 
Total 45 84 129 
 
Calculando o coeficiente Q a partir da tabela chegamos aos seguinte números: 
 

Q =  AD – BC      �   18x82 –6x23    �  1476 –138   �   1338     � 0,83 
AD + BC      18x82 + 6x23 1476 +138         1614 

Com os resultados apontados podemos afirmar que as variáveis menor geração de 
afeto negativo, a partir de elementos da atmosfera de sala de aula os quais ajudam a 
determinar o valor percebido pelo aluno e este e estipulam o nível de credibilidade apontado à 
instituição, e a intenção de retorno e recomendação da instituição de ensino, possuem uma 
correlação positiva muito forte, ou seja, existe uma tendência muito forte para que quanto 
menor seja os fatores que reduzem o valor percebido pelo aluno, maior será a intenção de 
retorno e recomendação da instituição de ensino por parte dos alunos. Esses resultados fazem 
com que a quarta hipótese do estudo seja confirmada pela pesquisa empírica. 
 
4. Conclusões 

Conclui-se que a percepção atual dos alunos sobre a qualidade dos serviços oferecidos 
no curso de Bacharelado em Turismo da UFPE é tida sendo como positiva, a partir da análise 
dos elementos que compõem o ambiente de sala de aula, ressaltando, mais uma vez, os 
aspectos de educação e apresentação do professor, material utilizado nos móveis e cadeiras e 
iluminação, que receberam avaliações com média superior a 4. 

Dentre as hipóteses levantadas no estudo, duas foram confirmadas pela pesquisa (H3 e 
H4), uma foi suportada (H1) e uma não suportada (H2). Com esses resultados percebemos 
que algumas das variáveis da atmosfera de sala de aula são altamente influentes na percepção 
de qualidade dos alunos.  

Aspectos relacionados a temperatura, barulho, música, iluminação e odor devem 
receber maior atenção por parte dos responsáveis pelo planejamento desse ambiente. Esses 
elementos mostraram-se como de maior força para a formulação de percepção positiva do 
aluno em relação ao ambiente de sala de aula. No entanto não foi objetivo do estudo 
identificar qual deste tem maior importância. 

Foi também constatado que o peso dado as relações sociais enquanto elemento 
formulador de percepção para esse ambiente. Diferentemente do apontado em estudos em 
segmentos de serviços diferentes, a imagem do prestador de  serviço, no caso o professor, tem 
peso menor, contrariando o esperado, por tratar-se de um ambiente mais formal. 

Um ponto que causou estranhamento foi a não confirmação da hipótese que avaliava a 
dimensão design (H2), que inclui elementos funcionais e estéticos, tais como arquitetura, 
estilo e layout. Algumas razões podem ser especuladas, mas sem encontrar, no momento, 
fundamentos teóricos ou empíricos. Uma sugestão para futuros estudos é tentar identificá-las, 
sendo os aspectos sócio-econômicos o primeiro ponto que deva ser considerado. É possível 
que o perfil dos alunos do Curso de Bacharelado em Turismo seja uma variável 
influenciadora para esse resultado já que se percebeu que a maioria dos pesquisados vem de 
colégio particulares (70%), de famílias de classe média ou alta com renda superior a 4 salários 
mínimos (77%) e já trabalham ou estagiam (55%).  

Por fim, foi confirmado que a intenção de retorno e recomendação do estabelecimento 
é influenciada pelas dimensões do ambiente. Essa constatação ressalta a importância do 
estudo, no âmbito acadêmico e profissional. Academicamente consegue-se validar a proposta 
de diversificação da aplicação dos conceitos, através do uso da analogia que entende sala de 
aula como ponto-de-venda, e os esforços que vêm sendo feitos para criar uma “ciência da 
atmosfera de loja”, procurando entender de que forma a percepção e o comportamento dos 
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consumidores são influenciados pela manipulação das dimensões da atmosfera da loja – 
social, design e ambiente. Profissionalmente, uma nova porta para os profissionais de 
marketing e qualidade das Instituições de Ensino Superior. O conhecimento de novos 
aspectos que vão influenciar o comportamento do consumidor (aluno) desde sua percepção de 
qualidade até sua intenção de recomendação e recompra não pode ser desprezada. 
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