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RESUMO 

  
 
 

MORO, Adriano. As representações sociais dos graduandos de pedagogia 

sobre justiça: conteúdo componente da ética como tema transversal (Mestrado 

em Educação: Psicologia da Educação). Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, 2011. 

 

RESUMO 

Objetiva-se, neste estudo, compreender as representações sociais dos 

graduandos de pedagogia sobre justiça - conteúdo componente da ética como 

Tema Transversal. Considerando que educação de qualidade vai além do 

desempenho cognitivo, medido por exames que avaliam proficiência em língua 

portuguesa e matemática, esta pesquisa volta-se para refletir acerca de uma 

educação valorativa, baseada na ética preconizada pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). Identificar as representações sociais de justiça 

dos graduandos pode nos dar elementos para refletir quanto ao preparo desses 

futuros docentes em relação a uma educação de princípios éticos, que 

incentive a reflexão e a análise crítica de valores. Cento e quarenta graduandos 

responderam a um questionário composto por 11 questões situacionais do 

cotidiano escolar, assim como a um questionário de perfil, e os dados 

coletados foram processados e analisados com utilização do software 

ALCESTE. As respostas não expressaram ação direta e efetiva, no sentido de 

dar solução aos casos. No que tange às representações sociais, verificamos 

que os graduandos tendem a representar o direito de se ter justiça, entretanto 

sem ancoragem precisa, o que nos leva a constatar uma naturalização desse 

direito.  

Palavras-chave: ética, justiça, graduandos de pedagogia, representações 

sociais. 



 
ABSTRACT 

  
 

ABSTRACT  

The present study aims to understand the Pedagogy graduands social 

representations about justice - constituent content of the ethics as a 

Transversal Theme. Whereas quality education goes beyond cognitive 

performance measured by tests which evaluates proficiency in Portuguese 

language and Mathematics, this research intends to ponder over a value 

education based on ethics preconized by the National Curricular Parameters 

(NCPs). Identifying the graduands justice social representations can give us 

elements to ponder over the competence of these future teachers with regard 

to an ethics principles education which stimulates the consideration and critical 

analysis of value. One hundred and forty graduands answered to a 

questionnaire composed of 11 school quotidian circumstance questions, as 

well as a profile questionnaire, and the collected data were processed and 

analyzed employing the ALCESTE software. The answers did not express a 

direct and effective action aiming to give a solution to the cases. Regarding the 

social representations we verified that the graduands are inclined to represent 

one´s right to have justice, nevertheless without a definite anchorage, what 

leads to the evidence of a naturalness of this right. 

Key words: ethics, justice, pedagogy graduands, social representations. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O interesse pelo tema da pesquisa – As representações sociais dos 

graduandos de Pedagogia a respeito da justiça: virtude componente da ética 

como tema transversal – emergiu de uma inquietação particular sobre as 

questões que envolvem as condições para garantir a qualidade da educação 

pública no Ensino Fundamental. A qualidade, como referência educacional, 

está incluída nos objetivos gerais do Ensino Fundamental, que deve assegurar 

o desenvolvimento de capacidades relativas aos aspectos cognitivo, afetivo, 

físico, ético e estético, e tornar possível a formação básica necessária ao 

exercício da cidadania. Nessa perspectiva, o centro das atenções deste 

trabalho, delineado no recorte da qualidade na educação, está direcionado à 

formação de virtudes morais e éticas, mais especificamente à da justiça, 

virtude esta baseada nos princípios de igualdade e equidade, presentes nos 

Temas Transversais propostos pelo sistema educacional. A compreensão das 

representações sociais dos futuros professores do ensino básico a respeito do 

valor ético justiça pode nos dar elementos para reflexões quanto ao preparo 

desses futuros docentes para a formação dessa dimensão valorativa, pois, 

segundo Moscovici, representações sociais vão além das simples opiniões, 

permitindo a percepção dos valores e idéias compartilhados; referem-se a 

teorias coletivas a respeito do real, possuidoras de uma lógica e uma 

linguagem próprias, uma estrutura baseada em valores e conceitos e, desta 

forma, “determinam o campo das comunicações possíveis e (...) regem as 

condutas desejáveis ou admitidas”. (Moscovici, 1978, p. 81) 

Inicialmente faz-se necessário contextualizar, de modo breve, minha 

trajetória até o momento de propor tal estudo, ou seja, explicitar de onde venho 

para, então, apontar aonde quero chegar.  
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A graduação em Educação Física com ênfase em Psicomotricidade 

deu-me oportunidade de estudo de diferentes teóricos que compuseram o 

conjunto de conhecimentos necessários à compreensão da dinâmica do 

processo ensino-aprendizagem. O estudo do desenvolvimento das dimensões 

cognitivas, afetivas e motrizes, e a observação de manifestações dos 

estudantes no desenvolver das aulas como educador físico, nos estágios, e o 

foco de atenção em processos de desenvolvimento nos laboratórios na 

universidade possibilitaram vivenciar a dinâmica do ensino e aprendizagem e 

perceber a complexidade desse fenômeno. Interessado nos processos de 

aprendizagem, realizei um curso de pós-graduação em Psicopedagogia, que 

agregou conhecimentos outros no bojo do que chamamos de Psicologia da 

Educação.  

Tive pouca oportunidade de atuação junto à educação formal, em 

escolas, mas os estágios me permitiram experiências gratificantes no 

envolvimento com crianças e adolescentes, quanto ao exercício do processo 

educativo.  

Enquanto experiência profissional relacionada ao mesmo tema, 

atuei no Departamento de Projetos de Avaliação Educacional, na Fundação 

Carlos Chagas, por sete anos, quando tomei conhecimento de diferentes 

vertentes das avaliações educacionais, como avaliações de sistemas de 

ensino; institucionais; de currículo; desempenho docente; alunos; programas e 

projetos voltados para a área educacional, por meio de estratégias qualitativas 

e quantitativas.  

Por exigência do trabalho, participei de diferentes projetos 

avaliativos, dentre os quais, alguns de grande porte e abrangência, como o 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, o Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM, o Sistema de Avaliação de Rendimento 

Escolar do Estado de São Paulo – SARESP, além do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica – SAEB, que, no ano de 2005, sofreu uma reformulação e 

passou a contar com dois processos: a Avaliação Nacional da Educação 
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Básica (Aneb), que recebe o nome Saeb1, e a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Anresc), chamada de Prova Brasil2

Pode-se destacar, contudo, que, além da análise de desempenho 

nessas duas disciplinas importantes para o diagnóstico da qualidade do 

ensino, outras dimensões passíveis de serem desenvolvidas na/pela ação 

educativa sistemática poderiam ser incluídas nas avaliações educacionais, 

dentre as quais, a formação dos valores éticos e morais, que compõem a 

possibilidade de uma formação integral da cidadania. A negação de uma 

educação que se restringe ao domínio do desempenho cognitivo, que resulta 

.  

A formação acadêmica atrelada à atuação profissional possibilitou 

minha imersão no campo dos assuntos que envolvem a educação brasileira, e 

foi com base em observações dos resultados apresentados nos relatórios 

técnicos das avaliações supracitadas que pude constatar a baixa qualidade do 

ensino e, consequentemente, um rendimento educacional aquém do esperado 

pelo Ministério da Educação.  

No tocante às políticas públicas, percebe-se atualmente um 

crescente interesse pela qualidade do ensino, além da preocupação em torno 

do problema da equidade, haja vista os investimentos em avaliações 

educacionais, incentivos à formação docente, etc., que buscam garantir a 

universalização do acesso à educação formal no país, especialmente no 

Ensino Fundamental. Além de ações para ampliar o acesso à escola e ações 

na direção de garantir a permanência, tem sido dada uma grande e necessária 

atenção às medidas de proficiência em língua portuguesa e matemática, 

enquanto resultados do processo educativo, por meio das avaliações 

educacionais, a fim de poder acompanhar os resultados do investimento 

público em educação. 

                                                 
1  O Saeb é uma avaliação amostral para diagnóstico, desenvolvida pelo INEP/MEC, em larga 
escala, aplicada de dois em dois anos, aos alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e estudantes do 
3º ano do ensino médio das redes pública e privada e das zonas urbana e rural, com o objetivo de avaliar a 
qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro, a partir de testes padronizados e 
questionários socioeconômicos. (informações obtidas no portal do INEP - www.inep.gov.br.) 
2  A Prova Brasil é uma avaliação para diagnóstico desenvolvida pelo INEP/MEC, em larga 
escala, aplicada de dois em dois anos, a alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental da rede pública 
urbana. (portal do INEP - www.inep.gov.br.) 
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em conhecimento sem responsabilidade, em produção neutra, sem relação 

aos fins e, por outro lado, a preocupação com a formação integral que possa 

resultar em práticas culturais de respeito com o outro, visando a paz social, 

aparece cada vez com mais frequência em documentos oficiais. Nesse 

contexto, o ensino de valores adquire destaque nos discursos educacionais, 

visto que a capacidade ética tem sido compreendida como a possibilidade de a 

pessoa reger as próprias ações, tomar decisões orientadas por um sistema de 

princípios segundo o qual se analisam, nas diferentes situações da vida, os 

valores envolvidos. Nesse sentido, os documentos oficiais são explícitos 

quanto ao conceito de qualidade na educação 

 (...) como enriquecimento do processo educacional, 
participação dos sujeitos e valorização das diferenças, de 
modo que as oportunidades educacionais se constituam em 
formas reais de reconhecimento e desenvolvimento das 
potencialidades, conhecimentos e competências. (MEC, 2007, 
Plano de Desenvolvimento da Educação-PDE, p. 41) 
 

 Para os PCNs, a ação pedagógica intervém no desenvolvimento de 

valores, ao afirmar seus princípios éticos, ao incentivar a reflexão e a análise 

crítica de valores, atitudes e tomadas de decisão. Além disso, a cultura 

pedagógica pode levar o jovem a internalizar que comportamentos, atitudes, 

ações/reações individuais não se esgotam na ação de cada indivíduo 

isoladamente, mas têm origem em práticas culturais que podem ser mudadas, 

porque foram inventadas por seres humanos. O ensino de valores pressupõe 

levar o estudante a reconhecer uma dada configuração cultural como resultado 

da ação humana, e não consequência de intervenção da natureza ou mesmo 

sobrenatural. 

A construção interna, pessoal, de princípios considerados 
válidos para si e para os demais implica considerar-se um 
sujeito em meio a outros sujeitos. O desenvolvimento dessa 
capacidade permite considerar e buscar compreender razões, 
nuanças, condicionantes, consequências e intenções, isto é, 
permite a superação da rigidez moral, no julgamento e na 
atuação pessoal, na relação interpessoal e na compreensão 
das relações sociais. (Brasil. Parâmetros curriculares nacionais 
MEC/SEF, 1997. p. 47.) 
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Atualmente, parte dos problemas educacionais brasileiros foi, de 

certa forma, resolvida, com a crescente oferta de vagas, o combate à exclusão 

no ensino por abandono e reprovação em massa e, nesse contexto, a grande 

discussão hoje centra-se em torno da qualidade do ensino.  

De acordo com Oliveira e Araujo (2005), a ideia de qualidade do 

ensino remete a um ambiente agradável, alegre, no qual todos mantêm uma 

boa convivência e comunicabilidade, onde os processos funcionam 

perfeitamente. No entanto, a escola deve ser um lugar onde, além do espaço 

de convívio, além dos saberes que se apreende pela inserção em diferentes 

grupos e pelas interações com outros iguais (aluno/aluno) ou com relações 

assimétricas (aluno/funcionário), as crianças também aprendem conteúdos 

determinados previamente nas orientações dos sistemas de ensino. Nessa 

perspectiva, há aprendizados possíveis de serem medidos, e a dimensão da 

qualidade, enquanto resultado de uma intervenção sistemática e intencional 

para formar a pessoa, também pode ser avaliada. 

Para Demo (1994), o termo “educação de qualidade” revela uma 

redundância, porque, segundo o autor, “os dois termos se implicam 

intrinsecamente. Não há como chegar à qualidade sem educação, bem como 

não será educação aquela que não se destinar a formar sujeito histórico crítico 

e criativo.” (p. 14) 

O autor aponta ainda que o conhecimento bem como a educação 

são obras humanas e, portanto, passíveis do desafio da qualidade. Enquanto o 

conhecimento diz respeito ao aspecto formal, instrumental e metodológico, a 

educação abrange o desafio da qualidade formal3 e qualidade política4

                                                 
3  Qualidade formal diz respeito à “habilidade de manejar meios, instrumentos, formas, técnicas, 
procedimentos diante dos desafios do desenvolvimento. Entre eles, ressaltam manejo e produção de 
conhecimento.” (p. 15) 
4  Qualidade política abrange a “competência do sujeito em termos de se fazer e de fazer história, 
diante dos fins históricos da sociedade humana. É condição básica da participação. Dirige-se a fins, 
valores e conteúdos.” (p.15) 

 ao 

mesmo tempo. À educação é atribuído “o horizonte da qualidade política, o 

humanismo, a formação da cidadania, a cultura comum.” (p. 16) 
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A educação corresponde a um indicador crucial de qualidade, pois 

“representa a estratégia básica de formação humana. Ela não deve se 

restringir apenas a ensino, treinamento, instrução, mas especificamente a 

formação, aprender a aprender, saber pensar, para poder melhor intervir, 

inovar.” (p. 16) 

No que diz respeito aos resultados do processo educativo, em se 

tratando de avaliação nacional, o SAEB aponta um modelo avaliativo de 

medidas da proficiência em língua portuguesa e matemática, que almeja aferir 

competências e habilidades requeridas para um ensino de qualidade. As 

dimensões éticas, morais, de cidadania, implícitas ao processo educativo, 

ainda não são avaliadas, embora seja um objetivo explícito, por exemplo, 

educar para a tolerância, para a ética, para a paz. Ao se considerar 

indispensável a ênfase no ensino e aprendizagem de valores, normas e 

atitudes, capazes de formar cidadãos éticos, deveria existir, em nosso 

entender, nas avaliações oficiais, uma concepção mais ampla quanto à 

formação dos alunos, além das disciplinas formais curriculares.  

Acreditamos não ser fácil estabelecer conceitos de moral e ética, e 

tampouco trabalhar a compreensão destes. Não obstante, a prática de 

Educação Moral é preconizada como ética de acordo com denominação 

utilizada pela Lei de Diretrizes e Bases - LDB, Lei nº 9394 (BRASIL, 1996).  

 A determinação legal aparece explicitada pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, que indica que o ensino de Ética deve ser realizado 

por meio de Temas Transversais5

O estudo da ética, entre outros temas, surge, portanto como 
exigência legal, justificada pela necessidade de um currículo 
que servisse de orientação governamental, passando a ser um 
tema obrigatório para a educação nacional e que emergiu nos 

, como aponta Lombardi (2005). 

                                                 
5  O conjunto de temas proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais: (Ética, Meio Ambiente, 
Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual) “recebeu o título geral de Temas Transversais”. Este 
conjunto visa atender o “compromisso com a construção da cidadania” atrelado a uma “prática 
educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos e responsabilidades em 
relação à vida pessoal, coletiva e ambiental.” (Brasil, 1997, p. 15) 
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marcos de uma reforma educacional que se pautou na 
configuração dos Parâmetros Curriculares Nacionais. (p. 25) 

É de fundamental importância o entendimento, por parte dos futuros 

professores, da necessidade de uma prática educacional voltada para a 

compreensão da realidade social, dos direitos e responsabilidades sobre a 

vida individual e coletiva, tal como preconizam os PCNs, nas orientações sobre 

o trabalho pedagógico. Ainda que não exclusivamente, já que a configuração 

histórica de uma dada sociedade é resultado de uma complexa teia de fatores, 

a escola e os professores podem contribuir sobremaneira com um trabalho em 

prol de uma sociedade mais justa, solidária e ética, não apenas porque sua 

ação incide diretamente na formação psíquica, desde a mais tenra idade, mas 

porque legitima práticas culturais que passam a ser compreendidas como 

relevantes socialmente. 

Não podemos negar que vivemos, nos dias correntes, um crescente 

desgaste dos direitos e valores, promovido pela evolução econômica de um 

mundo globalizado, pela revolução biotecnológica, pela ênfase a uma razão 

tecnificada diante do modelo econômico fundado no neoliberalismo, e que urge 

a necessidade de fixação de “novos” valores nas sociedades contemporâneas.  

Goergen (2001) afirma, ao contextualizar a contemporaneidade, que 

estamos na fronteira de uma nova consciência valorativa, e fazemos parte de 

um grupo de pessoas que estão dispostas a renortear sua vida e neutralizar as 

ameaças do mundo contemporâneo. De acordo com o autor, “a mudança de 

mentalidade e o nascer de uma nova consciência precisam ser estimulados 

através do processo educativo, onde educação e formação ética se tocam, 

necessariamente” (p. 9). É imprescindível, portanto, que a educação escolar 

estimule o exercício da alteridade e seja capaz de desenvolver a capacidade 

de identificação com o outro, e, nesse sentido, despertar os indivíduos para a 

solidariedade, o respeito, a honestidade, a compaixão, enfim, valores humanos 

condizentes com um convívio harmonioso. 

Em contato com esse panorama, que envolve avaliações 

educacionais e a busca de uma educação de qualidade, meu grande interesse 
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foi, em princípio, desenvolver um trabalho de pesquisa que contemplasse um 

projeto de avaliação educacional discente, direcionado às séries iniciais, 

pautado em moldes valorativos; um projeto de avaliação capaz de abarcar 

dimensões éticas e morais, de acordo com as proposições dos PCNs. A 

experiência com a pesquisa evidenciou que, para um trabalho dessa 

magnitude, faz-se necessário antes estudar os futuros docentes (pedagogos), 

para que, a posteriori, em outros estudos, haja melhores condições para o 

projeto em questão.   

Nessa perspectiva, é imprescindível que aconteçam investigações 

sobre a ética na educação, mais especificamente sobre a Justiça, enquanto 

formação moral dos futuros professores, tendo em vista que são eles, também, 

responsáveis por uma formação de “cidadãos solidários, éticos e 

trabalhadores”, como preconizam os PCNs. A eles – professores e demais 

agentes da instituição escolar – é dado, pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, o papel fundamental de educar, ética e moralmente, no espaço das 

salas de aulas e nas escolas, as crianças e adolescentes, como cidadãos 

capazes de superar paradigmas centrados no individualismo, na exclusão e na 

desvalorização do ser humano e do meio ambiente. Entendemos que os 

estudantes do curso de pedagogia devem estar preparados para desenvolver 

tal educação em valores, manifestando, em suas atitudes, virtudes valorativas 

reconhecidas e respeitadas, tais como a solidariedade, capacidade de diálogo, 

justiça e respeito ao próximo.  

Entre as virtudes valorativas que compõem o Tema Transversal 

Ética, e como estratégia metodológica para o desenvolvimento desta 

dissertação, elegemos a “Justiça” como foco central de investigação. Dessa 

forma, este trabalho tem como objetivo verificar como os futuros professores 

de 1º ao 5º anos – graduandos no curso de pedagogia – compreendem o 

conceito de justiça, e ver o quanto se aproximam ou se distanciam do conceito 

tal como concebido nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Para isso, no 

intento de conhecer quais as significações dessa virtude, utilizaremos a Teoria 

das Representações Sociais.  
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A Teoria das Representações Sociais compreende o conhecimento 

do senso comum, ou seja, leva em conta a maneira de o sujeito pensar e 

interpretar o cotidiano. Esse conhecimento é constituído e partilhado 

socialmente, com o objetivo de tornar compreensível e comum a realidade em 

que os indivíduos de um grupo estão inseridos como sujeitos. Constitui-se de 

um conjunto organizado de conceitos, imagens, proposições e explicações 

criadas na vida do dia-a-dia, durante as comunicações interpessoais dos 

grupos, para guiar os comportamentos e as práticas sociais, interpretar sua 

vida e a ela dar sentido. 

 Conhecer como os estudantes de pedagogia representam 

socialmente a justiça é fundamental, já que eles serão os mediadores entre os 

objetivos propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e seus alunos. Em 

consequência, as representações sociais de justiça que eles têm integrarão e 

interferirão nesse processo de mediação. A justiça, como todos os itens dos 

temas transversais, não é um valor exclusivamente escolar; eles são mais 

amplos, já que fazem parte do cotidiano das pessoas. As representações 

sociais podem ter diversas manifestações, ser muito variadas, e conhecê-las é 

fundamental para compreender a formação desses pedagogos no que abarca 

os valores morais, em especial a Justiça. Tal conhecimento poderá ser a base 

futura de novos estudos, melhor direcionados em relação às possibilidades de 

compor avaliações nesse campo ainda fluido que é a educação ética. 

Uma retomada de pontos fundamentais da Teoria das 

Representações Sociais nos permitirá desenvolver a pesquisa e possibilitará 

uma reflexão acerca do seguinte questionamento: Qual a representação social 

dos graduandos de pedagogia sobre a justiça como valor ético?  

Para explicitar a discussão, os capítulos que compõem o trabalho 

estão organizados da seguinte maneira: no primeiro capítulo, tratamos da 

discussão sobre Ética e Educação, particularmente dos conceitos de Ética e 

Moral, explicitando-os no âmbito filosófico e psicológico, e relacionando-os ao  

que se apresenta como objeto de estudo nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais -  Temas Transversais. Nessa perspectiva, abordamos os quatro 
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blocos de conteúdos que constituem o tema Ética, nos PCNs, com foco na 

Justiça e em seus princípios constituintes (Igualdade e Equidade). No segundo 

capítulo, a ênfase recai sobre o aporte teórico que embasou a pesquisa, a 

Teoria das Representações Sociais, sua conceituação como teoria de 

conhecimento, a emergência e estrutura,  a partir dos conceitos de objetivação 

e ancoragem. No terceiro capítulo,  enfocamos o método,  o que inclui a 

construção dos instrumentos, a utilização do software ALCESTE, o perfil dos 

respondentes da pesquisa, enfim, todos os procedimentos utilizados para a 

coleta  dos dados e   análise dos mesmos, isto é, a  verificação das 

representações sociais dos graduandos de pedagogia a respeito da justiça. O 

capítulo quatro traz as análises dos resultados da pesquisa e, posteriormente, 

as considerações finais. 
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“A missão da educação é transmitir conhecimentos integrados 
em uma cultura por meio de uma perspectiva ética, fato que 
leva a educar em valores, não quaisquer valores, mas sim, 
valores éticos, isto é, aqueles que formam caráter e permitem 
promover um mundo mais justo. Isso não é tarefa fácil, já que 
esses valores vinculam-se a representações sociais e 
manifestações afetivas que os constituem, bem como a 
conteúdos de natureza moral.” (Tardeli, 2009, p. 70) 

 
 

CAPÍTULO 1  
 
ÉTICA E EDUCAÇÃO 

 

1.1 - ÉTICA E MORAL 

Ética e moral, conceitos de complexa abordagem, podem ser 

entendidos e muitas vezes o são, como sinônimos. Rios (2007) recorre às 

origens etimológicas dos dois termos e, assim, encontramos os seguintes 

vocábulos: ethos (grego) e mores (latino), que denotam, ambos, “costumes, 

jeito de ser, em que costumes nos remetem à criação cultural, ou seja, são 

resultantes do estabelecimento de valores para as ações humanas, que são 

instituídos e conferidos pelos próprios homens, na interação com os outros de 

sua espécie numa determinada sociedade.” (p. 21) Discorrer sobre os 

conceitos de ética e moral é estimulante e complexo, haja vista a riqueza em 

significados e sentidos, filosóficos ou psicológicos, a eles atribuídos por 

diferentes culturas ocidentais, desde a Grécia antiga até hoje.  

 É no âmbito da moralidade que aprovamos ou não os 

comportamentos dos indivíduos, que nomeamos o que é correto ou incorreto, 

de acordo com nossa cultura. É com base na moral de uma determinada 

sociedade que agimos de maneira adequada, desempenhando os papeis de 

jovens, alunos, professores, pais, filhos, etc. Quando questionamos: como agir 

como aluno, como profissional, enquanto educador, está implícita em nossas 

perguntas a expressão “corretamente”. Ou seja, “como agir corretamente como 
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professor?” Conforme Rios (2007), “(...) há sempre uma expectativa em relação 

ao desempenho de papeis, que se aceita ou rejeita socialmente”. (p. 22) 

Por outro lado, a ética se apresenta como reflexão crítica da 

moralidade, ela incide sobre a dimensão moral do comportamento do homem. 

No plano da ética, nos encontramos numa perspectiva de um juízo crítico, em 

busca de compreender o sentido, o significado de determinadas ações.  

Outro autor que assinala o sentido comum dado a ambos os termos, 

ainda que os aborde de maneiras distintas, é Yves de La Taille. 

Moral e ética são conceitos habitualmente empregados como 
sinônimos, ambos referindo-se a um conjunto de regras de 
conduta consideradas como obrigatórias. Tal sinonímia é 
perfeitamente aceitável: se temos dois vocábulos é porque 
herdamos um do latim (moral) e outro do grego (ética), duas 
culturas antigas que assim nomearam o campo de reflexão 
sobre os "costumes" dos homens, sua validade, legitimidade, 
desejabilidade, exigibilidade. (La Taille, 2006, p. 25) 

Para La Taille (2006), a moral é definida como um “conjunto de 

princípios e deveres”, enquanto a ética pode referir-se a uma inclinação e, por 

conseguinte, a uma busca por algo que faça sentido. Seria, portanto, 

correspondente à busca de uma “vida boa”. Deste modo, teríamos a pergunta 

moral “como devo agir?”, e a pergunta ética seria: “que vida eu quero viver?” 

Se a primeira dessas questões sugere uma obrigatoriedade, a segunda 

assinala um sentido para se viver, ou algo que gere agrado da pessoa para 

consigo mesma.  

Se negarmos a existência de um sentimento de 
obrigatoriedade, é porque fazemos hipótese de que cada um 
segue regras oriundas dos sistemas morais, não por dever, 
mas em razão de um cálculo de interesse, por medo de castigo 
ou por esperança de recompensa. Nesse caso, a moral, com 
sua referência aos deveres e ao Bem, não passaria de um 
discurso, pois não teria realidade psicológica. Moral e hipocrisia 
seriam sinônimos. (La Taille, 2006, p. 31) 

Assim, a moral é o conjunto de costumes, hábitos, procedimentos 

que regem as relações humanas. É o conjunto de regras de condutas 
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assumidas pelos indivíduos de um grupo social e, nesse sentido, é o que 

organiza as relações interpessoais, porque são valores considerados válidos e 

absolutos, justificados pelo costume, pela natureza, pela educação, pela 

sociedade, pela religião. A ética acrescenta o estudo, a reflexão sobre as 

noções e princípios que são fundamentais à vida moral, sobre aquilo que se faz 

ou o que se deveria fazer, pensa sobre o bem e o mal, a felicidade, o prazer, a 

compaixão, a solidariedade e outros valores. 

É nesse sentido que a ética, enquanto tema transversal, 

problematiza e examina a possível coerência das respostas morais que 

norteiam as ações humanas, o correto, o incorreto, ou seja, trata de princípios 

e mandamentos. Serve, portanto, para constatar a ocorrência entre práticas e 

princípios, e questionar, reformular ou fundamentar os valores e normas 

componentes de uma moral. A prática cotidiana, nas diferentes situações do 

dia-a-dia, no convívio com o outro, nas relações interpessoais, transita sempre 

no terreno da moral, tendo seu caminho clarificado pelo recurso da ética 

Em se tratando de educação, ao recorrer aos documentos oficiais da 

educação brasileira, como, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(2000), pode-se verificar que, tal como apresentado pelos teóricos acima, a 

moral compreende um conjunto de princípios, crenças e regras que norteiam o 

comportamento dos indivíduos nas diferentes sociedades. Por outro lado, a 

ética é entendida como “reflexão crítica sobre a moral”, visto que cada ser 

humano toma decisões frente a um conjunto de valores, que foram criados na 

relação com outros seres humanos. “É dentro do contexto social, dos grupos 

de que faz parte, que o indivíduo desenvolve suas potencialidades, inclusive a 

moralidade” (Brasil, 2000, p. 51). A ética é um eterno pensar, refletir, construir. 

E, na escola, sua presença deve contribuir para que os “alunos possam tomar 

parte nessa construção, serem livres e autônomos para pensar, julgar, 

problematizar o viver pessoal e coletivo, fazendo o exercício da cidadania.” 

(Brasil, 2000, p. 53)  
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O estudo da ética emerge nos documentos oficiais como exigência 

legal, por conta da necessidade de um currículo proposto para servir de 

orientação governamental às redes de ensino. Nesse contexto, a dimensão 

ética é identificada como um tema obrigatório para a educação nacional.  

Vale dizer, no entanto, que, no agir pautado na moralidade, de 

acordo com a psicologia moral, o sujeito necessariamente transita nas 

dimensões afetivas (pulsões, sentimentos) e, desta forma, o que está em pauta 

é o “querer fazer” o certo, e nas cognitivas (operações da inteligência), que 

abrangem o “saber fazer” o correto. 

Nessa direção, La Taille (2006) chama a atenção para o fato de que 

a dimensão intelectual ou cognitiva diz respeito às estruturas do pensamento 

responsáveis por guiar as ações. Por outro lado, a dimensão afetiva 

compreende o elemento energético dessas mesmas ações. Essas duas 

dimensões (razão e sentimento) são inerentes uma à outra. Ainda que cada 

uma delas tenha sua configuração específica, elas são relacionadas e 

interdependentes em seu processo de desenvolvimento. Se há um 

desenvolvimento da inteligência, necessariamente há um querer, e a existência 

desse querer leva a um patamar de conhecimento. Nesse sentido, para 

abordarmos a moralidade, assim como a educação moral, devemos considerar 

um “saber fazer” e um “querer fazer” moral.  

No que se refere à dimensão pessoal da moralidade, é possível 

observar que há uma relação muito forte entre a liberdade, a consciência e a 

vontade, quando se trata de ética. Ou seja, “Não adianta querer realizar um ato 

bom, se não pode realizá-lo; não adianta poder, se não tem consciência do que 

é bom; não adianta ter a consciência do ato bom e não empenhar a vontade.” 

(BRASIL 2000, P.51). 

 Cortella (2008) chama a atenção para o mesmo aspecto, quando 

explica o que significa “ética”, afirmando que ela é o conjunto de valores e 

princípios que nós frequentemente usamos, ou deveríamos fazê-lo, para decidir 

três grandes questões da vida (querer, dever e poder). “Tem coisas que eu 
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devo, mas não quero, tem coisas que eu quero, mas não posso, tem coisas 

que eu posso, mas não devo.” É possível dizer que nessas questões estão 

presentes o que chamamos de “dilemas éticos”. O autor afirma que todos nós, 

seres humanos, nos deparamos com dilemas éticos e agimos nessa tensão: 

“devo, posso, quero?” (CORTELLA, 2008, p. 136) 

Retomando os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000), o trabalho 

com a ética na escola, abarcando as dimensões cognitivas e afetivas, é 

estruturado por blocos de conteúdos que dão sustentabilidade à discussão, isto 

é, o respeito mútuo, a solidariedade, o diálogo e a justiça (objeto do nosso 

estudo). Dessa maneira, o trabalho transversal com o tema ética exprime a 

possibilidade de desenvolver uma formação cidadã no processo de ensino e 

aprendizagem, proporcionar aos alunos “uma constante atitude crítica, de 

reconhecimento dos limites e possibilidades dos sujeitos e das circunstâncias, 

de problematização das ações e relações e dos valores e regras que os 

norteiam.” (p. 61) 

Tendo em vista a racionalidade e a afetividade, faz-se necessário 

que, diante das interações interpessoais, o sujeito legitime valores morais e 

éticos. É justamente quando precisa legitimar tais valores que o indivíduo age 

conforme sua apreensão desses valores. Não age “corretamente”, ou não age 

por influências de terceiros, por medo, imposição do outro, mas sim por sua 

própria consciência, por meio dos valores construídos, e é nesse sentido que 

podemos dizer que esse sujeito tem valores legitimados, é um cidadão ético. 

Deste modo, é possível perceber que a proposta da ética como tema 

transversal destaca que é papel da escola a formação moral de seus alunos, 

ainda que não exclusivamente, mas junto com outras instituições, como a 

família e a sociedade. O meio em que o sujeito está imerso, as relações 

estabelecidas participam da formação de valores das novas gerações, sendo 

responsáveis por sua formação moral. Na escola, as próprias atitudes, posturas 

dos professores, as formas de avaliação e a organização funcional estão 

imbuídas de valores. O que se sugere é sua transparência, seu compartilhar 
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com todos, para que se reflita sobre eles, que possam ser avaliados e 

reformulados, quando e se necessário. A escola é sim um lugar privilegiado 

para a construção e legitimação de personalidades éticas. Conforme Tognetta 

e Vinha (2009), a escola 

(...) é ainda o espaço por excelência das relações e, portanto, 
da possibilidade de relações éticas. Onde nossos sujeitos 
passam boa parte de seu dia? Onde convivem com outros tão 
iguais, mas ao mesmo tempo tão diferentes? Onde nossos 
alunos poderão encontrar adultos que se indignem quando há 
injustiças, que se rejubilem quando há generosidade? Onde 
nossos alunos poderão encontrar quem admirar por serem 
honestos, justos, generosos? Infelizmente, se nos faltam esses 
adultos em nosso meio, resta que na escola, urgentemente 
esses sejam encontrados. (p. 42) 

Faz-se ideal que os valores que permeiam a prática educativa sejam 

harmônicos com o projeto de felicidade de cada um e com a convivência 

democrática, respeitando a dignidade da pessoa humana, sem discriminação 

ou humilhação, aceitando as diferenças e considerando o outro como a si 

próprio. 

Isto posto, a educação ética proposta pelos temas transversais visa ao 

entendimento baseado em valores imprescindíveis ao convívio democrático e, 

para atingir tal objetivo, o documento estabelece que a ética abarque os 

grandes eixos citados anteriormente, que constituem as bases de diferentes 

conceitos, atitudes e valores complementares, ou seja, implica o trabalho 

transversal por meio dos blocos de conteúdos a respeito da justiça, 

solidariedade, respeito mútuo e diálogo. Entendemos que seja necessário, 

mesmo que de uma forma sintetizada, abordar tais blocos de conteúdo. Ou 

seja, veremos a seguir como são tratados, nos PCNs, a justiça, a 

solidariedade, o respeito mútuo e o diálogo, para melhor compreensão do tema 

transversal ética. 
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1.2 – ÉTICA NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 

 

O indicativo legal da necessidade de um currículo que pudesse 

servir de orientação para a Educação Básica nasceu com a proposta dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, que constitui um conjunto de 

proposições que “responde à necessidade de referenciais a partir dos quais o 

sistema educacional do País se organize" (Brasil, 1997, p. 13). Eles indicam os 

conteúdos a serem trabalhados em cada área de conhecimento, sem perder de 

vista uma abordagem “transversal” de questões sociais, em temas que 

atravessam todos os campos do conhecimento. Como justificativa para a 

existência dos Temas Transversais, os PCNs reportam-se à Constituição da 

República Federativa Brasileira, promulgada em 1988. Nela estão assentados 

os fundamentos do Estado Brasileiro, quais sejam: “a dignidade da pessoa 

humana, a cidadania, o pluralismo político e os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa”. Nossa sociedade democrática fundamenta-se na Constituição 

Nacional, nas leis e na consideração de sujeitos de direito. É na Constituição 

que reconhecemos os objetivos fundamentais da República: 

(...) construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 
desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
(Parâmetros Curriculares Nacionais: apresentação dos temas 
transversais, 2000, p. 19) 

Nessa sociedade, a educação é definida como o processo político e 

social que tem o poder tanto de manter e reproduzir o espaço público, quanto 

partilhar de um projeto de transformação social. Por essa razão, a posição 

política que a escola adota pode ser compreendida pela seleção de conteúdos, 

a organização estrutural e a escolha metodológica. Essas decisões estão 

impregnadas de valores, princípios e atitudes que podem beneficiar, ou não, a 

autonomia moral dos educandos, assim como sua participação social. A escola 

pode proporcionar uma vivência com base na relação democrática e, 
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consequentemente, expandida à comunidade, fornecendo subsídios para que 

os estudantes batalhem por uma vida mais justa (BRASIL, 1997). 

No entanto, os PCNs apontam também que a instituição escola não 

tem atendido de forma eficiente à formação dos indivíduos para exercerem a 

cidadania ativa, a cidadania que “tem como ponto de partida a compreensão do 

cidadão como portador de direitos e deveres, mas que também o vê como 

criador de direitos, participando da gestão pública”, visto que há uma 

considerável distância entre as determinações legais e sua concretude, assim 

como entre a consciência e a prática dos direitos dos cidadãos.  

 Direitos que, se olhados pela ótica do desenvolvimento histórico, 

estão longe de se materializar plenamente. Para Lombardi (2005), nosso país 

traz a marca de uma sociedade autoritária, desde a colonização escravocrata, 

passando por ditaduras, e hierarquizada por privilégios e distribuição 

econômica desigual, injustiça e exclusão social. Nessa perspectiva, o próprio 

sentido de cidadania deve ser examinado. Debater e construir a cidadania no 

Brasil, transformando as relações sociais, pode ser o ponto norteador da 

atividade escolar, tendo em vista que a cidadania tem como meta a igualdade 

entre os cidadãos, e que é preciso ampliar a consciência de que todos devem 

ter acesso aos bens públicos, inclusive ao conhecimento produzido.  

No intuito de garantir os direitos civis de crianças e adolescentes, 

não contemplados explicitamente na Constituição brasileira, foi aprovado, em 

1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)1

                                                 
1  Criado em 13 de julho de 1990, como Lei Federal n.º 8.069 (obedecendo ao artigo 227 da 
Constituição Federal), o ECA adota a chamada Doutrina da Proteção Integral, que tem como pressuposto 
básico que crianças e adolescentes devem ser vistos como pessoas em desenvolvimento, sujeitos de 
direitos e destinatários de proteção integral. 

 O estatuto destaca como 

dever do Estado garantir à criança e ao adolescente o Ensino Fundamental, 

obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que estão em defasagem 

idade/série, além do atendimento educacional especializado aos alunos com 

deficiência e o atendimento à educação infantil às crianças de zero a seis anos 

de idade. 
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 Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

estabeleceu que a  

(...) educação, dever da família e do Estado, inspirada em 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.2

Para atingir tais finalidades, é preciso haver regulamentações, o que 

se faz continuamente, por meio de pareceres, deliberações, portarias e 

decretos, e foi nessa conjuntura que o Ministério da Educação estabeleceu os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), no ano de 1997, em cumprimento 

ao artigo 210

  

3

 Em 1997 surgiram os primeiros volumes, que focaram o primeiro e 

segundo ciclos do Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries), abrangendo as 

disciplinas curriculares tradicionais (Língua Portuguesa, Matemática, História, 

 da Constituição Brasileira, que diz respeito à qualidade do 

Ensino Fundamental, ressaltada no Plano Decenal (1993-2003), e para 

articular as diferentes reformulações ocorridas em estados e municípios 

(Moreira, 1996). 

Conforme determinação da LDB, à União cabe definir “diretrizes que 

nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar uma 

formação básica comum” (Brasil, 1996, p. 49). Nesse sentido, os PCNs têm 

como pressuposto considerar as diversidades regionais, culturais e políticas, 

indicando referências nacionais para a educação em todas as regiões do país. 

A reforma curricular brasileira começou a ser discutida em 1994, e o processo 

de elaboração teve início com os estudos das diferentes propostas curriculares 

de estados e municípios brasileiros, por 60 estudiosos da educação brasileira, 

representantes de países latino-americanos e da Espanha. A Fundação Carlos 

Chagas realizou a análise das propostas curriculares dos estados brasileiros 

que pudessem oferecer subsídios à construção dos parâmetros.  

                                                 
2  Artigo 2 da Lei Federal 9394, de 20/12/1996 (Lei de diretrizes e Bases para a Educação 
Nacional). 
3  Artigo 210: “Serão fixados conteúdos mínimos para o Fundamental, de maneira a assegurar 
formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”. 
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Geografia, Ciências Naturais, Educação Física e Artes), que estavam sendo 

tratadas nas escolas das redes públicas do estado de São Paulo desde 1980 

(Guias Curriculares). O que surgiu de novo foram os volumes sobre os temas 

transversais: Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação 

Sexual. No ano de 1998, os volumes referentes ao terceiro e quarto ciclo do 

ensino fundamental (5ª a 8ª séries) chegaram às escolas, incluindo um novo 

tema: Trabalho e Consumo. 

De acordo com CHAVES (1999), a escola não tem sido eficaz na 

formação do cidadão. As problemáticas do cotidiano não são única e 

exclusivamente de ordem técnico-científica, mas também resultantes de 

conflitos éticos ou políticos. Segundo o autor, não é possível que se construa e 

reconstrua uma sociedade sem um projeto social, pautado em valores, e não 

há valores sem educação moral. Nesse sentido, a escola pode regular seus 

objetivos em valores humanos, mas a organização curricular que não envolva a 

transversalidade na formação de uma educação de valores não é a melhor 

forma para promover tal discussão, já que nenhuma disciplina contempla 

isoladamente os temas sociais. Conforme o autor, para a educação do cidadão, 

seria 

(...) importante ir além do nível da mera instrução em sala de 
aula: a convivência de alunos uns com os outros e com os 
professores e funcionários da escola, bem como sua 
participação responsável na vida e nas atividades da escola, 
inclusive naquelas chamadas extracurriculares, é uma forma 
essencial de preparação do aluno para a cidadania. (CHAVES, 
1999, p. 112) 

O autor sugere que os temas de relevância social sejam priorizados 

nas disciplinas tradicionais, contextualizando a teoria e as situações práticas do 

dia-a-dia, ou seja, as relações interpessoais no convívio no universo escolar. 

Nesse sentido, faz-se necessária a reflexão a respeito da estrutura curricular 

por parte dos agentes escolares, e os debates que emergem nessas reflexões 

tendem a contribuir para a compreensão de uma nova proposta educacional. 

Assim, a inclusão de questões de relevância social, tais como os temas 
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transversais, e principalmente a ética, pode dinamizar o diálogo tão urgente na 

educação brasileira.  

Temos, desde a década de 1990, legalmente assegurado o acesso à 

instituição escolar. Não obstante, ainda se luta para que os alunos e alunas 

permaneçam na escola, assim como para que eles tenham a devida qualidade 

de ensino. Essa qualidade transita pela qualificação profissional e também pelo 

compromisso político e ético no acolhimento dos estudantes de todas as 

camadas sociais. Nesse sentido, a possibilidade de trabalhar os conteúdos das 

diferentes áreas combinados aos Temas Transversais significa refletir os 

objetivos gerais do Ensino Fundamental, na medida em que contribui para o 

integral desenvolvimento das capacidades e habilidades dos alunos ao longo 

do seu percurso escolar. Nesses objetivos, destacam-se tópicos relativos ao 

desenvolvimento de capacidades de ordem cognitiva, afetiva, física, de relação 

interpessoal e inserção social, ética e estética dos estudantes, tais como: 

compreender a cidadania como participação social e política; conhecer 

características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais, como meio para construir progressivamente a noção de identidade 

nacional e pessoal; conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio 

sociocultural brasileiro; perceber-se integrante, dependente e agente 

transformador do ambiente; desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo 

e o sentimento de confiança em suas capacidades; conhecer e cuidar de seu 

próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis; utilizar diferentes 

linguagens; saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos 

tecnológicos, questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de 

resolvê-los. 

Nesse sentido, no que compreende o tema transversal Ética, é 

possível perceber que se propõe que as questões sociais sejam oferecidas 

para a reflexão e aprendizagem dos alunos, tendo em vista a transformação 

social. Podemos então compreender que os temas transversais, coligados aos 

conteúdos curriculares, visam à flexibilidade e abertura do currículo, 

priorizando e contextualizando as realidades sociais.  
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Isto posto, traremos à discussão os blocos de conteúdos que 

compõem o tema Ética nos Parâmetros Curriculares Nacionais, quais sejam: 

• Ética e Solidariedade 

• Ética e Respeito Mútuo 

• Ética e Diálogo 

• Ética e Justiça 

 

1.2.1 ÉTICA E SOLIDARIEDADE 

 

A solidariedade é a expressão dos sentimentos de interdependência 

e pertinência, segundo os quais a pessoa ou grupo se sente unido e tem como 

dever partilhar interesses e ideais, levando em conta a repercussão de seus 

atos na vida coletiva. A solidariedade se estende ao outro (que precise de 

ajuda), ao desconhecido, como também à luta pelo ideal coletivo. Como afirma 

Comte-Sponville (1997): 

O que é a solidariedade? É um estado de fato antes de ser um 
dever; depois é um estado de alma (que sentimos ou não), 
antes de ser uma virtude ou um valor. O estado de fato é bem 
indicado pela etimologia: ser solidário é pertencer a um 
conjunto in solido, como se dizia em latim, isto é, “para o todo”. 
(...) Em suma, a solidariedade é antes de tudo o fato de uma 
coesão, de uma interdependência, de uma comunidade de 
interesses ou de destino. Ser solidários, nesse sentido, é 
pertencer a um mesmo conjunto e partilhar, consequentemente 
– quer se queira, quer não, quer se saiba, quer não – uma 
mesma história. Solidariedade objetiva, dir-se-á: é o que 
distingue o seixo dos grãos de areia, e uma sociedade de uma 
multidão. 
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A solidariedade diz respeito ao elo que envolve todos os seres 

humanos em uma grande comunidade moral, que destaca o sentimento de 

fraternidade entre os membros de um dado grupo, orientado por um conjunto 

de regras que restringem a liberdade individual, em função da harmonia do 

convívio social, como afirma La Taille (2006). 

O tema transversal Ética indica, como orientação didática, que a sala 

de aula deve ser o local para valorizar a solidariedade, e não a competitividade 

entre os alunos, para que possam se sentir seguros e participar melhor das 

aulas, sem humilhação ou vergonha. Propõe que a escola instrumentalize seus 

alunos para agir solidariamente também fora dela. Deste modo, podemos 

entender que, na escola, há possibilidade de organização e participação nas 

ações comunitárias, como primeiros socorros, responsabilização pelos bens 

coletivos, formação de biblioteca comunitária, campanhas de saúde, 

preservação do meio ambiente, etc., buscando alternativas para os problemas 

reais do dia-a-dia da comunidade e promovendo nos alunos a consciência do 

pertencimento social (BRASIL, 1998). 

1.2.2 - ÉTICA E RESPEITO MÚTUO 

 

Corresponde à atitude que busca a convivência harmônica da vida 

em sociedade; atitude que valoriza os valores presentes na socialização de 

experiências que norteiam todas as condutas humanas, inclusive as que 

envolvem relações entre pessoas de diferentes grupos sociais ou religião, com 

contato direto ou não. 

Este conteúdo é abordado como respeito pautado na igualdade e na 

reciprocidade (respeito ideal), contrapondo-se àquele que decorre do medo e 

da submissão (respeito unilateral). 

A sociedade democrática estabelece que respeitemos a dignidade 

do ser humano, repudiando a autoridade absoluta das relações: “quem você 
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pensa que é?" (BRASIL, 1998). Em outras palavras, exige-se igualdade entre 

os cidadãos. 

Nesse sentido, de acordo com os PCNs, devemos todos respeitar as 

diferenças, e é direito de cada sujeito ser respeitado em sua singularidade. 

Assim, a reciprocidade é fundamental para o convício democrático. O sujeito, 

ao exigir respeito pela posição que ocupa, sem a reciprocidade de respeitar o 

outro, além de desrespeitá-lo, trata-o injustamente, impossibilitando, assim, a 

solidariedade e o diálogo. 

 

1.2.3 - ÉTICA E DIÁLOGO 

 

O uso da linguagem torna possível aos seres humanos o 

pensamento e a representação. Por meio dela, o ser humano estabelece 

contato com outro, no que constitui o diálogo, e essa capacidade o distingue 

dos demais seres. O diálogo é troca de ideias e é onde também se formam 

ideias. 

O homem é um ser social, e a interação com o outro na sociedade é 

característica fundamental para sua constituição e desenvolvimento. Intrínseca 

ao ser humano, no mais simples dos gestos ou olhar, numa conversa, nos 

debates públicos ou discussões científicas, o desenvolvimento dessa 

capacidade amplia as condições de participação efetiva na vida em sociedade, 

particularmente na esfera pública, que é organizada em conhecimentos 

específicos. A necessidade de comunicação é inerente ao homem e, neste 

aspecto, os PCNs indicam que: 

Um dos objetivos fundamentais da educação é fazer com que o 
aluno consiga participar do universo da comunicação humana, 
apreendendo por meio da escuta, da leitura, do olhar, as 
diversas mensagens emitidas de várias fontes; e fazer com que 
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seja capaz de, por meio da fala, da escrita, da imagem, emitir 
suas próprias mensagens. (BRASIL, 1997, p. 109) 

A impossibilidade, ou simplesmente a ausência do diálogo pode 

trazer como resultado a agressividade, a violência, dificultando sobremaneira o 

convívio em sociedade. Segundo os PCNs, o regime democrático deve 

viabilizar uma sociedade pluralista, garantindo a manifestação de ideias 

diferentes, e, havendo conflito, que este possa ser melhor compreendido por 

meio do diálogo. Esse diálogo compreende a capacidade de ouvir, entender o 

outro e, deste modo, formar suas próprias ideias. É por este motivo que a 

escola pode ser, e tem tudo para sê-lo, o local onde a prática dialógica como 

valor seja possível, aprendendo a utilizá-lo em ações (BRASIL, 1997). 

 

1.2.4 - ÉTICA E JUSTIÇA 

 

De acordo com Yves de La Taille (2006), a justiça é uma virtude 

moral sem a qual a vida em sociedade não seria possível; caracteriza-se por 

uma busca de equilíbrio nas relações interpessoais, na esfera pública ou 

privada, e é inspirada em dois princípios fundamentais: a igualdade e a 

equidade. 

A igualdade, como primeiro princípio, indica que todos os seres 

humanos são possuidores de valor intrínseco, independente de sua origem 

social, sua nacionalidade, suas capacidades cognitivas, seu sexo, etnia, 

etc., e, por serem iguais, não devem usufruir de privilégios 

O segundo princípio presente na justiça, a equidade, “implica 

tornar iguais os diferentes” (La Taille, 2006, p. 61). Vivemos numa sociedade 

em que as diferenças se fazem presentes a todo instante, inclusive as 

desigualdades sociais, econômicas, culturais, etc. Essas diferenças devem 
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ser levadas em conta para que, no final, a igualdade entre todos os seres 

humanos seja realizada.  

No decorrer da história, destacam-se duas maneiras de interpretar 

a justiça: como virtude moral baseada na igualdade e equidade, e como 

legalidade ou direito. Diz-se injusto quando há demasiada diferenciação na 

distribuição de bens (aspecto social), ou quando há transgressão às leis 

(aspecto jurídico). Coloca-se, então, em discussão o sentido de justiça como 

fato (legalidade) e de justiça como valor.  

De acordo com Abbagnano (1999), o termo justiça admite dois 

sentidos: o consenso da conduta às normas (naturais, legais, divinas ou 

positivas), aplicadas para julgar a conduta humana, assim como, no que se 

refere à eficiência de uma lei, para julgar as normas que regulam o 

comportamento.  

Abbagnano (1999) destaca que a eficiência da norma permite 

avaliar as reações humanas, tendo como objeto o juízo. De acordo com o 

autor, o filósofo Sócrates assegurava que a injustiça suscita o ódio e a luta 

entre os homens, enquanto a justiça é capaz de produzir acordo e amizade, 

valorizando a convivência pacífica e a ação conjunta dos homens. Já em 

Platão, os homens, ao adquirirem a arte da política, que abrange o respeito 

mútuo e a justiça, podem reunir-se em cidades, tornando assim a justiça um 

instrumento de convivência.  

Conforme o autor, Aristóteles nomeia a justiça como a virtude 

integral (no sentido de abarcar todas as outras) e perfeita (ao ser utilizada 

para si e para os outros), e também a relaciona à lei: justo é o que está 

conforme a lei, proporcionando a igualdade entre os homens. No direito 

romano, a justiça é “dar a cada um o que é seu”, o que caracteriza mais uma 

forma de conformidade, na medida em que o que pertence a cada um já 

está determinado por lei.  
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De acordo com Chauí, para Aristóteles há dois tipos de justiça: a 

distributiva e a participativa, sendo que a primeira consiste em dar a cada 

um o que lhe é de direito, o que tem por objetivo “dar desigualmente aos 

desiguais, para torná-los iguais”, e a segunda consiste em respeitar a forma 

como a comunidade definiu sua participação no poder. Chauí (2001, p. 382) 

Na concepção de Hobbes (apud Abbagnano, 1999), justiça é a 

conservação de pactos que devem ser assegurados pelo Estado, é o 

consenso a uma regra, mesmo que aderida. Deste modo, “a norma como 

norma de direito natural, quer como norma moral ou de direito positivo, é 

sempre considerada uma conformidade do comportamento à norma” (p. 

594). 

Abbagnano (1999) afirma ainda que a justiça implica dois critérios: 

“a igualdade como reciprocidade, segundo o qual cada um deve esperar dos 

outros tanto quanto esperam dele” (p. 596) e a “autocorrigibilidade”, quando 

implica correção. A justiça pode ser instrumento de reivindicação e 

libertação, desde que agregando esses dois critérios. 

Enfim, para Abbagnano, a justiça se institui quando há obediência 

às normas e leis elaboradas para favorecer o convívio social, e a eficácia da 

norma aproxima-se da justiça moral, ou seja, pauta-se nas relações 

humanas, refletindo sobre a eficiência ou não das normas estabelecidas. 

Por outro lado, conforme Comte-Sponville (1997), a legalidade 

pode se contrapor à justiça. Segundo o autor, há mais justiça na igualdade 

do que no direito. O princípio da justiça precisa ser gerido pela igualdade, 

reciprocidade e equivalência entre os indivíduos. A equidade4

Quando há troca honesta entre os sujeitos, os “iguais”, crê-se que 

ambos tenham informações suficientes, ou seja, os mesmos direitos e 

deveres. Ao nos colocarmos no lugar do outro, podemos avaliar a igualdade 

, portanto, 

seria sinônimo de justiça. 

                                                 
4  Equidade é entendida como igualdade pautada em diferenças, ou seja, a relativização 
da igualdade, a fim de corrigir erros advindos desta. 
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de fato: “em todo contrato e em toda troca, ponha-se no lugar do outro, mas 

com tudo o que você sabe e supondo-se tão livre das necessidades quanto 

um homem pode sê-lo, veja se, no lugar dele, você aprovaria essa troca ou 

esse contrato”. (Alain, apud Comte-Sponville, 1997, p. 79) 

Ainda segundo Comte-Sponville (1997), a igualdade é 

fundamental à justiça, não pelo objeto da troca, mas pela igualdade entre os 

sujeitos. O interesse individual deve ser submetido à justiça. 

Entendemos, então, a justiça como um equilíbrio entre o individual 

e o coletivo, o egoísmo e o altruísmo, nem mais nem menos, e sim a 

proporção correta, a verdadeira balança. 

A igualdade, como princípio, e a justiça, como virtude, só existem 

enquanto atributos humanos e como consequência da comunidade social. A 

justiça só pode existir quando os sujeitos a querem e, em convenção, a 

fazem. Não há justiça natural: a justiça é humana e, por ser humana, é 

histórica. Assim, sendo a justiça uma virtude que respeita a igualdade dos 

direitos e que confere a cada um o que lhe é devido, como crer que só 

possa dizer respeito às propriedades ou proprietários? (Comte-Sponville, 

1997). Quando analisa algumas definições de justiça, tais como: “dar a cada 

um aquilo que é seu”, o autor julga-a vaga e tautológica, ou seja, é 

impossível dar a alguém o que ele já possui. Não obstante, tal definição 

serve de pressuposto para determinar se a ordem social é democrática ou 

autocrática. Outra definição que refuta é a da “igualdade como condição 

prévia”, pois, além de os homens serem diferentes, eles estão em situações 

diferentes na sociedade. A igualdade possível de se atribuir é aquela 

dependente da ordem jurídica: “igualdade perante a lei”. 

 Para Hans Kelsen (1957/1998), a justiça absoluta é praticamente 

impossível. O desenvolvimento dos juízos se faz predominantemente pela 

subjetividade, e menos pela racionalidade. Sob essa perspectiva, é 

necessário cultivar a tolerância aos valores alheios. Ou seja, a justiça 

relativa pode traduzir-se em liberdade, paz, democracia e tolerância. 
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Isto posto, entendemos o homem como um ser histórico, 

constituído e constituinte na relação com o outro. As leis e a cultura, 

produtos humanos, também o são e portanto são passíveis de mudança no 

decorrer do tempo. Sem lei e sem cultura, não há sociedade, e sem 

sociedade não há justiça. É, portanto, no convívio social que se referenciam 

os valores morais e se elegem seus conteúdos. 

Para tanto, a justiça é sempre uma virtude desejável, ainda que 

variem os valores de determinada cultura, daí sua presença marcante e 

constante no tempo e no espaço. Em determinados períodos da história, seu 

caráter legal é mais destacado, em outros, seu caráter utilitário. No entanto, 

em todas as épocas, é sempre tida como uma virtude almejada: a busca do 

bem. 

Assim sendo, vimos que a justiça tem como princípio a equidade, 

porque a igualdade que ela instaura é igualdade de direitos, apesar das 

desigualdades de fato. Não há sociedade possível, se a justiça não for o 

princípio norteador das relações. Entretanto ela necessita ser desejada para, 

então, ser efetivada. Buscar a justiça deve ser a finalidade primeira de todas 

as instituições sociais, preocupadas com uma vida social, coletiva, saudável 

e feliz. À escola, como uma dessas instituições responsáveis pela formação 

integral do cidadão, cabe o desenvolvimento de uma compreensão, 

apreensão e vivência de justiça junto aos que dela fazem parte. Sem justiça, 

não há sociedade possível, não há ética legítima. 

Em se tratando de escola e educação, veremos então como a 

justiça está disposta nos PCNs. Discorreremos sobre a justiça tal como está 

explicitada, ou seja, a justiça que, juntamente com outros três blocos de 

conteúdo (solidariedade, respeito mútuo e diálogo), compõem a ética como 

tema transversal para a educação brasileira. 

Em nosso convívio em sociedade, nas relações que 

estabelecemos com o outro, questionamentos se fazem presentes. Em se 

tratando de um vivenciar ético e moral: “Como devo agir perante os 

outros?”. E, ainda: "Como agir, no sentido de respeitar seus direitos e ser 
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justo?" Se tais indagações fossem uma constante em nosso dia-a-dia, nas 

relações com o próximo, certamente não precisaríamos discutir o tema 

ética. Muito provavelmente poderíamos dizer o mesmo da justiça: caso 

fosse presente em nossas vidas, as leis não seriam tão necessárias. 

Podemos observar nos PCNs uma problematização do conceito 

de justiça na visão legalista. Ou seja, enfatiza que a justiça deve ser mais 

ética do que legal, pois, numa concepção ética, pode-se julgar se a lei é 

justa ou não. O desconhecimento da lei faz dela apenas uma das faces da 

justiça, ou a justiça para poucos. Nesse sentido, a justiça legal tende a ser 

elitizada, tendo em vista que somente uma camada da população tem 

acesso a ela. 

A visão de justiça que aparece nos PCNs confirmam os autores 

citados anteriormente: a justiça, numa dimensão ética, deve contemplar dois 

critérios: a igualdade e a equidade. A igualdade, conforme o tema 

transversal “ética”, remete ao entendimento de que todos são iguais perante 

a lei, ou seja, todos têm o mesmo direito. Entretanto, no que diz respeito às 

diferenças individuais (sociais, físicas, econômicas), as circunstâncias 

precisam ser avaliadas de acordo com o critério da equidade, ou seja, o 

conceito que estabelece a igualdade, respeitando as diferenças. Aplica-se a 

sanção ou a gratificação proporcional ao ato cometido, levando em 

consideração a idade, as circunstâncias do ato, a intenção (Brasil, 1997). 

Apresentamos a seguir um quadro com as principais definições a respeito 

da justiça tal como estamos considerando, ou seja, conforme a igualdade e 

a equidade. 
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Quadro 1 - Tabela de especificação 

Definição do Conceito Especificação do Conceito 

** Justiça ** 
 

A justiça é uma virtude moral cujos 
princípios são: igualdade e equidade. Visa o 
equilíbrio nas relações interpessoais. Em se 
tratando de educação, Estevão (2004) 
aponta que há uma tendência a identificar a 
justiça fundamentalmente com o princípio 
da igualdade de oportunidades, com o 
mérito, com o respeito e até, mais 
recentemente, com a eficiência, a qualidade 
e a competição. (Estevão, 2004) 

** Igualdade ** 
Entendida no sentido de que todos são iguais perante a lei, ou 
seja, todos têm o mesmo direito.  
De acordo com FERREIRA (1986), a igualdade compreende a 
“qualidade ou estado de igual; paridade; uniformidade; 
identidade". Do ponto de vista ético, o termo significa “relação 
entre os indivíduos em virtude da qual eles são portadores dos 
mesmos direitos fundamentais que provêm da humanidade e 
definem a dignidade da pessoa humana”. (FERREIRA, 1986, 
p915.) 
 

** Equidade ** 
A equidade refere-se à igualdade pautada em diferenças, ou 
seja, a relativização da igualdade, a fim de corrigir erros 
advindos desta. 
É entendida como: tratar de forma igual os desiguais (igualdade 
de oportunidades, por exemplo). De outra forma: tratar de forma 
desigual os desiguais (dar mais a quem tem menos). A 
aplicação prática de “tratar de forma igual os desiguais” produz 
resultados diferentes de “tratar de forma desigual os desiguais”, 
e este é o conceito de equidade que consideramos correto, 
pois, de alguma forma, isto pode contribuir para resultados mais 
igualitários. (LIMA e RODRIGUES, 2008, p. 61) 

 
 

 

No que compreende a meta estabelecida no tema transversal Ética, 

nos PCNs, apreender a noção da justiça é imperativo para a formação do 

cidadão, pelo menos por duas razões: 

• Para o convívio social: para que as pessoas possuidoras de 

algum poder pensem na responsabilidade de suas decisões, 

pois afetam a vida de outras pessoas (pais, professores, 

políticos, administradores), e suas decisões sejam pautadas 

em critérios; 

• Para a vida política: para que se possa avaliar, segundo 

critérios de justiça, a distribuição de renda, a igualdade de 

oportunidades, o poder político, o respeito à legislação do 

país. 
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Em um regime democrático, a sociedade deve aproximar-se do 

ideal de justiça, repudiando privilégios e desigualdades, sob o risco de tornar-

se autoritária e hierarquizada. Deste modo, os PCNs apregoam que a 

“formação para o exercício da cidadania passa necessariamente pela 

elaboração do conceito de justiça e seu constante aprimoramento. Uma 

sociedade democrática tem como principal objetivo ser justa, inspirada nos 

ideais de igualdade e equidade.” (Brasil, 2000, p. 72) 

O tema Ética, proposto pelos temas transversais, apresenta 

conteúdos para o desenvolvimento da autonomia, sob a égide dos conceitos 

de igualdade e equidade. São necessários, para que a instituição escolar 

proporcione a vivência da justiça nas relações que se formam nesse ambiente: 

o reconhecimento de situações em que a igualdade e a equidade sejam 

sinônimos de justiça; o pleno repúdio a situações de injustiça; o conhecimento 

da nossa constituição brasileira; a apreensão da necessidade de leis que 

deliberam direitos e deveres na sociedade e na escola; o reconhecimento da 

necessidade do estabelecimento de normas escolares; e a elaboração de 

formas de ação perante o desrespeito aos direitos do aluno e do cidadão. 

No que compreende a indicação metodológica, o tema Ética, nos 

PCNs, sugere que a escola seja uma “sociedade justa”. Noutras palavras, que 

as relações que se constroem na instituição e a própria organização da escola 

estejam orientadas de acordo com parâmetros justos, cujo objetivo central, 

dentre outros, é “compreender o conceito de justiça baseado na equidade e 

sensibilizar-se pela necessidade da construção de uma sociedade justa” e, 

deste modo, “adotar, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e 

repúdio às injustiças e discriminações”. (Brasil, 2000, p. 65)  

Faz-se necessário, assim, levar os alunos à reflexão a respeito das 

situações em que a igualdade caracteriza-se como sinônimo de justiça. Ou 

seja, propor, por exemplo, que as regras de funcionamento da classe ou da 

escola devem ser cumpridas por todos, sem exceção, como condição de 

igualdade. Noutros momentos, que a justiça seja refletida como equidade, para 
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além da igualdade de fato. Por exemplo: o cumprimento de uma mesma 

atividade por crianças de idades diferentes. Deste modo, a criança pode 

expandir a noção de justiça que constrói.  

Conforme os PCNs, é fundamental que os alunos compreendam 

nitidamente as normas de conduta estabelecidas na escola, que elas estejam 

relacionadas à aprendizagem, para que, assim, a justiça possa ser vivenciada 

no contexto escolar. Tais normas devem ser expostas e explicitadas. Os 

deveres devem ser compreensíveis, os direitos devem ser esclarecidos, para 

que os alunos saibam quando estão sendo injustiçados. 

No que tange às sanções, os alunos precisam entender que elas são 

aplicadas de forma justa, não expiatória, mas por reciprocidade, ou seja, 

proporcionais à falta cometida, reparando-a e restabelecendo o equilíbrio, as 

normas. 

À instituição escolar, cabe considerar a sensibilidade moral de seus 

alunos, pois já identificam, desde a infância, situações de injustiça. É de direito 

que a todos seja dado o mesmo tratamento; o privilégio de alguns institui 

injustiça. O tratamento desigual exclui alguns do processo educativo, o que 

pode levar ao abandono da aprendizagem ou a atos violentos. 

O valor justiça pode ser desprezado, na medida em que não se 

atribui confiança no outro, ou considera-se o outro, no caso o aluno, a priori 

como suspeito e desonesto, não merecedor de confiança. Atitude como esta 

pode afastar a criança do convívio social e, deste modo, transformá-la em “um 

ser cabisbaixo ou violento”. (Brasil, 1997, p. 129) 

Por fim, a escola, ao favorecer a convivência e experiência justa, 

colabora sobremaneira para uma formação moral dos alunos, que, tendo a 

justiça como princípio norteador das relações, podem buscar melhores 

resoluções para os conflitos cotidianos, combatendo situações de injustiça. 
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CAPÍTULO 2  
 
A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

A perspectiva de se aplicar um olhar psicossocial no desenvolver 

deste trabalho partiu do pressuposto de que há o indivíduo e há a sociedade, e 

de que estes não se separam, sendo cada um constituído e constituinte do 

outro. A perspectiva da psicologia social  se contrapõe  à visão dicotômica, que 

aceita os dois termos em separado e com tal grau de autonomia, que cada um 

deles se caracteriza por uma realidade que lhe é própria. Se assim fosse, 

poderíamos conhecer um sem conhecer o outro, como  dois mundos distintos, 

sendo possível reduzir os estudos desse campo à vinculação do indivíduo à 

psicologia, e a sociedade como restrita à economia ou à sociologia.  

A Teoria das Representações Sociais fundamenta-se na ideia de 

que o esclarecimento da realidade, a compreensão do que nos cerca, a 

percepção da nossa inserção no universo social, com o outro, necessita tanto 

dos conhecimentos advindos da sociologia quanto da psicologia, considerando 

que esse dois campos de conhecimento coexistem.  

De acordo com Moscovici, “é natural reconhecer que não há 

indivíduos que não estejam dentro de um contexto social, e que não há 

sociedade que não seja composta de diversos indivíduos, como o menor 

pedaço de matéria é composto de átomos.”1

                                                 
1  Tradução livre: Carmem Lúcia Arruda Rittner: MOSCOVICI, S. Psychologie (1996). 
Paris: Presses Universitaires de France. PUF FONDAMENTAL, 6ª ed; p.5-22. São Paulo- julho 
2006. 

. Assim, o olhar psicossocial 

observa que, no íntimo de cada sujeito, reside uma sociedade, ou seja, é 

possível encontrar em cada um diferentes personagens imaginários ou reais. E 

que, desta forma, estabelecem relações conforme seu conhecimento, suas 

crenças, seus valores. Podemos, então, dizer que a psicologia social tem como 

estudo a interação entre indivíduo e sociedade, assim como o estudo de como 
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esses indivíduos constroem e partilham os conhecimentos, a partir das ideias 

compartilhadas em sociedade. 

 

Há inúmeras ciências que estudam a maneira como as 
pessoas tratam, distribuem e representam o conhecimento. 
Mas o estudo de como, e por que, as pessoas partilham o 
conhecimento e desse modo constituem sua realidade comum, 
de como elas transformam as ideias em prática – numa 
palavra, o poder das ideias – é o problema específico da 
psicologia social. (Moscovici, 2004, p. 8) 

Por conseguinte, da perspectiva da psicologia social, o 
conhecimento nunca é uma simples descrição ou uma cópia do 
estado de coisas. Ao contrário, o conhecimento é sempre 
produzido através da interação e comunicação, e sua 
expressão está sempre ligada aos interesses humanos que 
estão nele implicados. O conhecimento emerge do mundo 
onde as pessoas se encontram e interagem, do mundo onde os 
interesses humanos, necessidades e desejos encontram 
expressão, satisfação e frustração. Uma psicologia social do 
conhecimento está interessada nos processos através dos 
quais o conhecimento é gerado, transformado e projetado no 
mundo social. (Guareschi, 2003, p. 9) 

 

Ao considerar a justiça numa dimensão ética, como um fenômeno a 

ser investigado, sua relevância e complexidade perante a sociedade 

contemporânea e as interações dos indivíduos, marcadas por turbulências de 

valores morais e éticos presentes nas relações que se formam, inclusive, no 

ambiente escolar, pensamos ser fundamental conhecer quais as significações 

que os alunos do curso de pedagogia atribuem a essa dimensão. Em outras 

palavras, queremos entender como os futuros professores das séries iniciais do 

Ensino Fundamental representam o conceito “justiça”. Entendemos, para tanto, 

que a escolha da Teoria das Representações Sociais, numa visão psicossocial, 

como aporte central para a construção deste trabalho, se faz profícua. Vejamos 

mais detalhadamente por quê. 
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2.1 – ORIGEM DO CONCEITO 

A Teoria das Representações Sociais tem como precursor o romeno 

naturalizado francês Serge Moscovici. O conceito da referida teoria surgiu na 

psicologia com a publicação do trabalho de Moscovici, La Psychanalyse, son 

image, son public, França, 1961.  

A origem do termo representação advém da sociologia e da 

antropologia, por meio de Emile Durkheim e de Levi-Bruhl. Desse modo, para a 

construção da Teoria das Representações Sociais, Moscovici busca 

sustentação nos pensadores das ciências humanas e sociais, tendo utilizado a 

teoria da linguagem de Saussure, a teoria das representações infantis de 

Piaget, e a teoria do desenvolvimento cultural de Vigotsky, além de Durkheim e 

de Levi-Bruhl. Deste modo, conceituar as representações sociais não é uma 

tarefa fácil. O próprio Moscovici diz que seu conceito está na “encruzilhada de 

uma série de conceitos sociológicos e de uma série de conceitos psicológicos.” 

E, deste modo, “se a realidade das representações sociais é fácil de apreender, 

não o é o conceito.” (Moscovici, 1978, p. 41) 

No que compreende à formulação das representações sociais, 

verificamos que Moscovici (2003, p. 46) destaca como premissas: “(...) as 

representações sociais devem ser vistas como uma maneira específica de 

compreender e comunicar o que nós sabemos”. Assim, um dos objetivos é 

apreciar à parte elementos que compõe uma totalidade e inserir neles sentidos 

e percepções, reproduzindo-os de modo significativo. Tendo em mente que 

“(...) a representação iguala toda imagem a uma ideia e toda ideia a uma 

imagem”. 

Denise Jodelet talvez seja quem mais claramente conceitua as 

representações sociais. A autora reconhece as RS como “uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático que 
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contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. 

Nesse sentido, elas “orientam e organizam as condutas e as comunicações 

sociais”. (Jodelet, 2001, p. 22) 

Verificamos em Jodelet (2001) que o ato de representar corresponde 

a um processo de reflexão, pelo qual o sujeito reporta-se a um objeto, sendo 

este uma pessoa, um acontecimento material, um fenômeno natural, social, 

psíquico, dentre outros. A autora explica que a representação tem uma relação 

direta de simbolização e interpretação do sujeito em relação a um objeto – que 

pode ser de caráter material, social ou ideal, e que essa atividade pode remeter 

a processos cognitivos – em que o sujeito é compreendido numa perspectiva 

epistêmica, ou ainda a mecanismos intrapsíquicos – quando a ênfase recai 

sobre investimentos “pulsionais, identitários e/ou motivacionais”. Jodelet 

assegura que a peculiaridade desse campo de estudos psicossociais, 

integrando na análise desses processos as pertenças sociais e culturais dos 

sujeitos, é o que o difere de uma perspectiva estritamente cognitivista ou 

clínica. Acrescenta:  

 

Igualmente designada como saber do senso comum ou ainda 
saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é 
diferenciada, entre outras, do conhecimento científico. (...) 
Geralmente, reconhece-se, que as representações sociais – 
enquanto sistemas de interpretação que regem nossa relação 
com o mundo e com os outros – orientam e organizam as 
condutas e as comunicações sociais. Da mesma forma, elas 
intervêm em processos variados, tais como a difusão e a 
assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento individual e 
coletivo, a definição das identidades pessoais e sociais, a 
expressão dos grupos e as transformações sociais. (Jodelet, 
2001, p. 122) 

 

 Podemos compreender que as representações são caracterizadas 

como um processo de construção, elaboração e propagação do conhecimento, 

de forma coletiva. Esses conhecimentos são pensados e estabelecidos 

socialmente por intermédio das práticas e vivências de um grupo, e 
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internalizados de acordo com a percepção de cada sujeito social em particular. 

Deste modo, vemos que é por meio das comunicações cotidianas dos 

indivíduos na sociedade, mediante as informações, opiniões, crenças e valores 

em relação a um determinado objeto, que os conhecimentos são construídos e 

compartilhados. Desta forma, qualificar uma representação como social 

significa dizer que esta é produzida e concebida na coletividade. 

Verificamos, em Jovchelovitch (2008), que a Teoria das 

Representações Sociais busca compreender os saberes sociais, como eles se 

formam, transformam e propagam-se nos diversos contextos sociais. 

 

(...) o termo saber social pode se referir a qualquer 
conhecimento, mas a teoria está especialmente interessada no 
fenômeno das representações sociais, que compreende os 
saberes produzidos na, e pela vida cotidiana. (...) está 
preocupada em compreender como as pessoas comuns, 
comunidades e instituições produzem saberes sobre si 
mesmas, sobre os outros e sobre a multidão de objetos sociais 
que lhe são relevantes. (Jovchelovitch, 2008, p. 87) 

 

Em Jodelet (2001, p. 7), nos deparamos com a representação social 

definida como “a forma pela qual nós, sujeitos sociais, apreendemos os 

acontecimentos da vida corrente, os dados do nosso ambiente, as informações 

que aí circulam, as pessoas do nosso círculo próximo ou longínquo”. Ou seja, é 

por meio de tais representações que buscamos compreender o conhecimento 

popular senso-comum.  

As representações sociais são, portanto, uma forma de 

conhecimento, instituídas a partir das experiências e informações com que os 

sujeitos têm contato. Assim, a proposição de estudar como os graduandos de 

pedagogia representam a justiça no contexto educacional remete-nos a 

entender esse processo como um saber partilhado socialmente, por meio das 

experiências individuais e das trocas interindividuais desses estudantes. Para 
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tanto, faz-se necessário entender o processo e o produto das representações 

sociais. 

 

2.2 DIMENSÕES DO CONCEITO 

Na obra de Moscovici (1978), pudemos constatar que as 

representações são formas de conhecimento social que apresentam duas 

faces plenamente interligadas: a figurativa e a simbólica. 

 

(...) a estrutura de cada representação apresenta-se-nos 
desdobrada, tem duas faces tão pouco dissociáveis quanto a 
página da frente e o verso de uma folha de papel: a face 
figurativa e a face simbólica. Escrevemos que: 

            Figura 

Representação ______________ 

         Significação 

Querendo dizer que ela faz compreender a toda figura um 

sentido e a todo sentido uma figura. (Moscovici, 1978, p. 65) 

 

A partir desta composição, o autor evidenciou uma primeira 

caracterização das representações sociais, enquanto estrutura estruturada e 

estruturante. Noutros termos, Moscovici propôs uma análise das 

representações sociais como “um processo que torna a percepção e o conceito 

de certo modo intercambiáveis” (p. 57). Compreende, de tal modo, as 

representações sociais em dois níveis: enquanto processo e enquanto produto 

de cristalização social. Em outras palavras, é uma atividade de assimilação da 
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realidade exterior ao pensamento, e de elaboração psíquica e social dessa 

realidade. 

Moscovici (1978, p. 67) apresenta ainda três dimensões 

responsáveis por fazer emergir as representações sociais nos sujeitos e nos 

grupos, dimensões essas capazes de munir um panorama de conteúdo e 

sentido, dos quais todos os sujeitos sociais são portadores, quais sejam: a 

informação, a atitude e o campo de representação. De acordo com o autor, a 

informação refere-se à organização dos saberes que um grupo  tem  a respeito 

de um dado objeto social; a atitude anuncia a orientação integral em relação ao 

objeto da representação, e o campo de representação refere-se à “noção de 

imagem, de modelo social, a uma ideia precisa do objeto representado.” 

A mais evidente das três dimensões é a atitude, entendida, de certa 

maneira, como primordial. Ela está atrelada à tomada de posição, à concepção 

de mundo de um grupo, diante de um objeto socialmente valorizado. Moscovici 

afirma que uma representação admite as três dimensões, que fornecem uma 

visão do seu conteúdo e seu sentido, possibilitando assim a determinação do 

seu grau de estruturação em cada grupo pesquisado. 

 Para Doise (2001), ainda existe, tradicionalmente, uma 

compreensão de atitude entendida como um modo de ser assumido pelo 

sujeito em uma determinada realidade. Tendo em vista que as representações 

sociais estão além das opiniões, o autor esclarece que elas são sempre 

tomadas de posições simbólicas e constituídas de modos diferentes: atitudes 

ou estereótipos, de acordo com a maneira pela qual são imbricadas, 

acomodadas ou atreladas às interações sociais. Podemos, inclusive, apontar 

que as representações sociais são princípios organizadores das relações 

simbólicas entre os sujeitos de uma sociedade. 

Em se tratando da outra dimensão - informação, esta abarca o 

conjunto de conhecimentos que um determinado grupo tem a respeito de um 

objeto social, no caso de nosso estudo, a justiça. Moscovici (1978), trazendo o 
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exemplo dos sujeitos de sua pesquisa, notou que os operários não tinham 

nenhum conhecimento a respeito da psicanálise, diferentemente dos 

estudantes e profissionais liberais, e no entanto apresentaram respostas muito 

próximas sobre essa referida ciência.  Dessa constatação, Moscovici deduz 

que: “(...) a presença social de uma ciência é percebida por um sujeito em 

função do grupo a que pertence, da informação que ele possui e de sua atitude 

a respeito dessa ciência.” (Moscovici, 1978, p. 96) 

A terceira e última dimensão, o campo de representação, é 

entendida também como imagem ou modelo social referente ao objeto. 

Geralmente, ao se associar à imagem, esta dimensão é concebida como sendo 

um reflexo da realidade, isto é, o que está externo ao sujeito, uma "cópia fiel do 

real". Em se tratando de representações sociais, é correto nos atermos à 

premissa de que a realidade (exterior) e o universo do indivíduo ou do grupo 

(interior) são inseparáveis, dialéticos, pois sujeito e objeto coexistem 

simultaneamente, não possuem natureza desigual em seu universo comum. O 

homem  tem  o poder criador que compreende a capacidade de combinar e 

criar objetos, e, por essa razão, não se pode compreender a imagem como 

cópia da realidade (Moscovici, 1978), já que a imagem está na dependência do 

contexto dinâmico em que o objeto está inserido e, consequentemente, da 

atitude dos sujeitos frente a ele.  

Deste modo, estejamos atentos à inter-relação que abarca o objeto e 

o indivíduo ou o grupo que o representa, isto é, a imagem que se conforma não 

se apresenta solitária, isoladamente. Faz-se necessário, portanto, destacar a 

ligação entre a realidade e o grupo pesquisado, mesmo porque toda 

representação é uma representação de alguém e de alguma coisa. 

Ao tornar-se próprio e familiar, o objeto é transformado (...). A 
bem dizer, ele deixa de existir como tal para se converter num 
equivalente das noções a que se sujeitou pelas relações e os 
vínculos estabelecidos. (Moscovici, 1978, p. 63) 
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 Nessa perspecitva, é imperativo entender como essas 

representações são construídas, como se formam e, por essa razão, 

abordaremos dois processos maiores, responsáveis por essa formação: 

objetivação e ancoragem. Esses processos acontecem dialogicamente, são 

interdependentes, ainda que distintos.  Moscovici (2003) entende que a 

"finalidade de todas as representações é tornar algo não-familiar, ou a própria 

não-familiaridade" (p. 54) em familiar. Para tanto, são postos em funcionamento 

os dois mecanismos: objetivação e ancoragem. 

2.3 MECANISMOS PSICOSSOCIAIS DE ESTRUTURAÇÃO DAS 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

A objetivação tem por finalidade a conversão do que é abstrato em 

algo concreto, ou seja, tornar real, compreensível ou evidente no mundo físico 

aquilo que está no plano intelectual. Em outras palavras, visa tornar materiais 

as ideias abstratas, os conceitos, em imagens ou figuras. 

A objetivação consiste em uma “operação imaginante e 
estrtuturante”, pela qual se dá uma forma – ou figura – 
específica ao conhecimento acerca do objeto, tornando 
concreto, quase tangível, o conceito abstrato, como que 
“materializando" a palavra. (Sá, 1996, p. 47) 

Nesse sentido, a objetivação, conforme Oliveira e Werba (2009), 

caracteriza-se como um método pelo qual procuramos “tornar concreta, visível, 

uma realidade. Procuramos aliar um conceito com uma imagem, desvendar a 

qualidade icônica, material, de uma ideia, ou de algo duvidoso. A imagem, 

portanto, deixa de ser signo e passa a ser uma cópia da realidade” (p. 108).  É 

possível  exemplificar esse fenômeno pela  perspectiva religiosa, quando, “ao 

chamar de 'Pai' a Deus, está-se objetivando uma imagem jamais visualizada 

(Deus), em uma imagem conhecida (Pai), facilitando assim a ideia do que seja 

'Deus'.” (p. 109) O processo de ancoragem, por outro lado, abrange a inclusão 

de um novo objeto no acervo de conhecimentos já existente. De acordo com 

Jodelet (2001), este processo se dá por “um trabalho de memória, o 
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pensamento constituinte apoia-se sobre o pensamento constituído para 

enquadrar a novidade a esquemas antigos, ao já conhecido” (p. 62). Cumpre 

notar, de acordo com a autora, que a ancoragem é uma tarefa que corresponde 

a uma função cognitiva fundamental das representações, capaz de fazer 

referência a todo elemento desconhecido. Ou seja, corresponde ao processo 

pelo qual um objeto, antes desconhecido, vai sendo “ancorado”, defendido, 

coligado a conhecimentos e práticas precedentes. 

A ancoragem ou amarração, conforme proposto por Moscovici, 

acontece, quando um objeto social é convertido pela sociedade em um 

instrumento do qual ela pode dispor. 

(...) esse objeto é colocado em uma escala de sua preferência 
nas relações sociais existentes, sendo associado a formas 
conhecidas e reconsiderado através delas. (...) O que era 
estranho ao indivíduo lhe parece obra sua (...). (Moscovici, 
1978, p. 173-174) 

Podemos, então, entender a ancoragem como um procedimento em 

que procuramos classificar, localizar um lugar, para acomodar o não familiar. 

Ou seja, remeter o novo conhecimento a algo anteriormente conhecido. Dada a 

dificuldade em aceitar o que  é estranho, diferente (o novo), muitas vezes esse 

“novo” passa a ser percebido como “ameaçador”. A ancoragem nos auxilia 

nessas circunstâncias e, nesse sentido, conforme Oliveira e Werba (2009),  é  

(...) um movimento que implica, na maioria das vezes, em juízo 
de valor, pois, ao ancorarmos, classificamos uma pessoa, ideia 
ou objeto e com isso já o situamos dentro de alguma categoria 
que historicamente comporta essa dimensão valorativa. 
Quando algo não se encaixa exatamente a um modelo 
conhecido, nós o forçamos a assumir determinadas formas, ou 
entrar em determinadas categorias, sob pena de não poder ser 
decodificado. (p. 109) 

Deste modo, de maneira geral, Moscovici (1978) esclarece que os 

processos de objetivação e ancoragem “têm por função destacar uma figura e, 

ao mesmo tempo, carregá-la de um sentido, inscrever o objeto em nosso 
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universo, isto é, naturalizá-lo e fornecer-lhe um contexto inteligível, isto é, 

interpretá-lo”. (p. 67) 

Nesse sentido, entendemos que, na busca de compreender a justiça 

como objeto de representação social, faz-se necessário determinar os 

mecanismos pelos quais o grupo de futuros professores integra este objeto aos 

já existentes em seus conhecimentos e, assim, identificar a “ancoragem”. Por 

outro lado, ao verificarmos as expressões que os mesmos consolidam em seus 

processos de comunicação do objeto, identificaremos a “objetivação”. 
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CAPÍTULO 3 
 
METODOLOGIA 
 

Este capítulo apresenta os caminhos percorridos para a realização da 

pesquisa, que tem como objetivo analisar as representações sociais dos graduandos 

do curso de pedagogia a respeito da justiça, entendida como uma virtude 

componente da ética, assim como descrita no tema transversal.  

Nossa finalidade é analisar qual a visão de justiça, conforme especificada 

nos PCNs (virtude valorativa), dos graduandos de pedagogia em uma instituição de 

educação superior. O desenvolvimento da pesquisa contemplou cinco etapas, 

apresentadas a seguir. 

 

3.1 ETAPA 1 - CONSTRUÇÃO DE DESCRITORES 

 

A primeira etapa consistiu em construir descritores que correspondessem 

a situações valorativas de justiça, conforme preconizado pelos PCNs, tendo como 

foco um conceito de justiça que pudesse ser relacionado com justiça social, que 

abarcasse direitos e deveres voltados ao âmbito educacional, contemplando 

também o artigo 53 do ECA – Estatuto da Criança e Adolescente:  

 

Artigo 53: A criança e o adolescente têm direito à educação, visando 
ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício 
da cidadania e qualificação para o trabalho. (Brasil, 1990, p. 14)  

 

O artigo 53 e seus incisos forneceram os fundamentos para a construção 

de descritores que possibilitassem a elaboração do questionário situacional, quais 

sejam: 
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Fonte: Autor 

 I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

 II - direito de ser respeitado por seus educadores; 

 III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias 

escolares superiores; 

 IV - direito de organização e participação em entidades estudantis; 

 V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 
 

Com base nas análises dos PCNs, assim como na análise do ECA, foi 

possível definir seis descritores, apresentados a seguir, que viabilizaram a 

construção dos itens do questionário.  

Quadro 2 – Descritores selecionados 

 

 

Artigo – ECA  Descritores Selecionados 

Artigo 53: A criança e o adolescente têm 
direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, 
preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

1- Acesso e permanência do aluno na escola. 

2 - Atendimento aos alunos com deficiência. 

3 - Uso de medidas educacionais e inclusivas por parte 
dos professores. 

4 - Igualdade de atendimento a todos os alunos. 

5 - Oferecimento de ensino de qualidade. 

6 - Respeito a todos os alunos, independente de sexo, 
cor, religião, etc. 
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3.2 ETAPA 2 - ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E ANÁLISE DE 

JUÍZES (PSICOMETRISTAS) 

   

Esta etapa da pesquisa consistiu em elaborar os instrumentos de coleta 

de dados: questionário situacional e questionário de perfil.  

A partir dos descritores, foram elaborados itens que contemplassem 

situações próximas do cotidiano escolar. Para tanto, foram entrevistadas três 

professoras de uma escola municipal de São Paulo, sendo duas do Ensino 

Fundamental e uma de Educação Infantil. Essas entrevistas foram utilizadas apenas 

para ampliar o repertório do pesquisador a respeito de eventos que ocorrem em sala 

de aula.  

 As entrevistas foram realizadas individualmente. Não houve estruturação 

de perguntas, tendo sido apenas solicitado que relatassem situações do dia-a-dia 

escolar que envolvessem aspectos relacionados aos descritores selecionados. 

A partir do relato das professoras, de situações consideradas “problema”, 

foram elaboradas 14 questões. Para verificar se os itens estavam de acordo com os 

descritores, e a adequação técnica dos questionários, os mesmos foram submetidos 

à análise e aprovação de três especialistas em avaliação. 

Desse modo, montamos um quadro contendo os descritores e itens para 

a devida verificação. Os analistas, após responder às questões, classificaram e 

apontaram a adequação entre os itens e seus descritores.  
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Quadro 3 - Quadro de Avaliação dos Descritores 

De acordo com o quadro 2, pode-se verificar que 11 questões estavam 

relacionadas aos descritores. Para alguns descritores, houve indicação de mais de 

uma questão. Atendemos a sugestões dos especialistas quanto a adequações dos 

itens, para então submetê-los à pré-testagem. 

No que tange à verificação do perfil dos respondentes, elaboramos um 

questionário com oito perguntas objetivas, baseadas no “Questionário 

Socioeconômico” utilizado no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – 

ENADE 2008. Algumas modificações foram realizadas, para atender aos objetivos 

da pesquisa.  

No quadro a seguir, apresentamos as variáveis selecionadas. 

 

 

 

 

 

Artigo – ECA  Descritores Selecionados 
Avaliação - especialistas 

Prof. 1 Prof. 2 Prof. 3 

Questões: 

Artigo 53: A criança e o 
adolescente têm direito 
à educação, visando ao 
pleno desenvolvimento 
de sua pessoa, preparo 
para o exercício da 
cidadania e qualificação 
para o trabalho. 

1 - Acesso e permanência do aluno na 
escola. 2 2, 3  2, 3,  

2 - Atendimento aos alunos com 
deficiência. 1 1 1 

3 - Uso de medidas educacionais e 
inclusivas por parte dos professores. 11, 5  7, 11, 5, 7 

4 - Igualdade de atendimento a todos os 
alunos. 4, 6 6  6 

5 - Oferecimento de ensino de qualidade. 8, 9, 10 8, 10 8, 9 

6 - Respeito a todos os alunos, 
independente de sexo, cor, religião. 4 4, 6 4 

 

Fonte: Autor 
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Quadro 4 – Quadro de especificação – Perfil sociocultural do graduando 

 

TÓPICOS VARIÁVEIS 

Perfil do aluno/professor 
 Idade 
 Sexo 
 Etnia 
 Religião 

Atuação docente  Você já atuou como docente nas séries iniciais? 

Perfil educacional da família  Escolaridade da mãe 
 Escolaridade do pai 

Fonte de informação 

 Telejornal 
 Jornal impresso 
 Noticiário de rádio 
 Revistas 
 Internet 
 Conversa com os amigos 
 Nenhuma 

Fonte: Autor 

3.3 ETAPA 3 - PRÉ-TESTAGEM 

Tendo em vista os apontamentos dos especialistas e da orientadora, 

foram definidas 14 questões situacionais e uma avaliação do instrumento para a 

aplicação de pré-teste, que foi aplicado a 12 professores do Ensino Fundamental e 

da Educação Infantil de diferentes escolas, municipais e estaduais.  

De posse de todos os testes, realizamos a análise dos resultados e 

concluímos o questionário de perfil, com oito questões fechadas, e o situacional, 

composto por 11 questões abertas. Cabe apontar também que, para cada um dos 

itens, contamos com três alternativas, quais sejam: 

(A) Não concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(B) Concordo, porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 
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Para todas as respostas, foi solicitado que os graduandos apontassem 

sua justificativa. 

Apresentamos abaixo as situações constantes nos itens do questionário: 

Quadro 5 – Apresentação das situações constantes nos itens   

0011 

Fred é um aluno surdo e em sua sala de aula não tem intérprete de libras. Numa segunda-

feira Fred chega à sala e observa que os colegas estão um pouco mais nervosos que em 

dias normais. Fica sabendo pelo colega que é dia de prova. A professora disse ao Fred que 

não colocou o aviso na lousa, pois, sendo ele um aluno com deficiência, não será avaliado 

como os demais. Você concorda com a professora?    

0022 

Luiza mudou-se e teve que transferir sua filha para a escola pública do novo bairro. No 

entanto, a escola mais próxima de sua casa não tinha vaga. A diretora informou que as salas 

estavam com o número de alunos adequado para o padrão e não aceitou a transferência da 

aluna. Você concorda com a diretora?  

0033 

Michel era um aluno cujo comportamento atrapalhava as aulas e os colegas. Os pais dos 

outros alunos de sua sala fizeram uma carta, pedindo que a diretora o expulsasse. A 

diretora suspendeu o aluno e o avisou que, caso ele não se comportasse de maneira 

adequada, o encaminharia para outra escola. Você concorda com a atitude da diretora?  

0044 

Fernando é um menino obeso, tímido e com dificuldades em fazer amigos. Nas aulas de 

educação física seus colegas de classe sempre fazem piadas a seu respeito e o excluem 

das atividades. Ao reclamar dos abusos para a professora, ela disse que as crianças são 

assim mesmo e que, desde cedo, todos devem aprender a se defender por si só. Você 

concorda com a professora?  

0055 

A professora da 4ª série recebe a incumbência da diretora para organizar a festa junina da 

escola. Cintia, aluna da 4ª série, cujos pais são praticantes de uma religião que impede 

qualquer tipo de manifestação folclórica, é proibida de participar do evento. A professora 

disse que essa é uma das atividades da escola e os pais devem prestigiar. Você concorda 

com a atitude da professora?   

0066 

A professora de ciências aplicou uma prova em dupla, mas solicitou que cada aluno 

entregasse a prova individualmente. José e Luiz formaram uma dupla e entregaram provas 

idênticas. Entretanto, quando verificaram a nota final, perceberam que José recebeu nota 

6,00 e Luiz, 4,50. Frente à reclamação do aluno, a professora afirmou que não modificaria a 

nota atribuída, pois José apresentou melhor participação nas aulas. Você concorda com a 

postura da professora?  



METODOLOGIA 
 

 62 

Fonte: Autor 

(Continuação) 

0077 

A escola contratou um professor de educação física que, em suas aulas, desenvolve 

somente aulas de futebol. As alunas foram reclamar à direção, porque não gostam deste 

esporte. A diretora disse que devem acatar, pois quem manda e define o que é melhor para 

o grupo é o professor. Você concorda com a diretora?   

0088 

Na classe da professora Márcia, da 6ª série, há alunos que não conseguem escrever 

sequer textos simples. Márcia ficou preocupada e colocou esse assunto na reunião de 

professores. Após a discussão, foi indicado que o mais adequado é manter a calma, pois, 

com o passar dos anos e séries, os alunos aprendem. Você concorda com essa posição?   

0099 
Os alunos da 4ª série tiveram o tempo de recreio diminuído. André, um dos alunos, é contra 

essa determinação e foi reclamar com a diretora. A diretora disse que não compete ao 

aluno fazer tal reclamação. Você concorda com a diretora?   

1100 
Felipe é um aluno que apanha muito em casa. Na última aula, chegou com o olho roxo e 

marcas no braço. A professora denunciou os pais na justiça. Você concorda com a atitude 

da professora?  

1111  

Bianca tumultua a aula e chega ser indisciplinada, é conhecida como “atrevida”. Porém, 

teve ótimo desempenho na prova de geografia. A orientação da diretora é que a professora 

diminua a nota de Bianca (sem que esta saiba), pois em função do comportamento, todos 

os outros professores concordaram em diminuir as notas como um método corretivo. Você 

concorda com a diretora? 

 

3.4 ETAPA 4 - APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS E PERFIL DOS 

RESPONDENTES 

Os questionários foram aplicados a 140 graduandos do curso de 

pedagogia, em um centro universitário da rede privada localizado na zona sul de 

São Paulo, nos períodos da manhã, tarde, noite e madrugada. O universo proposto 

visava atender as condições necessárias para a utilização do ALCESTE. 

Os sujeitos da pesquisa foram devidamente esclarecidos acerca da 

importância da pesquisa e do rigor junto ao Comitê de Ética da Instituição. 

Respeitamos o anonimato, tanto dos respondentes quanto da instituição, bem como 

dos que optaram por não responder. 
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N %
7 5
20 14
31 22
27 19
20 14
6 4
8 6
4 3
17 12
140 100,00

Entre 36 a 40 anos.
Entre 41 a 45 anos.

Total

Entre 46 a 50 anos.
Mais de 50 anos.

Faixa etária em anos Graduandos

Até 20 anos.
Entre 21 a 25 anos.
Entre 26 a 30 anos.
Entre 31 a 35 anos.

Sem resposta

Fonte: Autor

N %
126 90
3 2
11 8

140 100,00

Feminino.
Masculino.

Total

Sexo Graduandos

Sem resposta

Fonte: Autor

Com base no questionário de perfil, apresentamos, por meio das tabelas 

abaixo, as características dos graduandos participantes da pesquisa:  

Tabela 1 – Distribuição dos sujeitos de acordo com a faixa etária 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se, na tabela 1, que a maioria dos graduandos está na faixa etária 

de 26 a 30 anos (22%), seguida de 31 a 35 anos (19%). Pode-se considerar que a 

maioria dos graduandos de pedagogia ingressou no curso tardiamente. Tendo em 

vista uma trajetória escolar sem interrupção, o estudante estaria concluindo o curso 

de nível superior aos 21 anos. Cabe ressaltar que 12% dos graduandos não 

responderam a esta questão. 

Tabela 2 – Distribuição dos sujeitos de acordo com o sexo 

 

 

 

 

 

 

Constata-se, pela tabela 2, que se trata de um curso majoritariamente 

frequentado por mulheres (90%), sendo que apenas 2% são do sexo masculino. 
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N %
60 43
41 29
16 11
6 4
1 1
16 11
140 100,00

indígena.

branco.
pardo, mulato.
negro.
amarelo.

Total

Graduandos

Sem resposta

Você se considera

Fonte: Autor

N %
51 36
5 4
38 27
9 6
6 4
7 5
0 0
9 6
15 11
140 100,00

Sem religião.

Católica.
Protestante.
Evangélica

Ateu

Espírita.

Total

Umbandista ou Candomblé.
Outras.

GraduandosQual a religião?

Sem resposta

Fonte: Autor

N %
Sim 47 34

75 54
Sem resposta 18 13

140 100
Fonte: Autor

Graduandos

Total

Não

Atua ou atuou como 
docente?

Tabela 3 – Distribuição dos sujeitos de acordo com a cor 

 

 

 

 

 

A tabela 3 mostra que a maior parte dos respondentes da pesquisa 

considera-se branco (43%), seguido de 29% de pardos ou mulatos. 

Tabela 4 – Distribuição dos sujeitos conforme a crença religiosa que 
professam 

 

 

 

 

 

Em relação à tabela 4, referente à opção religiosa dos graduandos, 

destacam-se 36% de católicos e 27% de evangélicos, que representam a maioria 

dos sujeitos. Cabe apontar que 11% dos estudantes não responderam, e 6% 

indicaram não ter religião, percentuais que excedem às demais religiões indicadas. 

Tabela 5 – Distribuição dos sujeitos segundo atuação docente 
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N %
64 46
16 11
7 5
17 12
2 1
10 7
0 0
2 1
22 16
140 100,00Total

Superior completo.
Pós-Graduação
Não sei responder

Ensino Fundamental completo.
Ensino Médio incompleto.
Ensino Médio completo.

GraduandosEscolaridade da mãe

Ensino Fundamental incompleto.

Sem resposta

Fonte: Autor

Superior incompleto.

N %
52 37
17 12
5 4
20 14
0 0
5 4
1 1
10 7
30 21
140 100,00

Fonte: Autor

Graduandos

Sem resposta

Escolaridade do pai

Ensino Fundamental incompleto.
Ensino Fundamental completo.
Ensino Médio incompleto.
Ensino Médio completo.
Superior incompleto.
Superior completo.
Pós-Graduação
Não sei responder

Total

No que compreende a prática docente, foi possível identificar, na tabela 5, 

que a maioria (54%) nunca atuou como professor. Apenas 34% atuam ou já atuaram 

como docentes. 

Tabela 6 – Distribuição da escolaridade da mãe 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à tabela 6, relativa à escolarização das mães dos 

graduandos pesquisados, destaca-se que um expressivo percentual não concluiu o 

Ensino Fundamental (46%). Apenas 11% das mães concluíram o Ensino 

Fundamental. Quanto ao Ensino Médio, 12% das mães concluíram esta etapa de 

escolarização. Quanto ao nível superior, 7% das mães chegaram a concluí-lo. 

Tabela 7 – Distribuição da escolaridade do pai 

 

 

 

 

 

Pode-se detacar, na tablela 7, que, em se tratando da escolarização dos 

pais dos respondentes, verifica-se que, assim como as mães, a maior parte deles 

(37%) não concluiu o Ensino Fundamental. Somente 12% deles finalizaram o Ensino 

Fundamental. No que se refere ao Ensino Médio, 14% dos pais concluíram esta 
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N %
47 34
3 2
12 9
2 1
48 34
10 7
0 0
18 13
140 100

Principal fonte de informação Graduandos

Conversa com os amigos.
Nenhuma.

Internet.

Jornal impresso.
Noticiário de rádio.
Revistas.

Telejornal.

Sem resposta
Total

etapa de escolarização. Os pais que têm o curso superior completo somam 4%. 

Tabela 8 – Distribuição das principais fontes de informação apontadas pelos 
graduandos 

 

 

 

 

 

Questionados acerca da fonte de informação, verifica-se que 34% têm a 

internet e o telejornal como principal fonte de informação, 9% optam por noticiário de 

rádio como meio de se manter informado. Conversa com os amigos supera o 

percentual em relação a jornais impressos e revistas. 

 

3.5 ETAPA 5 - PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

O processamento dos resultados do questionário situacional envolveu 

duas etapas, quais sejam: 

 Tabulação das alternativas dos itens fechados e análise do 

distanciamento e concordância dos graduandos em relação às 

questões apresentadas 

 Processamento e análise das justificativas, utilizando o software 

ALCESTE. 
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3.5.1 TABULAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

Na primeira parte da etapa 5 da pesquisa, foi realizada uma análise entre 

a concordância e discordância das decisões tomadas pelos professores e diretores, 

em cada situação utilizada no questionário. 

Os resultados foram apresentados em tabelas (Capítulo 4), que 

permitiram identificar o percentual de respostas às alternativas, assim como analisar 

tais respostas em função das variáveis do perfil dos graduandos. As variáveis 

selecionadas foram: idade, religião, trabalho e escolaridade de pai e mãe. 

3.5.2 ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS 

A análise das justificativas foi realizada utilizando o software Analyse 

Lexicale Par Contexte d’um Ensemble de Segments de Text - ALCESTE1

O programa propõe as análises para verificação do corpus e, para tanto, 

executa quatro etapas básicas, quais sejam: leitura do texto e cálculo dos 

dicionários; cálculo das matrizes de dados e classificação das UCEs; descrição das 

classes de UCEs e, por fim, cálculos complementares que, junto com as etapas 

anteriores, nos fornecem subsídios fundamentais às interpretações dos dados. 

. A 

apresentação e discussão dos resultados serão realizadas, considerando cada item 

do questionário. 

O ALCESTE oferece ao pesquisador os detalhes de palavras e 

segmentos de textos (fatos brutos) sobre os quais podemos verificar as 

interpretações dos dados. A utilização desse software em nosso trabalho é 

importante, pois, além de fornecer estatisticamente as classificações de conteúdos, 

classes de análises, admite também desvendar informações essenciais contidas nas 

justificativas propostas em cada item. 

                                                 
1  O ALCESTE tem a seguinte denominação: Análise Lexical Contextual de um Conjunto de Segmentos 
de Texto. Foi criado na França por Max Reinert, e introduzido no Brasil em 1999 por Veloz e Camargo. É um 
software utilizado para análises de questões abertas de entrevistas e análises de discurso em geral. Esse programa 
oferece: 1) uma análise de classificação hierárquica descendente; 2) uma análise lexicográfica do material 
textual; e 3) contextos ou classes lexicais, caracterizados pelo vocabulário do texto analisado e pelos segmentos 
de texto que compartilham esse vocabulário. Doravante esse programa será referido como ALCESTE. 
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Isto posto, ao final do processamento, o ALCESTE produz um relatório 

estatístico, ou seja, o rapport, que demonstra as frequências, porcentagens e o chi² 

(qui-quadrado). A partir daí, conferimos etapas e procedimentos. De acordo com 

Oliveira, Gomes e Marques (2005): primeiramente identificamos as unidades de 

contexto; em seguida selecionamos as formas de palavras reduzidas; na sequência, 

estruturamos as classes de palavras por meio do índice de qui-quadrado e 

frequências; e, por fim, realizamos a descrição e interpretação das classes. 

O ALCESTE trabalha com Unidade de Contexto Inicial (UCI). A 

significação dessas unidades depende do pesquisador e da natureza da pesquisa. 

Como optamos por trabalhar com segmentos de texto - as respostas a questões 

abertas -, cada unidade dessa modalidade de texto é uma “UCI”. Assim, o conjunto 

de unidades do texto se constitui no que chamamos de “corpus de análise”. 

Atendendo às metodologias do software, identificaremos cada “UCI” com as 

variáveis (palavras estreladas) que caracterizam o produto do texto. Assim, fizemos 

as análises devidas, no sentido de pesquisar se há e quais são as representações 

sociais dos graduandos de pedagogia a respeito da justiça como virtude. 

Tendo em vista o volume de questões propostas como instrumento de 

pesquisa, apresentaremos a seguir um exemplo dos passos pelos quais 

procedemos à análise dos materiais coletados; entretanto o modelo de análise que 

será descrito não diz respeito a uma questão específica. 

Conforme mencionado na etapa anterior, no que se refere à construção 

dos itens situacionais, cabe destacar que os descritores estão de acordo com os 

PCNs e o artigo 53 do ECA – Estatuto da Criança e Adolescente. Assim, no início de 

cada análise das justificativas, será apresentado um quadro em que estarão 

dispostos o descritor e a questão a ser analisada, conforme exemplo a seguir: 
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Fonte: Autor 

Descritor selecionado para construção do item 

Descritor 2: Atendimento aos alunos com deficiência. 

Questão 2: Fred é um aluno surdo e em sua sala de aula não tem intérprete de 
libras. Numa segunda-feira Fred chega à sala e observa que os colegas estão um 
pouco mais nervosos que em dias normais. Fica sabendo pelo colega que é dia de 
prova. A professora disse ao Fred que não colocou o aviso na lousa, pois, sendo 
ele um aluno com deficiência, não será avaliado como os demais. Você concorda 
com a professora?  
  
(A) Não concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 
(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 
(C) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

 

A partir do processamento do ALCESTE, verificam-se as etapas e 

procedimentos para análise dos resultados. Primeiramente, faz-se a identificação 

das unidades de contexto (UC). As unidades de contexto inicial (UCI) são 

identificadas por linhas estreladas, que compõem as justificativas apresentadas 

pelos sujeitos para as respostas.  

No que se refere à associação do qui-quadrado em relação à classe (chi² 

≥ 2), é feita a seleção de palavras por ordem decrescente, assim como por 

frequência com que uma palavra é processada.  

Com o objetivo de deixar mais claro, apresentamos a seguir um exemplo 

de processamento de uma questão, visto que a sistemática se repetirá para as 11 

questões. 
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Exemplo da seleção de palavras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O relatório do ALCESTE, o rapport, recomenda 2,00 como o valor mínimo 

do chi², para que se possa selecionar as palavras, ou meta de corte. Entretanto, 

para uma melhor descrição dessas palavras e, consequentemente, melhor 

compreensão delas, considera-se a meta de corte diferente para cada classe. Em se 

tratando do exemplo no quadro 6, a meta de corte representa: (chi² ≥ 5) . No que 

tange à frequência com que a palavra aparece, foi (f ≥ 50%) . Esse procedimento 

segue por meio de três métodos: 

 Análise individual de cada classe, tendo como parâmetro principal 
a presença de palavras com maiores valores de chi². 

 Verificação nas diferentes classes, para localizar as palavras com a 
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maior frequência dentro de seu grupo. 

 Leitura dos resultados alcançados, tendo em vista a possibilidade 
de compreender o entrelaçamento das classes.  

Na sequência, verifica-se, de acordo com a ilustração abaixo, que o 

material disponibilizado no rapport abarcou, neste exemplo, 149 UCEs, das quais 95 

foram classificadas no processamento, obtendo, desta maneira, 67,76% de 

aproveitamento, e 54 UCEs (36,24%) foram eliminadas.  

 

 

 

 

 

Figura 1 – Exemplo de apresentação de Percentuais estatísticos de aproveitamento do material 

analisado pelo software ALCESTE. 

O ALCESTE propõe uma divisão do texto em pequenos extratos das 

justificativas processadas, o que, nesta ilustração, compreende a distribuição em 

cinco classes, de acordo com seu peso semântico e seus respectivos percentuais. 
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O software apresenta também a Classificação Hierárquica Descendente – 

(CHD), representada pelo dendrograma, ou seja, por meio das divisões de 

subcorpus do texto processado, podem-se notar as relações interclasses oferecidas 

através das partições desenhadas. Neste exemplo de análise, o programa dividiu o 

material discursivo em partições que podemos denominar blocos. As cinco classes 

definidas são apresentadas em diferentes tamanhos, o que permite a junção de 

classes, ou seja, conforme a ilustração abaixo, é possível verificar que as classes 1 

e 3 podem representar um grupo que está relacionado à classe 5, que se relaciona 

ao grupo formado pelas classes 2 e 4. Para que possamos ter uma melhor 

visualização das ramificações e ligamentos promovidos pelo ALCESTE, 

apresentamos a figura esquematizada a seguir. Por meio dela, é possível também 

verificar o modo como as classes de palavras, por conta do peso estatístico, se 

acomodam em termos de UCEs, no interior de cada uma delas. 

Classification Descendante Hiérarchique...  
Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh2) : 
  
 Classe. 1 (  13uce) |-------------+                                    
                 12                |---------------------------------+  
 Classe. 3 (  17uce) |-------------+                                 |  
                 14                                                  |+ 
 Classe. 2 (  34uce) |-------------------+                           |  
                 16                      |-------------+             |  
 Classe. 4 (  10uce) |-------------------+             |             |  
                 17                                    |-------------+  
 Classe. 5 (  14uce) |---------------------------------+                
 
 

Para que possamos ter uma melhor visualização das ramificações e 

ligamentos promovidos pelo ALCESTE, apresentamos a figura esquematizada 

abaixo. Por meio desta figura, é possível também verificar o modo como as classes 

de palavras se acomodam por conta do peso estatístico em termos de UCEs no 

interior de cada uma delas. 
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Figura 3 – Exemplo do Dendrograma das classes formado pelo material textual da questão  

Pela representação gráfica, verificamos que a classe 2, que está ligada 

com a classe 4, tem a maior porção do corpus analisado (38,64%). É possível notar 

também que a classe 5 está conectada às classes 2 e 4, que lhe são oposta, uma, e 

a outra complementar. Na soma das três classes que estão à direita da figura, 

obtém-se o total de 65,91% desta porção analisada do corpus. Por outro lado, temos 

o quadrante à esquerda, que representa as classes 1 e 3, que, se somadas, atingem 

pouco mais de 34% do corpus analisado. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, procuramos analisar as respostas apresentadas por 

todos os sujeitos da pesquisa, considerando em primeiro lugar as porcentagens 

de respostas por alternativa e, em segundo lugar, as justificativas das escolhas 

realizadas em cada questão. Na primeira parte, procuramos traçar um perfil do 

grupo, descrevendo sua adesão às alternativas e aos problemas apresentados 

pelas questões. Na segunda parte, discutimos mais aprofundadamente os 

argumentos que os graduandos – sujeitos de nossa pesquisa – utilizam para 

justificar sua escolha.  

4.1 - ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS  

Neste item, apresentamos as tabulações e análises das três opções 

de alternativas, presentes em casa questão: 

• Não concordo, mas entendo que a professora não tinha outra 

opção. 

• Concordo, porque na prática é o que acaba acontecendo. 

• Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado 

essa decisão. 

 A especificidade desta análise é verificar o distanciamento e a 

concordância ou discordância dos respondentes em relação aos itens 

fechados. Na sequência, verificaremos o cruzamento entre os perfis dos 

graduandos e as respostas apontadas para cada questão.  

As frequências e percentuais de respostas para as alternativas em 

cada uma das 11 questões são apresentadas na tabela 9 abaixo:  
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n % n % n % n % n %
1 9 6,40 4 2,90 125 89,30 2 1,40 140 100
2 55 39,30 16 11,40 67 47,90 2 1,40 140 100
3 17 12,10 18 12,90 103 73,60 2 1,40 140 100
4 2 1,40 4 2,90 132 94,30 2 1,40 140 100
5 16 11,40 29 20,70 92 65,70 3 2,10 140 100
6 6 4,30 25 17,90 103 73,60 6 4,30 140 100
7 8 5,70 4 2,90 126 90,00 2 1,40 138 100

8 27 19,30 16 11,40 89 63,60 8 5,70 140 100
9 15 10,70 12 8,60 104 74,30 9 6,40 140 100
10 12 8,60 78 55,70 40 28,60 10 7,10 140 100
11 3 2,00 1 1,00 133 95,00 3 0,02 140 100

Fonte: Autor

Questões A B C S. Resposta Total

 
Tabela 9 – Relação de cada alternativa das questões 1 a 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podemos observar, por meio da tabela 9, que a maioria das 

questões teve a alternativa C como resposta (Sou contra. Acho que a 

professora/diretora não poderia ter tomado essa decisão). Podemos destacar 

que a opção por esta alternativa ultrapassou 50% das respostas, exceto na 

questão 2, que contou com 47,90% para a alternativa C, e 39,30% para a 

alternativa A, ou seja, é uma questão que conta com um resultado equilibrado 

em termos de alternativas.  

A única questão que não teve a alternativa C como a mais escolhida 

foi a de número 10, que apresenta somente 28,60% das respostas nesta 

alternativa. Em contrapartida, a alternativa B (Concordo, porque na prática é o 

que acaba acontecendo.) foi a mais escolhida entre os graduandos e alcançou 

55,70% das respostas. 

As questões 1, 4, 7 e 11 foram as que tiveram os percentuais mais 

acentuados na alternativa C, representando 89,30%, 94,30%, 90,00% e 

95,00% respectivamente.  

Ainda que a alternativa C tenha contado com a opção de respostas 

da maioria dos graduandos, a alternativa A (Não concordo, mas entendo que a 

professora não tinha outra opção.) teve um percentual significativo de 

respostas, ultrapassando, em alguns casos, os 10% do total. Ou seja, as 
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questões 2, 3, 5, 8 e 9 apresentam respectivamente 39,30%, 12,10%, 11,40%, 

19,30% e 10,70% das respostas para esta alternativa. Parece ser uma posição 

de esquiva, assumida pelos respondentes ante de alguns problemas 

apresentados nas questões. 

No que se refere às alternativas de respostas em relação à faixa 

etária dos graduandos, apresentamos, na tabela 10, o cruzamento desses 

resultados. Cabe salientar que, conforme verificado no perfil dos respondentes, 

as faixas de idades mais representativas são: 21 a 25, 26 a 30, 31 a 35 e 36 a 

45 anos. Selecionamos tais faixas etárias para compor o referido cruzamento.  
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N % N % N % N %
A 1 5,0% 0 0,0% 3 11,1% 2 10,0%
B 0 0,0% 0 0,0% 1 3,7% 2 10,0%
C 19 95,0% 30 96,8% 23 85,2% 16 80,0%
Sem resposta 0 0,0% 1 3,2% 0 0,0% 0 0,0%
Total 20 100,0% 31 100,0% 27 100,0% 20 100,0%
A 8 40,0% 10 32,3% 8 29,6% 12 60,0%
B 2 10,0% 4 12,9% 5 18,5% 2 10,0%
C 10 50,0% 17 54,8% 13 48,1% 6 30,0%
Sem resposta 0 0,0% 0 0,0% 1 3,7% 0 0,0%
Total 20 100,0% 31 100,0% 27 100,0% 20 100,0%
A 1 5,0% 1 3,2% 4 14,8% 4 20,0%
B 2 10,0% 4 12,9% 4 14,8% 1 5,0%
C 17 85,0% 26 83,9% 19 70,4% 15 75,0%
Sem resposta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 20 100,0% 31 100,0% 27 100,0% 20 100,0%
A 0 0,0% 0 0,0% 1 3,7% 1 5,0%
B 1 5,0% 0 0,0% 1 3,7% 2 10,0%
C 19 95,0% 31 100,0% 25 92,6% 16 80,0%
Sem resposta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,0%
Total 20 100,0% 31 100,0% 27 100,0% 20 100,0%
A 2 10,0% 3 9,7% 5 18,5% 2 10,0%
B 7 35,0% 4 12,9% 6 22,2% 6 30,0%
C 11 55,0% 23 74,2% 15 55,6% 11 55,0%
Sem resposta 0 0,0% 1 3,2% 1 3,7% 1 5,0%
Total 20 100,0% 31 100,0% 27 100,0% 20 100,0%
A 1 5,0% 0 0,0% 1 3,7% 1 5,0%
B 3 15,0% 5 16,1% 5 18,5% 5 25,0%
C 16 80,0% 25 80,6% 21 77,8% 11 55,0%
Sem resposta 0 0,0% 1 3,2% 0 0,0% 3 15,0%
Total 20 100,0% 31 100,0% 27 100,0% 20 100,0%
A 2 10,0% 0 0,0% 3 11,1% 2 10,0%
B 0 0,0% 1 3,2% 0 0,0% 1 5,0%
C 18 90,0% 30 96,8% 24 88,9% 15 75,0%
Sem resposta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 10,0%
Total 20 100,0% 31 100,0% 27 100,0% 20 100,0%
A 5 25,0% 6 19,4% 7 25,9% 4 20,0%
B 4 20,0% 2 6,5% 4 14,8% 3 15,0%
C 11 55,0% 21 67,7% 15 55,6% 11 55,0%
Sem resposta 0 0,0% 2 6,5% 1 3,7% 2 10,0%
Total 20 100,0% 31 100,0% 27 100,0% 20 100,0%
A 2 10,0% 2 6,5% 4 14,8% 3 15,0%
B 1 5,0% 2 6,5% 2 7,4% 3 15,0%
C 17 85,0% 27 87,1% 20 74,1% 12 60,0%
Sem resposta 0 0,0% 0 0,0% 1 3,7% 2 10,0%
Total 20 100,0% 31 100,0% 27 100,0% 20 100,0%
A 1 5,0% 5 16,1% 2 7,4% 1 5,0%
B 13 65,0% 16 51,6% 14 51,9% 11 55,0%
C 4 20,0% 9 29,0% 10 37,0% 6 30,0%
Sem resposta 2 10,0% 1 3,2% 1 3,7% 2 10,0%
Total 20 100,0% 31 100,0% 27 100,0% 20 100,0%
A 0 0,0% 0 0,0% 2 7,4% 1 33,3%
B 1 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
C 19 95,0% 31 100,0% 24 88,9% 19 95,0%
Sem resposta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 20 100,0% 31 100,0% 27 100,0% 20 100,0%

Fonte: Autor

Questões

Questão 2

Questão 10

Questão 11

Questão 8

Questão 6

Questão 7

Questão 9

Questão 5

Questão 3

Questão 4

Faixas Etárias
21 a 25 26 a 30 31 a 35 41 a 45Alternativas

Questão 1

 

Tabela 10 – Relação de cada alternativa das questões 1 a 11 com a faixa 
etária dos sujeitos da pesquisa 
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Podemos observar, na tabela 10, que as questões 1, 3, 4, 6, 7, 9 e 

11 são as que concentram a maioria das respostas na alternativa C, 

independente da faixa etária. Vale apontar também que as alternativas A e B 

para estas questões, independente da faixa etária, não chegam a 20% das 

opções de respostas. Portanto a grande parte dos respondentes não concorda 

com a professora/diretora e afirma que ela não poderia ter tomado tal atitude 

diante da situação. 

Na questão dois, verifica-se que a alternativa C não é hegemônica. 

Na faixa etária entre 21 e 25 anos, por exemplo, encontram-se 50% de 

respostas na alternativa C, enquanto as alternativas A e B contam 

respectivamente com 40% e 10%. Entre as idades de 31 a 35 anos, o 

percentual de respostas na alternativa C é ainda menor (48,1%), e na faixa 

etária entre 41 a 45 anos, a alternativa A destaca-se entre as opções mais 

escolhidas (60%), enquanto que a alternativa C contou com apenas 30%. 

Na questão 5, ainda que a maioria dos respondentes optou pela 

alternativa C, há também um percentual considerável para a alternativa B, ou 

seja, na faixa etária entre 21 e 25 anos, encontram-se 35% de respostas para 

esta alternativa. Nas idades entre 31 e 35 anos, 22,2%, e a faixa entre 41 a 45 

anos representa 30% de respostas na alternativa B. 

Outra questão que também conta com o percentual de respostas 

acima dos 19% para a alternativa A (Não concordo, mas entendo que a 

professora não tinha outra opção) é a questão 8. As quatro faixas etárias, 

compreendidas no intervalo de 21 a 45 anos, contam com 25%, 19,4%, 25,9% 

e 20%, respectivamente, de respostas na alternativa A. 

A questão 10 se destaca, quando apresenta a maioria das respostas 

na alternativa B. Assim, temos, para as idades entre 21 e 25 anos, 65%; na 

faixa etária de 26 a 30 e 31 a 35, próximo de 52% de respostas; e a faixa que 

compreende as idades entre 41 a 45 anos apresenta 55% das respostas nesta 

alternativa. Verificamos a seguir, na tabela 11, o cruzamento das opções 

religiosas mais representativas no perfil e as respostas dadas por esses 

graduandos. 
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N % N %
A 2 3,9% 4 10,5%
B 2 3,9% 1 2,6%
C 45 88,2% 33 86,8%
S. resposta 2 3,9% 0 0,0%
Total 51 100,0% 38 100,0%
A 19 37,3% 15 39,5%
B 5 9,8% 6 15,8%
C 26 51,0% 17 44,7%
Sem resposta 1 2,0% 0 0,0%
Total 51 100,0% 38 100,0%
A 8 15,7% 5 13,2%
B 5 9,8% 1 2,6%
C 38 74,5% 32 84,2%
Sem resposta 0 0,0% 0 0,0%
Total 51 100,0% 38 100,0%
A 1 2,0% 1 2,6%
B 2 3,9% 0 0,0%
C 47 92,2% 37 97,4%
Sem resposta 1 2,0% 0 0,0%
Total 51 100,0% 38 100,0%
A 3 5,9% 6 15,8%
B 6 11,8% 9 23,7%
C 40 78,4% 22 57,9%
Sem resposta 2 3,9% 1 2,6%
Total 51 100,0% 38 100,0%
A 2 3,9% 2 5,3%
B 7 13,7% 6 15,8%
C 39 76,5% 29 76,3%
Sem resposta 3 5,9% 1 2,6%
Total 51 100,0% 38 100,0%
A 3 5,9% 2 5,3%
B 1 2,0% 1 2,6%
C 45 88,2% 35 92,1%
Sem resposta 2 3,9% 0 0,0%
Total 51 100,0% 38 100,0%
A 11 21,6% 8 21,1%
B 3 5,9% 6 15,8%
C 33 64,7% 23 60,5%
Sem resposta 4 7,8% 1 2,6%
Total 51 100,0% 38 100,0%
A 4 7,8% 5 13,2%
B 4 7,8% 1 2,6%
C 40 78,4% 31 81,6%
Sem resposta 3 5,9% 1 2,6%
Total 51 100,0% 38 100,0%
A 4 7,8% 4 10,5%
B 30 58,8% 20 52,6%
C 16 31,4% 10 26,3%
Sem resposta 1 2,0% 4 10,5%
Total 51 100,0% 38 100,0%
A 1 2,0% 2 5,0%
B 0 0,0% 0 0,0%
C 50 98,0% 35 92,0%
Sem resposta 1 2,0% 1 3,0%
Total 51 100,0% 38 100,0%

Fonte: Autor

Questão 3

Questão 1

Questão 9

Questão 10

Questão 11

Questões

Questão 4

Questão 5

Questão 6

Questão 7

Questão 8

Questão 2

Alternativas Católica Evangélica
Religião e as Alternativas por Questão

Tabela 11 – Relação de cada alternativa das questões 1 a 11 com a 
opção religiosa 
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Pode-se verificar, por meio da tabela 11, que as questões 1, 3, 4, 6, 

7, 9 e 11, independentemente da opção religiosa, têm expressivamente o maior 

percentual de respostas com a opção C. As outras alternativas (A e B) contam 

com percentual inexpressivo, na maioria dessas questões não alcança os 15% 

de opções de respostas. 

Na questão 2, temos um certo equilíbrio, ou seja, 51% dos 

graduandos católicos optaram pela alternativa C, 37,3% escolheram a 

alternativa A e 9,8% responderam a alternativa B. Os respondentes que se 

consideram evangélicos apresentaram 44,7% de respostas na alternativa C, 

39,5% na A e 15,8% escolheram a alternativa B. Pode-se verificar que, nesta 

questão, o grupo de graduandos não centrou suas respostas na última 

alternativa. 

A questão 8 seguiu a mesma proporção da questão 2, isto é, os 

graduandos católicos e evangélicos apresentaram 64,7% e 60,5% 

respectivamente das respostas na alternativa C, enquanto que 21,6% e 21,1% 

deles optaram por responder a alternativa A. A alternativa B contou com 5,9% e 

15,8% das respostas de católicos e evangélicos, respectivamente. 

Como observado no cruzamento das idades, a questão 10 inverte 

essa sequência de proporções de respostas, ou seja, a maioria (58,8% e 

52,6%) de católicos e evangélicos, respectivamente, optaram por responder a 

alternativa B (Concordo, porque na prática é o que acaba acontecendo). A 

alternativa C, que obteve a maioria das respostas nas questões anteriores, 

contou com 31,4% das respostas dos católicos e 26,3% dos evangélicos.  

Não foi encontrada nenhuma diferença na proporcionalidade de 

respostas, em função da opção religiosa. Seja católica ou evangélica a maioria 

dos graduandos participantes, não há diferenças nas opções de alternativas. 

A seguir, apresentamos a tabela 12, que traz o cruzamento entre o 

exercício da profissão e as alternativas escolhidas para responder às questões. 



ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 

 81 

N % N %
A 3 6,4% 6 8,0%
B 1 2,1% 2 2,7%
C 42 89,4% 66 88,0%
Sem resposta 1 2,1% 1 1,3%
Total 47 100,0% 75 100,0%
A 19 40,4% 30 40,0%
B 6 12,8% 9 12,0%
C 20 42,6% 36 48,0%
Sem resposta 2 4,3% 0 0,0%
Total 47 100,0% 75 100,0%
A 7 14,9% 9 12,0%
B 4 8,5% 8 10,7%
C 36 76,6% 57 76,0%
Sem resposta 0 0,0% 1 1,3%
Total 47 100,0% 75 100,0%
A 1 2,1% 1 1,3%
B 2 4,3% 2 2,7%
C 44 93,6% 70 93,3%
Sem resposta 0 0,0% 2 2,7%
Total 47 100,0% 75 100,0%
A 5 10,6% 9 12,0%
B 10 21,3% 15 20,0%
C 31 66,0% 49 65,3%
Sem resposta 1 2,1% 2 2,7%
Total 47 100,0% 75 100,0%
A 2 4,3% 2 2,7%
B 11 23,4% 13 17,3%
C 33 70,2% 56 74,7%
Sem resposta 1 2,1% 4 5,3%
Total 47 100,0% 75 100,0%
A 3 6,4% 5 6,7%
B 1 2,1% 2 2,7%
C 43 91,5% 66 88,0%
Sem resposta 0 0,0% 2 2,7%
Total 47 100,0% 75 100,0%
A 10 21,3% 14 18,7%
B 8 17,0% 7 9,3%
C 27 57,4% 49 65,3%
Sem resposta 2 4,3% 5 6,7%
Total 47 100,0% 75 100,0%
A 7 14,9% 7 9,3%
B 3 6,4% 7 9,3%
C 36 76,6% 55 73,3%
Sem resposta 1 2,1% 6 8,0%
Total 47 100,0% 75 100,0%
A 3 6,4% 8 10,7%
B 28 59,6% 41 54,7%
C 15 31,9% 21 28,0%
Sem resposta 1 2,1% 5 6,7%
Total 47 100,0% 75 100,0%
A 1 2,0% 2 2,0%
B 1 2,0% 0 0,0%
C 45 96,0% 72 96,0%
Sem resposta 0 0,0% 1 1,0%
Total 47 100,0% 75 100,0%

Quest. 3

Quest. 4

Sim NãoQuestões
Atua ou atuou como docente?

Alternativas

Quest. 9

Quest. 10

Quest. 11

Quest. 5

Quest. 6

Quest. 7

Quest. 8

Quest. 1

Quest. 2

Tabela 12 – Relação de cada alternativa das questões 1 a 11 com a 
atuação como docente 
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De acordo com a tabela 12, podemos verificar que, seguindo uma 

tendência observada nos cruzamentos anteriores, as questões 1, 3, 4, 5, 6 7, 8, 

9 e 11 contam com a opção da maioria dos graduandos na alternativa C, 

independente de haverem ou não atuado na docência. Somente a questão 2 

apresentou um certo equilíbrio em relação à alternativa A, ou seja, do total de 

respondentes, cerca de 40% optaram por responder que "concordo, porque na 

prática é o que acaba acontecendo".  

As questões que contaram com um percentual acima de 10 pontos 

na alternativa A, já que a maioria optou pela alternativa C, foram 2, 3, 5, 8 e 9. 

A questão 2 foi a única desse grupo que equilibrou as opções de respostas, ou 

seja, os graduandos que já atuaram como docentes optaram pela alternativa C 

(42,6%) e pela alternativa A (40,4%), já a alternativa B contou com a opção de 

respostas de 12,8% e 12,0% respectivamente. 

A questão 10, seguindo a tendência dos outros cruzamentos, contou 

com a opção B da maioria dos graduandos, independente da atuação 

profissional. 

Deste modo, podemos constatar que o fato de terem atuado ou não 

como docentes não interferiu na escolha das alternativas. A maioria dos 

respondentes optaram pela alternativa C, com percentuais elevados, e 

somente em algumas questões houve um certo equilíbrio entre as alternativas. 

Enfim, os graduandos estão em discordância total com as atitudes das 

professoras e diretoras, nas situações apresentadas. 

Verificaremos a seguir, nas tabelas 13 e 14, se há alguma mudança, 

quando os resultados são confrontados com a escolaridade dos pais desses 

graduandos. 
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N % N % N % N % N %
A 1 1,9% 3 17,6% 1 20,0% 0 0,0% 0 0,0%
B 0 0,0% 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
C 50 96,2% 12 70,6% 4 80,0% 20 100,0% 5 100,0%
Sem resposta 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 52 100,0% 17 100,0% 5 100,0% 20 100,0% 5 100,0%
A 21 40,4% 8 47,1% 1 20,0% 8 40,0% 2 40,0%
B 6 11,5% 1 5,9% 1 20,0% 3 15,0% 0 0,0%
C 24 46,2% 8 47,1% 3 60,0% 9 45,0% 3 60,0%
Sem resposta 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 52 100,0% 17 100,0% 5 100,0% 20 100,0% 5 100,0%
A 5 9,6% 3 17,6% 1 20,0% 1 5,0% 0 0,0%
B 2 3,8% 2 11,8% 0 0,0% 3 15,0% 1 20,0%
C 45 86,5% 11 64,7% 4 80,0% 16 80,0% 4 80,0%
Sem resposta 0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 52 100,0% 17 100,0% 5 100,0% 20 100,0% 5 100,0%
A 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
B 2 3,8% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0%
C 49 94,2% 15 88,2% 5 100,0% 20 100,0% 4 80,0%
Sem resposta 0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 52 100,0% 17 100,0% 5 100,0% 20 100,0% 5 100,0%
A 4 7,7% 3 17,6% 2 40,0% 2 10,0% 1 20,0%
B 8 15,4% 5 29,4% 2 40,0% 4 20,0% 1 20,0%
C 38 73,1% 9 52,9% 1 20,0% 14 70,0% 3 60,0%
Sem resposta 2 3,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 52 100,0% 17 100,0% 5 100,0% 20 100,0% 5 100,0%
A 1 1,9% 1 5,9% 0 0,0% 1 5,0% 0 0,0%
B 11 21,2% 0 0,0% 1 20,0% 3 15,0% 3 60,0%
C 38 73,1% 15 88,2% 4 80,0% 16 80,0% 2 40,0%
Sem resposta 2 3,8% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 52 100,0% 17 100,0% 5 100,0% 20 100,0% 5 100,0%
A 2 3,8% 1 5,9% 0 0,0% 1 5,0% 0 0,0%
B 1 1,9% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
C 48 92,3% 15 88,2% 5 100,0% 19 95,0% 5 100,0%
Sem resposta 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 52 100,0% 17 100,0% 5 100,0% 20 100,0% 5 100,0%
A 9 17,3% 6 35,3% 0 0,0% 5 25,0% 2 40,0%
B 5 9,6% 2 11,8% 1 20,0% 2 10,0% 2 40,0%
C 36 69,2% 7 41,2% 4 80,0% 13 65,0% 1 20,0%
Sem resposta 2 3,8% 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 52 100,0% 17 100,0% 5 100,0% 20 100,0% 5 100,0%
A 4 7,7% 4 23,5% 0 0,0% 1 5,0% 1 20,0%
B 5 9,6% 3 17,6% 0 0,0% 1 5,0% 0 0,0%
C 41 78,8% 9 52,9% 5 100,0% 17 85,0% 4 80,0%
Sem resposta 2 3,8% 1 5,9% 0 0,0% 1 5,0% 0 0,0%
Total 52 100,0% 17 100,0% 5 100,0% 20 100,0% 5 100,0%
A 5 9,6% 1 5,9% 1 20,0% 1 5,0% 1 20,0%
B 26 50,0% 11 64,7% 3 60,0% 14 70,0% 1 20,0%
C 19 36,5% 4 23,5% 1 20,0% 3 15,0% 2 40,0%
Sem resposta 2 3,8% 1 5,9% 0 0,0% 2 10,0% 1 20,0%
Total 52 100,0% 17 100,0% 5 100,0% 20 100,0% 5 100,0%
A 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
B 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0%
C 51 98,0% 17 100,0% 5 100,0% 20 100,0% 4 90,0%
Sem resposta 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 52 100,0% 17 100,0% 5 100,0% 20 100,0% 5 100,0%

Fonte: Autor

Ensino fundamental 
incompleto

Ensino fundamental 
completo

Ensino médio 
incompleto

Ensino médio 
completo Superior completo

Questão 8

Questões Alternativas

Escolaridade do Pai

Questão 11

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5

Questão  6

Questão  7

Questão 9

Questão 10

Tabela 13 – Relação de cada alternativa das questões 1 a 11 
com a escolaridade do pai 
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Tendo em vista os dados apresentados na tabela 13, notamos que 

as questões 1, 3, 4, 7, 9 e 11 apresentam os maiores percentuais de respostas 

com opção para a alternativa C, independente da instrução do pai.  

A questão 2 conta com percentuais muito próximos, no que diz 

respeito às opções de resposta para as alternativas A e C. Deste modo, 

verificamos que, dos graduandos cujos pais têm ensino fundamental 

incompleto, 46,2% optaram pela alternativa C, e 40,4% responderam a 

alternativa A. Esta proporção de percentuais seguiu também para os 

graduandos que têm pais com ensino fundamental incompleto (47,1% para 

cada uma das alternativas A e C), e com ensino médio completo (40% e 45% 

para as alternativas A e C, respectivamente). 

Nas questões 6 e 8, o que chama a atenção é que, dos 5 

respondentes cujos pais têm ensino superior completo, apenas 2 deles 

responderam a alternativa C na questão 6, e um deles escolheu a alternativa C 

na questão 8. 

A questão 10, seguindo a tendência dos outros cruzamentos, contou 

com a opção da maioria dos graduandos em responder a alternativa B, 

independente do grau de instrução dos pais dos respondentes da pesquisa. 
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N % N % N % N % N % N %
A 4 6,3% 3 18,8% 1 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
B 1 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
C 57 89,1% 13 81,3% 6 85,7% 17 100,0% 2 100,0% 10 100,0%
Sem resposta 2 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 64 100,0% 16 100,0% 7 100,0% 17 100,0% 2 100,0% 10 100,0%
A 26 40,6% 9 56,3% 2 28,6% 7 41,2% 1 50,0% 3 30,0%
B 6 9,4% 3 18,8% 2 28,6% 2 11,8% 0 0,0% 1 10,0%
C 30 46,9% 4 25,0% 3 42,9% 8 47,1% 1 50,0% 6 60,0%
Sem resposta 2 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 64 100,0% 16 100,0% 7 100,0% 17 100,0% 2 100,0% 10 100,0%
A 10 15,6% 1 6,3% 2 28,6% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0%
B 5 7,8% 1 6,3% 1 14,3% 2 11,8% 1 50,0% 2 20,0%
C 49 76,6% 13 81,3% 4 57,1% 14 82,4% 1 50,0% 8 80,0%
Sem resposta 0 0,0% 1 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 64 100,0% 16 100,0% 7 100,0% 17 100,0% 2 100,0% 10 100,0%
A 1 1,6% 1 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
B 3 4,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 10,0%
C 60 93,8% 14 87,5% 7 100,0% 17 100,0% 2 100,0% 9 90,0%
Sem resposta 0 0,0% 1 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 64 100,0% 16 100,0% 7 100,0% 17 100,0% 2 100,0% 10 100,0%
A 7 10,9% 1 6,3% 1 14,3% 4 23,5% 0 0,0% 1 10,0%
B 10 15,6% 9 56,3% 1 14,3% 3 17,6% 0 0,0% 3 30,0%
C 45 70,3% 6 37,5% 5 71,4% 10 58,8% 2 100,0% 6 60,0%
Sem resposta 2 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 64 100,0% 16 100,0% 7 100,0% 17 100,0% 2 100,0% 10 100,0%
A 2 3,1% 1 6,3% 0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0%
B 12 18,8% 2 12,5% 2 28,6% 2 11,8% 0 0,0% 5 50,0%
C 48 75,0% 12 75,0% 5 71,4% 14 82,4% 2 100,0% 5 50,0%
Sem resposta 2 3,1% 1 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 64 100,0% 16 100,0% 7 100,0% 17 100,0% 2 100,0% 10 100,0%
A 3 4,7% 3 18,8% 0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0%
B 2 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
C 58 90,6% 13 81,3% 7 100,0% 16 94,1% 2 100,0% 10 100,0%
Sem resposta 1 1,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 64 100,0% 16 100,0% 7 100,0% 17 100,0% 2 100,0% 10 100,0%
A 12 18,8% 6 37,5% 0 0,0% 2 11,8% 0 0,0% 4 40,0%
B 6 9,4% 0 0,0% 1 14,3% 4 23,5% 0 0,0% 3 30,0%
C 43 67,2% 9 56,3% 5 71,4% 11 64,7% 2 100,0% 3 30,0%
Sem resposta 3 4,7% 1 6,3% 1 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 64 100,0% 16 100,0% 7 100,0% 17 100,0% 2 100,0% 10 100,0%
A 9 14,1% 4 25,0% 0 0,0% 1 5,9% 1 50,0% 0 0,0%
B 4 6,3% 3 18,8% 0 0,0% 2 11,8% 0 0,0% 1 10,0%
C 49 76,6% 8 50,0% 7 100,0% 13 76,5% 1 50,0% 9 90,0%
Sem resposta 2 3,1% 1 6,3% 0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0%
Total 64 100,0% 16 100,0% 7 100,0% 17 100,0% 2 100,0% 10 100,0%
A 7 10,9% 1 6,3% 1 14,3% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0%
B 33 51,6% 12 75,0% 4 57,1% 11 64,7% 2 100,0% 4 40,0%
C 22 34,4% 3 18,8% 1 14,3% 4 23,5% 0 0,0% 5 50,0%
Sem resposta 2 3,1% 0 0,0% 1 14,3% 1 5,9% 0 0,0% 1 10,0%
Total 64 100,0% 16 100,0% 7 100,0% 17 100,0% 2 100,0% 10 100,0%
A 1 2,0% 1 6,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
B 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 1 10,0%
C 62 97,0% 15 94,0% 7 100,0% 17 100,0% 2 100,0% 9 90,0%
Sem resposta 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 64 100,0% 16 100,0% 7 100,0% 17 100,0% 2 100,0% 10 100,0%

Fonte: Autor

Questão 11

Questão 7

Questão 8

Questão 9

Questão 10

Questão 4

Questão 5

Questão 6

Ensino 
Fundamental 
incompleto.

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Superior 
completo.

Escolaridade da mãe

Questões Alternativas Ensino Médio 
completo.

Superior 
incompleto.

Ensino 
Fundamental 

completo.

Ensino Médio 
incompleto.

Tabela 14 – Relação de cada alternativa das questões 1 a 11 
com a escolaridade da mãe 
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Analisando os percentuais de respostas em relação à escolaridade 

da mãe, podemos verificar que, muito próximo dos percentuais apresentados 

para o cruzamento com a escolaridade dos pais, a tabela 14 nos revela que as 

questões 1, 4, 6, 7 e 11 apresentam os maiores percentuais de respostas com 

opção para a alternativa C, independente da escolaridade da mãe.  

As questões 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9 apresentam a maior parte de 

respostas na alternativa C. No entanto, para estas questões, as alternativas A e 

B contaram com percentuais que superam os 10% e, em alguns casos, 

aproximam-se da porcentagem da alternativa C. Podemos destacar que os 

graduandos cujas mães possuem ensino fundamental completo optam pela 

alternativa A na questão 2, perfazendo 56,3%, e para a questão 5 responderam 

a alternativa B, somando também 56,3%. 

A questão 10, seguindo a tendência dos outros cruzamentos, contou 

com a opção da maioria dos graduandos em responder a alternativa B, 

independente do grau de instrução das mães dos respondentes da pesquisa. 

SÍNTESE 

Conforme as análises das respostas e perfil, podemos verificar que 

existe uma tendência de respostas que sofre pouca interferência do perfil dos 

graduandos. Ou seja, a alternativa C, que diz respeito a uma posição mais 

objetiva no que compreende a contrariedade diante das situações 

apresentadas, foi a mais escolhida para as questões 1, 3, 4, 7 e 11, pela 

maioria dos graduandos, independente do perfil analisado. A questão 9 

também apresenta esta tendência, a não ser quando se verifica o cruzamento 

com a escolaridade dos pais, que, aliás, apresentou um equilíbrio entre as 

alternativas A e B. 

A alternativa B, que concorda com as posturas e atitudes das 

professoras e diretoras nas situações apresentadas, alegando que, no dia-a-

dia, é realmente o que acontece, apresentou um percentual não tão expressivo 

em relação à alternativa C. Independente do perfil, as questões 5, 6 e 8 
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demonstraram este equilíbrio. Ênfase dada à questão 10 que contou com a 

maioria das respostas nesta alternativa. 

A alternativa A possibilitou ao sujeito escolher uma posição de 

esquiva diante do problema, na medida em que o sujeito não concorda, mas 

entende, ou se acomoda por não ver alternativas para mudar a situação ou 

propor melhorias. Em última instância, é uma alternativa que carrega uma 

tendência à injustiça, pois pode significar uma atitude de acatar ou fingir que 

não viu, ouviu ou sentiu o problema do outro. A questão 2 foi a única que 

apresentou alto percentual de respostas para a alternativa A. Cabe analisar 

quais foram os argumentos desses graduandos em relação ao caso 

apresentado. É o que será verificado no item seguinte: 4.2 - Análise das 

justificativas utilizando o software ALCESTE. 
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4.2 – ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS UTILIZANDO O SOFTWARE 

ALCESTE 

Segundo as especificações apresentadas no Capítulo 3: 

Metodologia, realizou-se o processamento e análise das 11 questões, 

utilizando o software ALCESTE. O detalhamento de todas elas encontra-se em 

anexo.  

• QUESTÃO 1: ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA 

As especificações do processamento do ALCESTE para a questão 1 

estão presentes no anexo 1.  

Quadro 6 – Questão 1 e descritor 

Questão 1: Fred é um aluno surdo e em sua sala de aula não tem intérprete de libras. 
Numa segunda-feira Fred chega à sala e observa que os colegas estão um pouco mais 
nervosos que em dias normais. Fica sabendo pelo colega que é dia de prova. A professora 
disse ao Fred que não colocou o aviso na lousa, pois, sendo ele um aluno com deficiência, 
não será avaliado como os demais. Você concorda com a professora? 

 

(A) Não concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(B) Concordo, porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

Descritor 2: Atendimento aos alunos com deficiência. 

  

A maioria dos respondentes (89,3%) manifestou-se contra a decisão tomada 

pela professora. As alternativas A e B contaram com 6,4% e 2,9%, 

respectivamente, conforme a tabela a seguir. 
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Alternativas Frequência %
A 9 6,4
B 4 2,9
C 125 89,3

Sem resposta 2 1,4
Total 140 100

Fonte: Autor

Questão 1

 
Tabela 15 – Proporção de alternativas para a questão 1 

 

 

 

O processamento e análise do ALCESTE indicou que esta questão 

apresenta 5 classes, que foram agrupadas em 3 categorias de análise: 

• Categoria A: Necessidade de adequação do método de 

avaliação e melhor comunicação do professor. 

• Categoria B: Tratamento igualitário. 

• Categoria C: Adequação às necessidades do aluno. 

 

Categoria A: Necessidade de adequação do método de avaliação 
e melhor comunicação do professor.  

Verificamos que, por proximidade de sentido e estruturação do 

dendrograma, esta categoria reúne as classes 1 e 3. Foi possível identificar, 

nas análises, que os graduandos assinalam que o fato de um aluno apresentar 

deficiência não deve impedi-lo de fazer parte do processo avaliativo, já existem 

diferentes maneiras de avaliá-lo. Caberia à professora ajustar as condições em 

sala, a fim de incluir o aluno. Os respondentes enfatizam a necessidade de 

uma comunicação adequada por parte da professora, em relação à prova e à 

situação do aluno. Ainda que sem o intérprete de sinais em sala, a professora 

deveria tê-lo avisado sobre o dia da avaliação.  

“A professora precisa adequar suas aulas, rotina, e planejar 
mecanismos, métodos e práticas para verdadeiramente incluir 
esse aluno.” 
 
“O que a professora deveria ter feito é avaliá-lo, não precisa 
ser com o mesmo método e conteúdo, existem outras 
estratégias e possibilidades para aplicar a prova para o aluno 
com deficiência.” 
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Categoria B: Tratamento igualitário.  

Os graduandos enfatizam a necessidade de um tratamento 

igualitário para todos; para eles, o aluno deveria ser tratado e avaliado da 

mesma maneira que os demais alunos, independente de sua deficiência. 

Inserido na escola, deve fazer parte de todo o processo educativo.  

“Sim, totalmente contra, pois as pessoas com deficiência, seja 
ela qual for, têm de ser tratadas e avaliadas da mesma forma 
que os demais.” 
 
“As professoras devem avaliar os alunos, com deficiência ou 
não, por igual. Avaliar de forma diferente é uma forma de 
preconceito.” 
  

Categoria C: Adequação às necessidades do aluno.  

Verificamos, nesta categoria, que o discurso dos respondentes 

sugere a necessidade de adequação, por parte da professora, às necessidades 

do aluno, garantindo-lhe a inclusão e a possibilidade de ser avaliado. O aluno 

necessita de atendimentos especiais e cabe à professora, assim como à 

escola, incluí-lo, sem discriminação. 

“Não concordo, a oportunidade deve ser para todos. Ela 
poderia dar a prova e depois fazer uma avaliação dentro das 
conclusões dele, isso foi uma discriminação.” 
 
“A professora poderia utilizar alguma maneira para fazer a 
avaliação dentro das limitações que o aluno tenha.” 
 

SÍNTESE 

 Nota-se que os graduandos tendem a aderir a uma visão de justiça 

baseada na igualdade. Apontam a necessidade de métodos diversificados e 

comunicação adequada, que possam atender os diferentes e os incluam no 

processo avaliativo; enfatizam o imperativo de se estabelecer o direito de o 

sujeito ser respeitado em sua condição, seja ela qual for. Destacam que a 

responsabilidade da inclusão é do professor, e que é este quem deve encontrar 

os meios para isso. Não há, contudo, sugestões concretas de como proceder. 
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Afirmam que o professor deve avaliar o aluno dentro de suas limitações, e não 

mencionam se o professor deve buscar adaptações, para que o aluno aprenda 

como os demais.  
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• QUESTÃO 2: ACESSO E PERMANÊNCIA DO ALUNO NA 

ESCOLA 

Neste item, apresentamos os resultados processados pelo software 

ALCESTE referente à questão 2, e suas especificações estão no anexo 2. 

Quadro 7 – Questão 2 e descritor 

 

A questão 2 abrange uma situação que envolve o direito da criança 

à educação, assim como o compromisso, por parte da instituição escolar, da 

família e do Estado, em garantir esse direito. O descritor que deu suporte a 

esse item foi o “1”: Acesso e permanência do aluno na escola. 

Verificamos, na tabela 16, que 47,9% dos graduandos apontam que 

são contra a posição da diretora (alternativa C). Além disso, a alternativa A 

contou com 39,3% das respostas, perfazendo, assim, 55 graduandos que não 

concordam com a diretora, mas entendem que, na situação, não havia outra 

opção. Outros 16 graduandos (11,4%) concordam com a posição tomada, 

justificando que, na prática, "é o que acaba acontecendo”. Pode-se observar 

que há um equilíbrio nas opções dos respondentes, no que diz respeito às 

alternativas. 

Questão 2: Luiza mudou-se e teve que transferir sua filha para a escola pública do novo 
bairro. No entanto, a escola mais próxima de sua casa não tinha vaga. A diretora informou 
que as salas estavam com o número de alunos adequado para o padrão e não aceitou a 
transferência da aluna. Você concorda com a diretora?  

 

(A) Não concordo, mas entendo que a diretora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a diretora não poderia ter tomado essa decisão. 

Descritor 1: Acesso e permanência do aluno na escola. 
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Alternativas Frequência %
A 55 39,3
B 16 11,4
C 67 47,9

Sem resposta 2 1,4
Total 140 100

Fonte: Autor

Questão 2
Tabela 16 – Proporção de alternativas para a questão 2 

 

 

 

O processamento e análise do ALCESTE indicou que esta questão 

apresenta 3 classes, e não foram agrupadas, por não haver proximidade de 

sentido entre elas. Deste modo, nesta questão, para cada classe, temos uma 

categoria. 

• Categoria A: A educação reduzida ao "jeitinho". 

• Categoria B: Recusa da matrícula pela falta de condições gerais da 

educação. 

• Categoria C: Perspectiva legal. 

Categoria A: A educação reduzida ao "jeitinho". Nesta categoria, 

os graduandos entendem que o direito à educação deve ser garantido a todas 

as crianças e, nesse caso, a diretora deveria “dar um jeitinho” para aceitar a 

aluna, mesmo que fazendo algumas adaptações no espaço. Os graduandos 

atribuem à diretora a responsabilidade de conseguir vagas e, assim, possibilitar 

o acesso. Dada a impossibilidade de viabilizar a matrícula, a diretora teria o 

dever de indicar outra escola, mais próxima, para garantir os direitos 

educacionais da criança. 

“A diretora deveria conversar com a mãe que, apesar das 
salas já estarem com o número adequado, ela conseguiria a 
vaga para sua filha, pois a criança não pode ficar sem 
estudar.” 
 
“Ela poderia ter dado um jeitinho, pois a mãe tem direito de 
colocar sua filha na escola. É dever do Estado dar escola para 
comunidade, e esta mãe faz parte agora, e a filha não pode 
ficar sem estudar.” 
 
“Se as salas já estão com todas as vagas preenchidas, 
acredito que a diretora realmente não tivesse alternativa. No 
entanto, ela poderia orientar a mãe a procurar outras escolas 
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também próximas, que é direito da criança, e talvez 
conseguisse a vaga.” 

 

Categoria B: Recusa da matrícula pela falta de condições gerais 
da educação. Verificamos, nesta categoria, que os graduandos atribuem à 

lotação da classe a justificativa para não aceitar a matrícula da aluna. 

Assinalam que as salas lotadas podem atrapalhar o aprendizado das demais 

crianças e prejudicar o trabalho do educador.  

“Não adianta trabalhar com número grande de alunos na sala, 
isso acaba atrapalhando o desenvolvimento e aprendizado do 
aluno, por isso existem as demais escolas próximas da região, 
cada sala tem um número certo para acomodar os alunos.” 
 
“Hoje as salas estão superlotadas, e isso acaba atrapalhando 
o desenvolvimento das crianças.” 

 

Categoria C: Perspectiva legal. Nesta categoria, destaca-se que a 

maior parte dos graduandos aprova a atitude da diretora, para evitar, segundo 

eles, o comprometimento da qualidade do ensino, com classes lotadas. Por 

outro lado, alguns respondentes enfatizam que é lei, e que a diretora deveria 

matricular a criança, garantindo a ela o direito à educação. 

“Segundo a constituição, a diretora não poderia ter negado a 
matrícula da menina, porém, em se tratando de qualidade de 
ensino, a diretora teve uma atitude correta.” 
 
“Se a sala está com sua capacidade máxima de alunos, 
aceitar outros pode comprometer a qualidade do ensino. A 
diretora pode indicar outra escola no bairro, cuja capacidade 
permita receber a transferência, como prevê a lei.” 
 
“A diretora tem a obrigação, isto é, a escola deve aceitar a 
aluna, porque a educação é um direito de todo cidadão.” 
 
 “A diretora, em sua função, teria que auxiliar esse pai. Não 
matricular essa aluna é contra a lei, porque a própria 
constituição diz que a educação é um direito de todos e dever 
do Estado.” 
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SÍNTESE 

A maior parte dos graduandos é contra a atitude da diretora. No 

entanto, a adequação que apresentam é pela condição de se “dar um jeitinho” 

para esta aluna e solucionar o problema. A solução para efetivar a matrícula da 

aluna, que por sinal é garantida por lei1

                                                 
1  A lei nº 11.700, de 13 de junho de 2008, acrescenta o inciso X ao caput do art. 4º da Lei 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino 
fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir dos 4 (quatro) anos de idade. 

, é encontrada na categoria C. A 

alegação de que se pode comprometer a qualidade do ensino ou o trabalho do 

professor, ao permitir uma matrícula, é privilegiar uns e negar o direito a outros. 

A maior parte dos graduandos que aponta esta justificativa optou pela 

alternativa A, o que demonstra uma posição conformista, pois, ainda que não 

concordem com a diretora, aceitam que ela não tinha outra opção.  
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• QUESTÃO 3: ACESSO E PERMANÊNCIA DO ALUNO NA 

ESCOLA 

As especificações do processamento do ALCESTE para a questão 3 

estão presentes no anexo 3.  

Quadro 8 – Questão 3 e descritor 

 

Para haver de fato a democratização da educação, além do acesso, 

a instituição educativa deve garantir que todos os que ingressam na escola 

tenham condições de nela permanecer até a conclusão dos estudos. É 

importante destacar que, na situação apresentada, o aluno está devidamente 

matriculado, faz parte da instituição escolar e corre o risco de ser expulso por 

mau comportamento.  

A maioria dos graduandos (73,6%) se posiciona contra a atitude da 

diretora e afirma que ela não poderia ter tomado tal decisão, optando pela 

alternativa C; enquanto as alternativas A e B contaram com percentuais 

próximos um do outro (12,1%) e (12,9%), respectivamente. 

 

 

Questão 3: Michel era um aluno cujo comportamento atrapalhava as aulas e os colegas. 
Os pais dos outros alunos de sua sala fizeram uma carta, pedindo que a diretora o 
expulsasse. A diretora suspendeu o aluno e o avisou que caso ele não se comportasse de 
maneira adequada, o encaminharia para outra escola. Você concorda com a atitude da 
diretora? 

 

(A) Não concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

Descritor 1: Acesso e permanência do aluno na escola. 
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Alternativas Frequência %
A 17 12,1
B 18 12,9
C 103 73,6

Sem resposta 2 1,4
Total 140 100

Fonte: Autor

Questão 3

Tabela 17 – Proporção de alternativas para a questão 3 
 

 

 

 

Esta questão apresenta 7 classes e possibilidades de estas serem 

agrupadas, por conta da proximidade do sentido entre elas. Tal proximidade 

possibilitou o estabelecimento de 4 categorias: 

 

• Categoria A: Limite da intervenção dos pais na escola. 

• Categoria B: A relação com a família. 

• Categoria C: A escola assume a responsabilidade pela causa. 

• Categoria D: Frequência de ações do cotidiano da escola. 

 

Categoria A: Limite da intervenção dos pais na escola. Esta 

categoria envolve as classes 1 e 3. Verificamos, nas análises das justificativas, 

que o discurso dos graduandos está em torno da necessidade de um trabalho 

conjunto entre a equipe escolar e a família, para resolver o problema. Os pais, 

de forma alguma, podem interferir nas decisões da direção, nem tampouco 

sugerir a expulsão de um aluno. Mesmo porque, segundo os graduandos, esse 

tipo de prática não resolveria situações de conflito; seria preciso trabalhar 

conjuntamente com a família para, então, entender os motivos pelos quais o 

aluno tem tais atitudes e, a partir dessa compreensão, propor alternativas de 

solução. A expulsão é nada mais que transferir o problema. 

“Os pais não têm o direito de expulsar algum aluno, o dever 
desta escola é trabalhar juntamente com o aluno e a família, 
descobrir sua problemática para tentar auxiliar esse aluno, e 
não expulsá-lo.” 
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“Não é transferindo o problema para outra pessoa que vai 
resolver e sim juntos tentar uma solução: pais, escola, 
comunidade e funcionários.” 
 

Categoria B: A relação com a família. Em relação à categoria B, o 

discurso dos respondentes sugere que a diretora adote outras medidas, que 

não a punição, que levem a criança a melhorar a disciplina. Para tanto, seria 

necessária uma investigação sobre o que acontece em sala, entre a professora 

e o aluno, sobre quais estratégias a professora estaria utilizando para ajudar o 

aluno a melhorar seu comportamento. Enfatizam também que deve haver 

diálogo entre direção e pais ou responsáveis pelo aluno, para averiguar se há 

problemas de indisciplina também em casa, ou se o comportamento do aluno 

se altera na escola.  

“Se o comportamento do aluno não estava adequado em sala, 
a ponto dos pais fazerem esse pedido, antes de qualquer 
decisão deveria ser verificado: que estratégia o educador 
estaria usando para ajudar esse aluno?” 
 
“Em primeiro lugar a diretora teria que chamar os pais de 
Michel, para saber se estão com problemas em casa, porque 
aluno com problemas familiares tem seu comportamento 
afetado.” 
 

Categoria C: A escola assume a responsabilidade pela causa. O 

discurso que aparece, nesta categoria, integra as justificativas da classe 3. 

Evidencia a necessidade de haver, por parte da diretora, uma investigação 

junto aos docentes, para compreender as causas do comportamento do aluno 

e, a partir daí, tomar outras atitudes, que não especificamente a punição. 

Segundo os graduandos, é preciso haver uma conversa com os professores e 

o aluno, para tentar entender a dinâmica em sala de aula.  

“A diretora deveria investigar melhor a causa de tal 
comportamento e junto com o corpo docente definir um plano 
de ação.” 
 

Categoria D: Frequência de ações do cotidiano da escola. As 

classes envolvidas nessa categoria são: 4 e 5. Pode-se verificar que os 

graduandos referem-se à punição, de modo geral, como a última opção. Não 
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pode ser a primeira ou a única alternativa para problemas de indisciplina, mas 

é uma alternativa possível. É preciso primeiramente uma investigação dos 

motivos que levam à indisciplina, a fim de compreender o que acontece com a 

criança. Somente depois de esgotadas todas as possibilidades, poder-se-ia 

pensar na transferência compulsória. Alguns graduandos aprovam a atitude da 

diretora e assinalam que essa atitude deveria servir para que a criança 

pudesse entender a realidade, entender que seus atos têm conseqüência. 

“A suspensão e ameaça de expulsão/transferência não podem 
ser as primeiras providências a serem tomadas.” 
“Somente depois de esgotadas todas as tentativas, poderia ser 
tentada uma transferência compulsória.” 
 
“A diretora tomou a decisão correta, não por punição, e sim 
para que o aluno acorde para a realidade e entender que o 
que o pessoal da escola quer é que ele mude de 
comportamento.” 
 

 
 

SÍNTESE 

É possível verificar que, nessa questão, a centralidade do discurso 

dos graduandos está na necessidade de investigar os motivos que levam ao 

mau comportamento do aluno. A partir daí, propor medidas para solucionar o 

problema. Entretanto cabe ressaltar que os graduandos apontam para a 

proposição de medidas, mas não mencionam a necessidade de ouvir o aluno. 

Além disso, não explicitam quais serão as medidas, e assumem que, em última 

instância,  concordam com a expulsão. Esta questão nos chama a atenção 

para a punição como método corretivo. Ainda que por volta de 25% das 

respostas estejam nas alternativas A e B, que não são enfaticamente contrárias 

à atitude da diretora, os graduandos que indicam a categoria D, em última 

instância, concordam com a punição. Observa-se, portanto, que na verdade os 

graduandos estão procurando indicar que estes são fatos comuns, situações 

da escola. Ações como estas parecem naturalizar a injustiça, em função da 

freqüência, da cotidianidade. O convívio social, a aprendizagem a ser 

desenvolvida na escola traz a responsabilidade de decisões que afetam a vida 
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de todos. Assim, os responsáveis pelo aluno, seus pais, a todo instante devem 

se perguntar se suas decisões são justas ou não. A instituição escolar, os 

professores e direção também devem se questionar a esse respeito, para julgar 

a atitude de seus alunos, já que têm a oportunidade de promover a formação 

ética também pelo modo de agir e conduzir a resolução de problemas. 
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Alternativas Frequência %
A 2 1,4
B 4 2,9
C 132 94,3

Sem resposta 2 1,4
Total 140 100

Fonte: Autor

Questão 4

• QUESTÃO 4: RESPEITO A TODOS OS ALUNOS, 

INDEPENDENTE DE SEXO, COR, RELIGIÃO, ETC.  

Neste item, apresentamos os resultados processados pelo software 

ALCESTE referente à questão 4, e suas especificações estão no anexo 4. 

Quadro 9 – Questão 4 e descritor 

A questão remete à tolerância, respeito ao outro e à importância da 

ação do professor, suas atitudes, comportamentos, decisões no cotidiano, na 

formação dos alunos. 

A tabela 18, a seguir, indica que a maioria expressiva dos 

graduandos (mais de 94%) se posiciona, neste caso, contra a perspectiva da 

professora. Vejamos então as justificativas. 
 

Tabela 18 – Proporção de alternativas para a questão 4 

 

 

 

Questão 4: Fernando é um menino obeso, tímido e com dificuldades em fazer amigos. 
Nas aulas de educação física seus colegas de classe sempre fazem piadas a seu respeito 
e o excluem das atividades. Ao reclamar dos abusos, a professora de Fernando disse-lhe 
que as crianças são assim mesmo e que, desde cedo, todos devem aprender a se 
defender por si sós. Você concorda com a professora? 

 

(A) Não concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

Descritor 6: Respeito a todos os alunos, independente de sexo, cor, religião, etc. 



ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 

 102 

De acordo com o processamento e análise do ALCESTE, a questão 

4 apresentou 2 categorias distintas. 

• Categoria A: Levar os alunos à consciência de valores. 

• Categoria B: Levar os alunos à prática de valores. 

 

Categoria A: Levar os alunos à consciência de valores. O 

discurso dos respondentes diz respeito ao dever, por parte da professora, de 

conversar com os alunos e de propor atividades que abordem o respeito 

mútuo, o preconceito e a tolerância, para que eles possam desenvolver a 

consciência desses valores. 

“A professora deveria realizar atividades que abordassem 
esse tema e outros sobre cidadania, para que os alunos 
tivessem consciência sobre os efeitos de suas atitudes quanto 
aos demais.” 
 
“A professora deveria conversar com os demais alunos, 
conscientizando que todo indivíduo precisa ser respeitado, 
seja lá qual for sua dificuldade, e incluí-lo nas atividades.” 
 

Categoria B: Levar os alunos à prática de valores. Nesta 

categoria, os graduandos mencionam a prática docente como determinante 

para uma boa convivência do grupo. Apontam a necessidade de atividades 

capazes de integrar os alunos e de fazê-los vivenciar, na prática, o respeito às 

diferenças, a tolerância com o próximo e o combate ao bullying.  

“A professora precisa fazer um trabalho com as crianças da 
sala para que respeitem as diferenças. Tal situação pode ser 
enquadrada como bullyng e deve ser muito bem trabalhado na 
escola.” 
 
“A professora deve estimular situações de interação e discurso 
de temas que levem os alunos a refletir sobre suas atitudes e 
aceitar e respeitar as pessoas, por mais diferentes que lhes 
pareçam.” 
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SÍNTESE 

Nesta questão, o discurso dos graduandos sugere uma atenção 

deles em torno da necessidade de uma educação de valores, demonstrando 

perceber a necessidade de conscientização, pelos alunos, de questões 

relacionadas a valores éticos e morais. Destacam que a responsabilidade por 

essa formação é dos professores. Entretanto observa-se também que em 

nenhum dos discursos ficam claras a indignação e ação efetiva e direta em 

relação à situação. É fundamental que os professores trabalhem no sentido de 

“Levar os alunos à consciência de valores” e “Levar os alunos à prática de 

valores”, mas, frente a uma ação injusta, a ação educativa exige ações 

imediatas. 
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• QUESTÃO 5: USO DE MEDIDAS EDUCACIONAIS E 

INCLUSIVAS PELOS PROFESSORES 

A questão 5 teve seu resultado processado e analisado conforme os 

processamentos do ALCESTE, e as especificações detalhadas constam do 

anexo 5. 

Quadro 10 – Questão 5 e descritor 

A questão 5 diz respeito a um projeto pedagógico que tem a ver com 

diferentes valores e crenças das famílias que formam a comunidade escolar. A 

questão evidencia o dilema relativo ao respeito às determinações de uma 

família, por um lado e, por outro, a importância do cumprimento, pelo conjunto 

de alunos, das atividades pedagógicas planejadas para toda a comunidade 

escolar. 

Verificamos, na tabela a seguir, que a maioria dos respondentes 

(65,7%) se posiciona contra a atitude da professora. A alternativa B contou com 

20,7% de respostas, o que indica que esse grupo concorda com a professora, 

porque, segundo eles, “na prática é o que acaba acontecendo”. E outros 11,4% 

não concordam com a atitude da professora, mas entendem que ela não tinha 

outra opção. Analisemos então as justificativas para esta questão. 

Questão 5: A professora da 4ª série recebe a incumbência da diretora para organizar a 
festa junina da escola. Cintia, aluna da 4ª série, cujos pais são praticantes de uma religião 
que impede qualquer tipo de manifestação folclórica, é proibida de participar do evento. A 
professora disse que essa é uma das atividades da escola e os pais devem prestigiar. 
Você concorda com a atitude da professora? 

 

(A) Não concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

Descritor 3: Uso de medidas educacionais e inclusivas por parte dos professores. 
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Alternativas Frequência %
A 16 11,4
B 29 20,7
C 92 65,7

Sem resposta 3 2,1
Total 140 100

Fonte: Autor

Questão 5

 
 

Tabela 19 – Proporção de alternativas para a questão 5 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o processamento e análise do ALCESTE, a questão 

5 apresenta 3 classes. Conforme a proximidade de sentido entre elas, as 

classes 1 e 3 foram integradas, de forma que, para esta questão, temos 2 

categorias: 

• Categoria A: Respeito à diversidade cultural. 

• Categoria B: Direito de participação. 

 

Categoria A: Respeito à diversidade cultural. Podemos verificar, 

nesta categoria, referente às classes 1 e 3, que o discurso dos graduandos 

refere-se à necessidade de respeito à cultura da família da aluna. Eles 

apontam que todas as pessoas têm o direito de não participar de eventos 

contrários aos seus valores, suas crenças. E indicam que os professores e a 

escola devem respeitar os valores, os costumes e a religiosidade de cada um.  

“A professora deve respeitar o credo e valores de cada 
família.” 
 
“A escola deve respeitar a cultura dos alunos, se a família é 
contra ou seja, não tem os mesmos valores que outras 
culturas, elas devem ser respeitadas.” 
 
“Estamos esquecendo a diversidade cultural que fazemos 
parte.” 
 
“Devemos respeitar a religião de cada um. Não se pode 
obrigar as pessoas a fazer o que elas não querem ou não 
podem.” 
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Categoria B: O direito de participação. Esta categoria diz respeito 

à classe 2 do ALCESTE. Nela os graduandos afirmam que, na situação 

apresentada, deve haver uma conversa com os pais da aluna, para 

esclarecimentos sobre a importância da participação da criança nos eventos 

com os demais alunos, como um direito que a aluna tem de conviver com 

outras culturas.  

“Em primeiro lugar essa professora chamaria os pais para 
conversar sobre a festa que está sendo organizada e que 
Cintia só vai participar da festa, e que ela, como aluna, tem 
todo direito de participar.” 
 
“Ela podia chamar os pais, conversar, explicar sobre a 
importância do evento e o melhor de tudo isso não é a festa, e 
sim que sua filha venha interagir e conviver com outras 
culturas.” 
 

SÍNTESE 

Parte dos graduandos enfatiza que os professores e a direção 

devem respeitar a decisão da família em não permitir a participação de sua 

filha. Outros sugerem uma conversa com os pais, no sentido de explicar a 

importância de a criança conhecer e interagir com outras culturas, outros 

valores. Os graduandos não reconhecem que a escola é laica e não identificam 

a festa junina como festa religiosa, tomando a questão em seu aspecto 

estritamente cultural. Os graduandos são contra a exigência da professora, 

porém não reconhecem que a escola pode estar, na visão de muitas famílias, 

exigindo que seus filhos participem de práticas religiosas com as quais não 

concordam. Na categoria B, os graduandos destacam que a aluna tem o direito 

de participar, interagir, como em uma confraternização, mas que no fundo se 

trata de um evento de cunho religioso. A decisão dos pais, segundo eles, pode 

estar relacionada ao fato de se evitar que a filha cresça com conceitos 

religiosos que não os praticados pela família.  
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• QUESTÃO 6: IGUALDADE DE ATENDIMENTO A TODOS 

OS ALUNOS 

Neste item apresentamos os resultados processados pelo software 

ALCESTE referente à questão 6, e todas as especificações da análise estão 

presentes no anexo 6. 

Quadro 11 – Questão 6 e descritor 
 

 

Conforme os resultados da tabela 20, a maioria dos graduandos de 

pedagogia (73,6%) afirma ser contra a atitude da professora. No entanto, 

17,9% dos respondentes escolheram a alternativa B, concordam com a 

professora, alegando que “na prática é isso que acontece”. No que tange à 

alternativa A, contamos com 4,3% dos respondentes que não concordam com 

a professora, mas entendem que ela não tinha outra opção.  

 

Questão 6: A professora de ciências aplicou uma prova em dupla, no entanto, solicitou 
que cada aluno entregasse a prova individualmente. José e Luiz formaram uma dupla e 
entregaram provas idênticas. Entretanto, quando verificaram a nota final, perceberam que 
José recebeu nota 6,00 e Luiz, 4,50. Frente à reclamação do aluno, a professora afirmou 
que não modificaria a nota atribuída, pois, José apresentou melhor participação nas aulas. 
Você concorda com a postura da professora? 

 

(A) Não concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

Descritor 4: Igualdade de atendimento a todos os alunos. 
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Alternativas Frequência %
A 6 4,3
B 25 17,9
C 103 73,6

Sem resposta 6 4,3
Total 140 100

Fonte: Autor

Questão 6

 
Tabela 20 – Proporção de alternativas para a questão 6 

 

 

 

 

 

Essa questão revela 7 classes. De acordo com a proximidade do 

sentido entre as classes, foi possível integrar algumas delas em categorias. 

Deste modo, a questão conta com 5 categorias: 

• Categoria A: Respeito à avaliação do professor. 

• Categoria B: Avaliação do conhecimento. 

• Categoria C: Avaliação em dupla, notas iguais. 

• Categoria D: Critérios de notas e avaliação. 

• Categoria E: Favorecimento. 

 

Categoria A: Respeito à avaliação do professor. Analisando as 

justificativas atribuídas a esta questão, identificamos, nesta categoria, referente 

à classe 1, um discurso favorável à atitude da professora. Os graduandos 

assinalam que ela conhece seus alunos, sabe quem se esforça e participa de 

suas aulas. Deste modo, ela estabeleceu uma avaliação individual e, portanto, 

se um dos alunos participou mais das aulas, estudou mais, vale a nota 

atribuída. Na opinião dos graduandos, a professora está correta.  

“Concordo porque a professora avaliou cada aluno 
individualmente.” 
 
“Concordo porque, se a professora avalia o aluno, ela tem 
como saber.” 
 
“Concordo, se José participou e estudou mais, então, vale a 
nota da professora.” 
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Categoria B: Avaliação do conhecimento. Esta categoria reúne as 

classes 2 e 4 e traz um discurso contrário à atitude da professora. Os 

respondentes alegam que a avaliação fora proposta tendo em vista o conteúdo, 

o conhecimento. Na visão dos graduandos, a participação do aluno deve ser 

avaliada, mas separadamente, em outro momento. Nesse sentido, as notas 

dos alunos deveriam ser as mesmas, pois fizeram a prova juntos. Noutro 

momento, a professora poderia avaliar a participação, o comportamento, o 

envolvimento do aluno, etc.  

“Na avaliação ou seja, prova, a professora deve levar em 
conta o que o aluno estudou e escreveu na avaliação, 
conteúdo da matéria, e não descontar sua nota de 
comportamento em sala de aula.” 
 
 
“A nota da avaliação deve ser a mesma, podendo abrir uma 
nova avaliação que levasse em conta a participação do aluno.” 
 

Categoria C: Avaliação em dupla, notas iguais. Nesta categoria, 

evidenciam-se as justificativas que se mostraram contra a atribuição de notas 

diferentes. Para os graduandos, se os alunos fizeram a prova juntos, deveriam 

ter recebido a mesma nota. Os graduandos desse grupo não mencionam a 

possibilidade de outra avaliação, contemplando a participação de cada um. 

“O objetivo de uma prova é avaliar os alunos. Ambos os 
alunos fizeram a prova em dupla, então a nota seria a mesma, 
pois eles resolveram as questões juntos.” 
 
“Uma vez que eles fizeram a prova em dupla, deveriam ser 
avaliados pela avaliação em dupla com resultados iguais.” 
 

Categoria D: Critérios de notas e avaliação. Esta categoria é 

composta pelas classes 5 e 6. A maioria dos graduandos assinala que a 

professora deveria ter explicado como seria feita a avaliação e como estava 

previsto o critério de notas, para que não houvesse prejuízo a nenhum aluno. 

Sem esclarecimento anterior por parte da professora, os alunos deveriam ter 

recebido notas iguais. Segundo os respondentes, o trabalho em dupla é 

importante para facilitar o desenvolvimento dos alunos, mas é preciso tomar 
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cuidado com as notas, para não enfatizar a punição, o desrespeito.  

“Pois ela não explicou direito os critérios de avaliação, se a 
prova foi em dupla, a nota também tem que ser igual.” 
 
“A professora deveria ter explicado melhor os critérios de 
notas.” 
 
“Acho que uma dupla facilita mais o aprendizado das crianças, 
porém se um não sabe, o outro pode ensiná-lo. A professora 
poderia conversar com uma criança e verificar o que está 
acontecendo com a falta de desempenho, manter as notas 
iguais, pois foram feitas em dupla.” 
 
 

Categoria E: Favorecimento. Verificamos, nesta categoria, referente 

à classe 7, que os respondentes não concordam com a atitude da professora e 

afirmam que, agindo de tal forma, ela está favorecendo um e desfavorecendo 

outro. Se a professora tinha a intenção de avaliar cada um, deveria tê-lo feito 

individualmente, ou deveria ter previsto uma nota de participação, 

independente da prova em dupla.  

“A prova era em dupla, e a professora quis fazer uma 
avaliação individual, já que foi em dupla não deve dar a nota 
favorecendo um e desfavorecendo outros.” 
 
“Se a prova foi em dupla deveria ser uma nota igual para os 
dois, nesse caso ela poderia ter feito uma prova individual 
então.” 

 
 

SÍNTESE 

Podemos constatar, no discurso dos graduandos, que uma parte 

deles valoriza a atitude da professora. O centro das atenções, nesse caso, está 

voltado ao docente. Por outro lado, há um contingente de alunos contrários à 

atitude da  professora, pois, segundo eles, a avaliação fora mal explicada, sem 

critérios, do que decorre o favorecimento de um dos membros da dupla, em 

prejuízo do outro. Qualquer aluno pode se sentir injustiçado, se reparar que 

outros alunos usufruem de privilégios. A avaliação do aluno é uma prática 

educativa delicada, e precisa se orientar em valores mais amplos, como o de 
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justiça. A escola, como um dos lugares fundamentais para se aprender e 

aprimorar valores morais, éticos e de justiça, tem na avaliação criteriosa e 

devidamente esclarecida, uma oportunidade de exercitar tais valores. É justo 

deixar claro os procedimentos, as formas de avaliação, os critérios para 

atribuição de notas, enfim, igualdade e transparência para o sistema de 

avaliação. 
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Alternativas Frequência %
A 8 5,7
B 4 2,9
C 126 90

Sem resposta 2 1,4
Total 138 100

Fonte: Autor

Questão 7

• QESTÃO 7: USO DE MEDIDAS EDUCACIONAIS E 

INCLUSIVAS POR PARTE DOS PROFESSORES 

A questão 7 tem suas especificações referentes ao processamento 

do ALCESTE no anexo 7 deste trabalho.  

Quadro 12 – Questão 7 e descritor 

 

 

De acordo com a tabela 21, a seguir, a maioria expressiva de 

graduandos (90%) se posiciona contra a atitude da diretora, afirmando que ela 

não poderia ter tomado tal decisão. As alternativas A e B contaram apenas com 

5,7% e 2,9%, respectivamente. Verificamos, então, as justificativas e as 

categorias com base nas classes apresentadas pelo ALCESTE. 

Tabela 21 – Proporção de alternativas para a questão 7 

 

 

 

 

 

Questão 7: A escola contratou um professor de educação física que em suas aulas 
desenvolve somente aulas de futebol. As alunas foram reclamar à direção porque não 
gostam deste esporte. A diretora disse que devem acatar, pois quem manda e define o que 
é melhor para o grupo é o professor. Você concorda com a diretora?  

 

(A) Não concordo, mas entendo que a diretora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a diretora não poderia ter tomado essa decisão.  

Descritor 3: Uso de medidas educacionais e inclusivas por parte dos professores. 
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O processamento e análise do ALCESTE indicou que esta questão 

apresenta 9 classes, e algumas foram agrupadas, por apresentarem 

proximidade de sentido. Deste modo, nesta questão, foram estabelecidas 6 

categorias: 

• Categoria A: A necessidade de interferência da diretora. 

• Categoria B: Planejamento das aulas por parte do professor. 

• Categoria C: A necessidade de promover o envolvimento dos alunos 

com as aulas. 

• Categoria D: A interação entre professor e direção para o 

planejamento das aulas. 

• Categoria E: Importância do Projeto Pedagógico. 

• Categoria F: Valorização da disciplina. 

 

Categoria A: A necessidade de interferência da diretora. Nesta 

categoria, que envolve as classes 1 e 4, podemos observar que os graduandos 

chamam a atenção para o dever da diretora de propor uma conversa com o 

professor, para deliberarem a respeito das observações e reclamações das 

alunas em relação às aulas. A partir daí, sugerir adequação das aulas, de 

modo que o trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor possa incluir 

novos métodos e práticas esportivas. 

“A diretora poderia ter chamado o professor e conversado 
sobre as reclamações das alunas. E pedir para o professor 
refletir sobre o que estaria acontecendo em sua aula.” 
 
“A diretora deveria conversar com o professor e saber por que 
está ocorrendo isso e chegar a um bem comum.” 
 

Categoria B: Planejamento das aulas por parte do professor. As 

classes 2 e 8 compõem esta categoria. Segundo os graduandos, é preciso 

desenvolver diferentes atividades, de forma a integrar todos os alunos. O 

professor precisa propiciar a participação de todos e, para tanto, deve adequar 

suas aulas às necessidades do grupo. Ele deve trabalhar com outros esportes 

e atividades interessantes a todos, meninas e meninos.  
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“O professor deve avaliar o perfil da sala e propor atividades 
onde todos possam participar.” 
 
“O professor tem que adaptar suas aulas para uma turma 
mista, com atividades que todos possam participar e não só o 
futebol ser o foco das aulas.” 
 
 

Categoria C: A necessidade de promover o envolvimento dos 
alunos com as aulas. Nesta categoria, composta pelas classes 3 e 6, 

verificamos que o discurso dos graduandos diz respeito à importância que o 

professor deve dar às opiniões dos alunos, às críticas, levando em conta seus 

interesses, ao diversificar as atividades. Com essa preocupação, as aulas 

podem proporcionar uma aprendizagem significativa a todos os alunos.  

“O professor e a diretora devem levar em consideração os 
interesses de cada aluno, pois assim a aprendizagem terá um 
significado.” 
 
“O professor deveria trabalhar com os alunos todos os tipos de 
atividades, não ficando preso somente a um tipo. Ele deveria 
partir também da realidade dos alunos, para que eles tivessem 
uma aprendizagem significativa.” 
 

 

Categoria D: A interação entre professor e direção para o 
planejamento das aulas. O discurso, nesta categoria, (classe 5) refere-se à 

autonomia. Segundo os graduandos, a diretora tem autonomia para reunir-se 

com o professor, propor novas estratégias de aula e adequar as atividades que 

possam envolver todos os alunos. Os respondentes apontam que o professor 

tem autonomia para definir e direcionar sua prática pedagógica, para organizar 

seu plano de aula, e esta autonomia deve ser respeitada. Entretanto o espaço 

para discussão, no que compreende à organização e ao aprimoramento dos 

planos de aula, deve acontecer.  

“A diretora tem autonomia, não para ensinar o professor em 
sua prática de ensino, mas pode expor novas idéias, 
incrementar oportunidades, atividades que contemplem e 
ensinem a todos.” 
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Categoria E: A importância do Projeto Pedagógico. Nesta 

categoria, que envolve a classe 7, as justificativas indicam que o discurso está 

voltado ao desenvolvimento das aulas, conforme o projeto pedagógico. 

Independentemente da disciplina, os respondentes informam que o professor 

deve adequar suas atividades, para que sejam também prazerosas. Segundo 

os graduandos, o professor de educação física não atende à proposta 

pedagógica da escola.  

“Acredito que um professor, independente da disciplina, tem 
que renovar seu projeto pedagógico, tornando-o dinâmico e 
prazeroso.” 
 
“A construção dialógica e a reformulação dentro do projeto 
pedagógico da instituição, que deve ser claro para todos, 
profissionais e alunos, e o rumo do desenvolvimento das aulas 
deve ser maleável.” 
 

Categoria F: Valorização da disciplina. A categoria F, referente à 

classe 9, enfatiza a necessidade de melhor planejamento da exploração da 

disciplina. Os respondentes valorizam as aulas de educação física e destacam 

que a disciplina não pode se restringir a futebol; é preciso trabalhar com outras 

modalidades de esportes, jogos, atividades lúdicas, a fim de envolver todos os 

alunos. 

“O professor deveria ter um planejamento de aulas, atribuindo 
a vários exercícios e esportes diversos, pois a aula de 
educação física não se resume a aulas de futebol. É uma 
matéria ampla em conhecimentos a serem desvendados.” 
 

SÍNTESE 

Após a análise, é possível destacar os pontos principais do discurso 

dos graduandos. A situação apresentada possibilitou que os respondentes 

apontassem a necessidade de maior comunicação na escola, principalmente 

entre direção e professores . As reclamações e observações das alunas em 

relação às aulas devem ser levadas em conta e, acima de tudo, respeitadas. 

Inclusive traz a importância de considerar a questão de gênero. Segundo os 

graduandos, a diretora deveria intervir para uma melhora no planejamento das 
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aulas, de forma a incluir outros esportes, atividades e jogos, e envolver todos 

os alunos. Contudo estabelecem limites quanto à possibilidade de atuação da 

direção. Observa-se que os graduandos ficam sensibilizados com a autonomia 

do professor e não conseguem indicar que há um problema de gênero, de 

discriminação, não identificada por este professor. Apontam que a autonomia é 

relativa a um plano de aula, que deve estar limitado pelas orientações gerais, 

pelas decisões coletivas e pela supervisão da educação escolar.  
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Alternativas Frequência %
A 27 19,3
B 16 11,4
C 89 63,6

Sem resposta 8 5,7
Total 140 100

Fonte: Autor

Questão 8

 

• QUESTÃO 8: OFERECIMENTO DE ENSINO DE 

QUALIDADE 

Neste item, apresentamos os resultados processados pelo software 

ALCESTE referente à questão 8. As especificações de análises estão 

presentes no anexo 8. 

Quadro 13 – Questão 8 e Descritor 

 

A tabela 22, a seguir, revela que a maioria dos graduandos de 

pedagogia (63,6%) é contra a atitude dos professores e assinalam que eles 

não poderiam ter tomado tal decisão (alternativa C). Observamos que 19,3% 

dos respondentes optaram pela alternativa A, enquanto a alternativa B contou 

com 11,4% das respostas. 

Tabela 22 – Proporção de alternativas para questão 8 

 

 

 

Questão 8: Na classe da professora Márcia, da 6ª série, tem alunos que não conseguem 
escrever sequer textos simples. Márcia ficou preocupada e colocou esse assunto na 
reunião de professores. Após discussão, foi indicado que o mais adequado é manter a 
calma, pois com o passar dos anos e séries os alunos aprendem. Você concorda com 
essa posição? 

 

(A) Não concordo, mas entendo que os professores não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que os professores não poderiam ter tomado essa decisão. 

Descritor 5: Oferecimento de ensino de qualidade. 
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A questão 8 apresenta 5 classes, conforme processamento do 

ALCESTE. Tendo em vista a proximidade de sentido entre algumas classes, 

estas foram agrupadas em categorias. Deste modo, destacamos nesta questão 

3 categorias: 

• Categoria A: A passividade diante do problema. 

• Categoria B: A importância do planejamento . 

• Categoria C: Planejamento de práticas direcionadas. 

 

Categoria A: A passividade diante do problema. Verificamos nesta 

categoria, composta pela classe 1, que o discurso apresentado pelos 

respondentes aponta que, por conta da progressão continuada, as crianças vão 

passando de série, de ano, sem saber o conteúdo necessário. Os graduandos 

observam que cabe aos professores desenvolver diferentes projetos e 

atividades para a melhora do ensino. Deixar que o tempo passe não soluciona 

o problema, é preciso um trabalho para melhorar as condições de alunos nessa 

situação. 

“Não concordo, mas é o que acaba acontecendo, com essa 
progressão continuada, a maioria passa sem saber nada.” 
 
“O grupo não pode tomar esse tipo de atitude, é preciso 
desenvolver um projeto que os alunos melhorem.” 
 

Categoria B: A importância do planejamento. Nesta categoria 

(classes 3 e 4), as justificativas dos graduandos apontam para o compromisso 

dos professores em melhorar o planejamento das aulas e a procura de meios 

para ajudar os alunos a compreender os conteúdos. Segundo os respondentes, 

é preciso a organização de diferentes estratégias para auxiliar a aprendizagem, 

tais como sugerir reforço no contra-turno, por exemplo. 

“Cabe ao professor se organizar e trabalhar em equipe, 
participar do plano de ação, verificar o seu plano de aula, mas 
uma andorinha só não faz verão.” 
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Categoria C: Planejamento de práticas direcionadas. Composta 

pelas classes 2 e 5, esta categoria abrange o discurso dos graduandos que 

apontam a necessidade de se trabalhar com textos e outros incentivos à prática 

da leitura e escrita, para que os alunos possam melhorar. Crianças da sexta 

série deveriam saber ler e escrever.  

“Alunos da sexta série devem saber ler e escrever textos, 
então, a professora deveria reforçar este conteúdo com os 
alunos.” 
 
“Penso que tem como se trabalhar agora com textos e 
pesquisas que fazem escrever, pedir redações, assim irão 
aprender.” 
 

 

SÍNTESE 

Podemos destacar que mais de 30% dos respondentes têm uma posição 

conformista, já que concordam com a postura da professora, porque na prática 

“é o que acontece”.  

Entretanto a maioria dos graduandos apresenta a necessidade de maior 

atenção para os alunos com dificuldades na leitura e escrita, uma vez que 

indicam sugestões para organizar um plano de ação em sala, para possibilitar o 

avanço do aprendizado das crianças. Nesse sentido, parece estar visando a 

prática justa, proporcionando o direito de igualdade de condições no 

oferecimento de práticas educativas. Contudo ressalta-se que as justificativas 

dos graduandos não consideram a importância do contexto, das condições de 

ensino a serem proporcionadas na escola. Apontam para estratégias de 

recuperação, o que somente exigiria atuação do professor, esforço maior no 

desenvolvimento de sua classe. 
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Alternativas Frequência %
A 15 10,7
B 12 8,6
C 104 74,3

Sem resposta 9 6,4
Total 140 100

Fonte: Autor

Questão 9

• QUESTÃO 9: OFERECIMENTO DE ENSINO DE 

QUALIDADE 

As especificações do processamento do ALCESTE para a questão 9 

encontram-se presentes no anexo 9.  

Quadro 14 – Questão 9 e descritor 

 Pela tabela 23, constatamos que a maioria dos graduandos de 

pedagogia (74,3%) é contra a atitude da professora, visto que, segundo eles, 

ela não poderia ter tomado tal decisão (alternativa C). 10,7% dos respondentes 

optaram pela alternativa A, enquanto 12 graduandos (8,6%) escolheram a 

alternativa B, como a mais adequada para a questão 9. 

 

Tabela 23 – Proporção de alternativas para a questão 9 

 

 

 

 

Questão 9: Os alunos da 4ª série tiveram o tempo de recreio diminuído. André, um dos 
alunos, é contra essa determinação e foi reclamar com a diretora. A diretora disse que não 
compete ao aluno fazer tal reclamação. Você concorda com a diretora? 

 

(A) Não Concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

Descritor 5: Oferecimento de ensino de qualidade. 
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Conforme o processamento do ALCESTE, verificamos que a 

questão 9 abrange 5 classes. Tendo em vista a proximidade de sentido entre 

algumas classes, foi possível agrupá-las em categorias. Nesse sentido, 

destacamos, nesta questão, 3 categorias: 

• Categoria A: Em defesa dos alunos. 

• Categoria B: Direito de participação. 

• Categoria C: A valorização do recreio. 
 

Categoria A: Em defesa dos alunos. A categoria 1 abrange as 

justificativas que enfatizam o dever da escola em formar cidadãos capazes de 

expressar sua opinião e defender seus direitos. Segundo os graduandos, o 

aluno tem o direito de fazer exigências e de opinar a respeito das decisões que 

envolvem a instituição escolar. O recreio possibilita a interação, a socialização, 

e esse momento deve ser respeitado pelos agentes escolares.   

“O aluno precisa ser formado para expressar sua opinião, e 
defender seus direitos.” 
 
“A escola deve formar cidadãos críticos que possam ajudar na 
construção de uma sociedade mais justa.” 
 
“O aluno tem todo direito de fazer suas exigências e 
reclamações, isso é até bom, ele sabe o que quer e vai atrás 
com seus argumentos.” 
  
 

Categoria B: Direito de participação. Nesta categoria, composta 

pelas classes 2 e 4, verificamos que os graduandos assinalam que a diretora 

não deveria ter tido um comportamento tão autoritário. Ela poderia ter ouvido o 

aluno e explicado as razões da determinação de redução do horário do recreio. 

Mesmo porque, segundo os sujeitos da pesquisa, a escola deve ser um espaço 

democrático, e os alunos têm o direito de participar e de se fazer ouvir em suas 

reclamações, seus questionamentos.“Não concordo. A diretora deveria ter uma 

postura menos autoritária, argumentando e mostrando os motivos que levaram 

a escola a tomar tal decisão.” 
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“Se a proposta da educação é desenvolver integralmente o ser 
humano como pessoa, a escola como parte dessa educação 
deve estimular os alunos a participar das decisões de uma 
forma crítica.” 
 

Categoria C: A valorização do recreio. Composta pelas classes 3 e 

5, esta categoria traz o discurso que evidencia o dever, da parte da diretora, de 

apoiar e incentivar posturas mais independentes dos alunos, estimulando o 

exercício da cidadania. Para os graduandos, a diretora deveria explicar os 

motivos que levaram à diminuição do horário do recreio, visto que esse 

intervalo é, segundo os respondentes, um momento lúdico, de descontração, 

importante, além de tudo,  para os alunos gastarem as energias.  

“A diretora poderia ter parabenizado o aluno por estar 
exercendo sua cidadania e explicado o motivo da diminuição 
do recreio.” 
 
“A diretora deveria explicar o motivo dessa diminuição e não 
deixá-los sem resposta.” 
 
“Não se pode diminuir o tempo de intervalo, pois é um 
momento em que a criança tem que ter para brincar e interagir 
com os colegas, pois a escola é um ambiente de socialização 
e não só de estudos.” 
 

SÍNTESE 

Nesta questão, o discurso da maior parte dos graduandos tende à 

concepção de justiça em uma dimensão ética, na medida em que apontam 

para o direito de participação, de expressão, de defesa dos direitos e na 

constatação da escola como espaço democrático. Segundo os sujeitos, os 

alunos deveriam poder participar de decisões que visam o bem comum de 

todos os envolvidos na instituição escolar. 

Verificamos também um discurso que reforça a importância do intervalo 

de recreio para que as crianças possam interagir com os outros, sociabilizarem, 

aproveitar os momentos lúdicos e descontraídos da escola. 

Vale destacar que o percentual relativamente alto (próximo de 20%) de 
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respondentes que concordam com a decisão da diretora, assim como aqueles 

que concordam, porque na prática “é o que acaba acontecendo”, evidencia 

contradições para um projeto de educação valorativa. A visão defendida por 

esse contingente de graduandos pode reiterar, inclusive, práticas de injustiça, 

assim como o cerceamento da educação ética das crianças, dadas as 

contradições nas posições de autoridade dos que são responsáveis por gerir a 

escola.  
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Alternativas Frequência %
A 12 8,6
B 78 55,7
C 40 28,6

Sem resposta 10 7,1
Total 140 100

Fonte: Autor

Questão 10

• QUESTÃO 10: OFERECIMENTO DE ENSINO DE 

QUALIDADE 

Neste item trazemos a apresentação dos resultados processados 

pelo ALCESTE referente à questão 10. Cabe apontar que todas as 

especificações de análises estão presentes no anexo 10. 

 
Quadro 15 – Questão 10 e descritor 

 

 

De acordo com a apresentação da tabela 24, a maioria dos 

graduandos de pedagogia (55,7%) optou por responder a alternativa B, ou seja, 

manifestam concordância com a atitude da professora porque “na prática é o 

que acaba acontecendo”. Por outro lado, constatamos que 28,6% dos 

respondentes manifestaram-se contra a professora, visto que, segundo eles, 

ela não poderia ter tomado essa decisão, ou seja, apontaram a alternativa C. A 

alternativa A contou com 8,6% dos respondentes. 

Tabela 24 – Proporção de alternativas para questão 10 
 

 

 

 

Questão 10: Felipe é um aluno que apanha muito em casa. Na última aula, chegou com o 
olho roxo e marcas no braço. A professora denunciou os pais na justiça. Você concorda 
com a atitude da professora? 

 

(A) Não concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

Descritor 5: Oferecimento de ensino de qualidade. 
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A questão 10, de acordo com o processamento do ALCESTE, 

apresenta 6 classes. Algumas das classes foram agrupadas, por conta da 

proximidade de sentido entre elas. Deste modo, destacamos, nesta questão, 4 

categorias: 

• Categoria A: A hierarquia da instituição escolar. 

• Categoria B: O dever em denunciar, para o combate à 

violência. 

• Categoria C: Responsabilidade da escola em denunciar. 

• Categoria D: Agressão é crime. 

 

Categoria A: A hierarquia da instituição escolar. As classes 1 e 2 

compõem esta categoria. Nela os respondentes apontam que a professora 

deveria ter relatado o caso primeiramente à direção e à orientação educacional 

da escola. Só então a equipe escolar deveria conversar com os pais e, 

posteriormente, caso não houvesse solução, encaminhar o caso para o 

conselho tutelar. Os graduandos concordam com a necessidade de acionar o 

conselho tutelar para resolver a questão, porém desde que respeitada a 

hierarquia institucional.  

“A professora deveria ter passado o caso para a diretora, pois 
ela acionaria o conselho tutelar ou assistente social.” 
 

 
“Acredito que a professora deveria informar a direção, para 
que eles sim pudessem tomar as devidas providências.” 
 
“Quem toma esse tipo de decisão é a professora com a 
direção, e não ela sozinha. O conselho tutelar deve ser 
acionado.” 
 
 

Categoria B: O dever de denunciar para o combate à violência. 

Nesta categoria (classe 5), os respondentes concordam com a atitude da 

professora. Em casos de maus tratos, deve haver denúncia, segundo eles. 

Entretanto, na prática, não é o que geralmente acontece. Para os graduandos, 



ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 

 126 

a atitude da professora em denunciar é válida, para combater a violência 

sofrida pela criança. É, segundo os sujeitos da pesquisa, uma atitude correta e 

justa. 

 
“Concordo porque é dever de todo cidadão denunciar os maus 
tratos a menores.” 
 
“Concordo, mas não é o que ocorre na prática. Para que a 
professora denuncie é necessário que anteriormente tenha 
feito contato com os pais, no caso de reincidência a denúncia 
deve acontecer.” 
 

 

Categoria C: Responsabilidade da escola em denunciar. Esta 

categoria, referente à classe 4, revela que o discurso dos respondentes 

enfatiza a responsabilidade da professora e da escola em denunciar a 

agressão aos órgãos responsáveis, para garantir o direito da criança e 

adolescente a não violência. 

“A LDB está aí para apontar os direitos da criança e do 
adolescente. Se a professora que trabalha para educação da 
criança, em uma situação negar a ajuda no sentido de omitir, 
ninguém mais vai fazer nada.” 
 
 

Categoria D: Agressão é crime. Esta categoria (classe 6) enfatiza a 

agressão como crime. A obrigação dos docentes, da escola e sociedade em 

geral é denunciar a situação aos órgãos competentes, para a tomada das 

providências. A justiça precisa ser feita, segundo afirmam os respondentes. 

 “Agressão é crime, só a justiça pode julgar a família dos maus 
tratos com a criança.” 
 

SÍNTESE 

Diferentemente das questões anteriores, nesta a alternativa B 

contou com o maior percentual de respostas, que manifestaram concordância 

com a atitude da professora, porque “na prática é o que acaba acontecendo”; 
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entretanto constatamos justificativas que contradizem esse dado e sinalizam 

que na prática isso não acontece. 

De modo geral as justificativas dos respondentes apontam para um 

discurso que enfatiza a hierarquia na instituição escolar. Ou seja, a denúncia 

deve acontecer, é uma forma de combate à violência, no entanto, a professora 

não pode tomar essa decisão, sem antes comunicar à direção, à orientação 

pedagógica, à instância superior, que deve se responsabilizar por tomar as 

providências cabíveis.  

É interessante observar que, na única situação em que há uma clara 

e justificada ação da professora, os graduandos procuram, de certa forma, 

anular a ação. Parece que a hierarquia, o cotidiano, mais uma vez conspira 

para a não ação. 
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Alternativas Frequência %
A 3 2%
B 1 1%
C 133 95%

Sem resposta 3 2%
Total 140 100

Fonte: Autor

Questão 11

• QUESTÃO 11: USO DE MEDIDAS EDUCACIONAIS E 

INCLUSIVAS POR PARTE DO PROFESSOR 

Conforme o processamento do ALCESTE, trazemos os resultados 

referentes à questão 11. Todas as especificações de análise estão presentes 

no anexo 11. 

Quadro 16 – Questão 11 e descritor 

 É possível constatar, pela tabela 25, que a maioria expressiva dos 

graduandos (95%) é contra a atitude da professora, visto que, segundo eles, 

ela não poderia ter tomado tal decisão. No que se refere às demais 

alternativas, verificamos que as respostas não tiveram representatividade, 

variando de um a dois pontos percentuais. 

Tabela 25 – Proporção de alternativas para questão 11 

 

 

 

 

Questão 11: Bianca tumultua a aula e chega ser indisciplinada, é conhecida como 
“atrevida”. Porém, teve ótimo desempenho na prova de geografia. A orientação da diretora 
é que a professora diminua a nota de Bianca (sem que esta saiba), pois em função do 
comportamento, todos os outros professores concordaram em diminuir as notas como um 
método corretivo. Você concorda com a diretora? 

 

(A) Não concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

Descritor 3: Uso de medidas educacionais e inclusivas por parte dos professores. 
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O processamento do ALCESTE revela que a questão 11 apresenta 4 

classes. Conforme a proximidade de sentido entre elas, houve agrupamento de 

classes. Nesse sentido, destacamos nesta questão 3 categorias. 

• Categoria A: Corretivo. 

• Categoria B: O diálogo. 

• Categoria C: Estabelecimento de estratégias. 

 

Categoria A: Corretivo. Podemos observar, nesta categoria (classe 

1), que o discurso é contrário à atitude da diretora. Segundo os graduandos, os 

alunos com mau comportamento devem sofrer um corretivo, mesmo 

recorrendo, por exemplo, à suspensão, mas não é diminuindo a nota que a 

situação vai melhorar. De acordo com os respondentes, existem diferentes 

maneiras de trabalhar o comportamento dos alunos, mas o uso da punição não 

ajuda, principalmente se a punição acontecer sem que o aluno saiba.  

“Punição não vai ajudar a criança em nada, existe a troca, mas 
castigar não. Existem outras maneiras para se trabalhar 
comportamento com a criança, sem castigo ou punição.” 
 
“Eu não concordo, porque não é diminuindo a nota de um 
aluno que vai mudar a postura dele, e sim teria que repreender 
ou dar uma suspensão.” 
 

Categoria B: O diálogo. Esta categoria, referente à classe 2, 

destaca que os graduandos de pedagogia apontam que os professores e a 

diretora deveriam criar estratégias para solucionar o problema, como, por 

exemplo, chamar a aluna para conversar, verificar o que está ocorrendo em 

sala, para entender o problema. Os graduandos consideram que punir com a 

redução de uma nota não é uma postura ética. Em última instância, os 

professores poderiam até mesmo reavaliar a aluna. 
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“Uma atitude não justifica outra, nunca devemos punir um 
aluno em uma coisa que não esteja relacionada com o ato. 
Essa diretora deveria conversar com a aluna para saber o que 
está acontecendo e não punir por meio de uma nota.” 
 
“Sou contra e isso é fora de questão. É uma criança, pode sim 
conversar com ela, e todos os professores deveriam tomar a 
atitude de reavaliar, e não tirar notas.” 
 

Categoria C: Estabelecimento de estratégias. As classes 3 e 5 

compõem a categoria C. Nesta categoria, os graduandos apontam que a nota 

da prova não deve sofrer nenhuma alteração por não se tratar de avaliação 

comportamental, mas de desempenho em relação a conteúdo. Os professores 

deveriam propor estratégias para ajudar a aluna, como, por exemplo, o 

atendimento de uma orientação pedagógica e acompanhamento familiar. A 

indisciplina, segundo os sujeitos, deve ser trabalhada com orientação. Diminuir 

a nota da aluna é uma injustiça. 

 “A nota da prova não deveria ser diminuída porque estão 
avaliando o conhecimento dela e não o comportamento.” 
 
“Não creio que se possa tirar nota da prova devido ao 
comportamento, deve-se trabalhar o comportamento do aluno 
de outras maneiras, como orientação, acompanhamento 
familiar.” 
 
 

 

SÍNTESE 

Nesta questão, notamos que o discurso predominante aponta para 

que haja uma conversa com a aluna, para identificar o problema e ajudá-la por 

meio do diálogo, orientação pedagógica e acompanhamento familiar. Diminuir a 

nota da aluna é uma ação injusta, que, além de não possibilitar que ela 

melhore seu comportamento, pode gerar um efeito contrário, levando-a a maior 

indisciplina. Pode haver, segundo os respondentes, um corretivo, seja uma 

suspensão ou ainda uma reavaliação, mas diminuir a nota denota uma falta de 

ética dos docentes e direção. 
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CONCLUSÕES FINAIS E CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 
 
 

Este estudo foi proposto no intuito de investigar as Representações 

Sociais dos graduandos de pedagogia sobre justiça: conteúdo componente da ética 

como tema transversal nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs. 

Entendemos que a escola, como uma das instituições responsáveis por 

difundir o conhecimento humano e pela formação da personalidade ética e cidadã, 

apresenta um importante papel social a ser desempenhado na constituição de uma 

sociedade mais justa e democrática e os professores devem ser preparados para 

isso. Nesse sentido, nossas atenções, nesta pesquisa, estiveram direcionadas à 

formação valorativa daqueles que desempenharão o papel de formação ética e 

cidadã dos alunos nas escolas: os graduandos de pedagogia. 

Os PCNs, através do tema transversal ética, elegem quatro blocos de 

conteúdos para possibilitar a prática democrática na escola: justiça, respeito mútuo, 

solidariedade e diálogo, imprescindíveis para que haja uma convivência pautada em 

valores dentro e fora da escola. No entanto, só serão aprendidos mediante 

estabelecimento de relações que contemplem efetivamente tais valores no cotidiano 

da convivência escolar. Ou seja, se faz necessário agir de modo justo nas diferentes 

situações do dia-a-dia. 

A Justiça, conforme preconizado nos temas transversais, se sustenta nos 

conceitos de igualdade e equidade da educação. Agir com justiça é, por exemplo, 

respeitar os direitos dos alunos de acesso e permanência na escola com garantias 

de educação de qualidade. 

O estudo destas questões junto aos graduandos de pedagogia foi 

realizado a partir da aplicação de um questionário situacional composto por 11 
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questões baseadas em casos do cotidiano escolar que permitiram aos 

sujeitos se posicionar frente à problemática apresentada. Aplicamos também 

um questionário de perfil, para caracterizar os 140 graduandos do último ano 

de pedagogia de uma universidade particular da cidade de São Paulo, que 

compôs o grupo pesquisado. 

A utilização deste instrumento de pesquisa nos permitiu investigar 

quais as Representações Sociais dos futuros professores do ensino básico e, 

a partir daí, identificar subsídios para reflexões sobre a formação desses 

graduandos para proporcionar uma formação valorativa aos seus futuros 

alunos. 

A caracterização dos sujeitos da pesquisa permitiu que se analisasse o 

posicionamento dos sujeitos em cada situação problema e relacionasse com seu 

perfil. A análise do perfil dos 140 graduandos participantes do estudo destaca que a  

maioria (90%) é do sexo feminino; está na faixa etária entre 26 a 35 anos; 54% 

nunca atuaram na docência e a escolaridade dos pais atinge apenas o ensino 

fundamental incompleto (46% dos pais e 37% das mães). 

A análise foi realizada em duas etapas. Na primeira observamos a 

concordância e discordância do grupo em relação às situações problema 

apresentadas. Constatamos que a maioria expressiva optou pela alternativa C, qual 

seja: “sou contra, acho que a professora/diretora não poderia ter tomado essa 

decisão”. Porém, mesmo estando contra atitudes que indicavam injustiça frente ao 

aluno, nas justificativas apresentadas não evidenciavam práticas mais justas.  

Na segunda etapa, utilizamos o software ALCESTE para a realização do 

processamento e análise das justificativas.  
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  Cabe ressaltar que o estudo da Representações Sociais requer cuidados 

para não identificar representações apenas na expressão do professor às diferentes 

questões. É preciso sempre analisar todas as falas, categorizar e descrever o 

discurso para compreender como as Representações Sociais se revelam.  

As análises finais das questões são apresentadas a partir dos descritores 

orientadores da elaboração das questões. 

Descritor 1: Acesso e Permanência do aluno na escola 

 O Descritor 1 envolveu as questões  2 e 3. Ambas tratando do direito do 

acesso e permanência do aluno na escola.  

Confrontados com este direito (na questão 2), os graduandos  apresentam 

diferentes perspectivas: ora reconhecem que se trata de um direito do aluno ter 

acesso e permanência na escola, ora ponderam que tais direitos devem estar 

condicionados às condições e possibilidades da escola. Frente a estas duas 

impossibilidades sugerem “o jeitinho”, como uma forma não convencional para 

contornar a situação.  

Na questão 3 os graduandos são também levados a decidir entre uma 

situação de indisciplina e o direito de permanência na escola. 

Nesta questão, os graduandos reconhecem o papel da família nas ações 

da escola, mas limitam sua atuação na tomada de decisões. Apontam que deve 

haver um trabalho conjunto entre a instituição escolar e a família para resolver o 

problema e uma investigação sobre o comportamento do aluno. Todavia, ressaltam 

que a escola tem procedimentos previstos e que, em última instância, não excluem a 

possibilidade de expulsão do aluno. 
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Podemos então destacar que o posicionamento dos graduandos parece 

aqui conflitar com as justificativas que apresentam. Primeiro, a solução para o 

atendimento de um direito fica condicionado ao “jeitinho”. E depois, finda as 

possibilidades de diálogo com a família e investigação sobre o comportamento do 

aluno, admitem a transferência compulsória. Nota-se, de modo geral, que os 

graduandos não conseguem ultrapassar os condicionamentos burocráticos 

contextuais que definem o cotidiano da escola.  

 

Descritor 2: Atendimento aos alunos com deficiência 

 

Este descritor se refere à questão nº 1. Com discurso superficial, os 

graduandos ratificam que “todos têm direitos iguais”, criticam a atuação da 

professora em não avaliar o aluno surdo, mas não conseguem sugerir práticas 

pedagógicas inclusivas ou de avaliação que garantam o tratamento igualitário.  

 

Descritor 3: Uso de medidas educacionais e inclusivas por parte dos 
professores. 

 

Este descritor refere-se às questões 5, 7 e 11. 

 Na questão 5 uma aluna é proibida, pelos pais, de participar da festa 

junina por questões religiosas. Parte dos respondentes não reconhece a festa junina 

como uma manifestação religiosa e sim como diversidade cultural, colocam em 

discussão o direito da aluna em participar das atividades escolares, propõem 
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conversa com os pais no sentido de convencê-los. Outros ressaltam apenas que a 

religião da família deve ser respeitada. Não há  apontamento de ação efetiva no 

sentido de resolver a situação por meio de medidas educacionais e inclusivas 

eficientes.  

Na questão 7 é possível verificar situações semelhantes na argumentação 

dos respondentes. Perante a reclamação de alunas sobre as aulas de educação 

física que privilegiam os meninos e acabam excluindo as meninas, os graduandos 

apontam que deve haver melhor comunicação (direção e professor) e acatar os 

questionamentos das meninas. É novamente um discurso vago, não indica soluções 

concretas e efetivas com medidas educacionais e inclusivas.  

Diante de uma situação de clara injustiça envolvendo atribuição de notas, 

na questão 11, os graduandos apresentam-se contrários à atitude da professora. 

Entretanto, mais uma vez indicam que o diálogo pode resolver o problema, porém 

não há menção a práticas efetivas que resolvam o caso. 

Descritor 4:  Igualdade de atendimento a todos os alunos. 

Este descritor apresenta a questão 6. Nesta questão, os graduandos são 

confrontados com uma situação em que não há igualdade de atendimento a todos os 

alunos. É um caso que traz exemplos de falta de critérios avaliativos e, 

consequentemente, um aparente favorecimento por parte da professora. O discurso 

dos graduandos se divide entre os que concordam com a professora, afirmando que 

ela sabe o que está fazendo e conhece seus alunos e os que defendem a atribuição 

da mesma nota, visto que não foi devidamente clara a forma de avaliar. Entretanto, a 

avaliação vai além da atribuição de notas e os respondentes se limitam a essa 

posição. 
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Descritor 5: Oferecimento de ensino de qualidade 

Para este descritor foram estabelecidas 3 questões (8, 9 e 10). Tais 

questões, de modo geral, discutem o oferecimento de ensino de qualidade. Na 

questão 8 a situação apresentada refere-se a um problema comum em muitas 

escolas: a dificuldade de ler e escrever por parte de alunos das séries adiantadas, 

como no caso, 6ª série. Os graduandos atribuem a responsabilidade de solucionar a 

questão ao professor, não consideram as condições gerais da escola, sua estrutura, 

a organização pedagógica, enfim, ainda que apontem algumas sugestões, limitam-se 

à prática direta do professor.  

No que se refere à questão 9, a situação apresentada diz respeito à 

possibilidade do exercício de cidadania dos alunos, ou seja, a possibilidade de 

expressar suas opiniões, questionar as decisões tomadas, visando ao bem comum. 

A maior parte dos graduandos é favorável a que os alunos tenham esse direito, o 

que corrobora para uma formação valorativa.  

A questão 10 traz uma situação de violência doméstica detectada pela 

professora e, ainda que não relacionada diretamente ao ensino, esta questão exige 

uma atuação de qualidade no sentido de fazer valer a justiça por meio de denúncias 

e acionamento aos órgãos competentes. O discurso dos graduandos para esta 

questão é bastante contraditório. A maior parte deles concorda com a atitude de 

denunciar; entretanto, podemos constatar que mesmo na única questão em que há 

de fato uma intervenção direta do professor no caso, os graduandos sugerem que 

deve-se respeitar as hierarquias da escola, que a professora deveria 

necessariamente comunicar primeiro a diretora, o conselho de classe, ou seja, mais 

uma vez, um discurso que burocratiza a solução do problema.  
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Descritor 6: Respeito a todos os alunos, independente de sexo, cor, 
religião, etc. 

Este descritor se refere à questão 4, envolve uma situação de desrespeito, 

intolerância, bullying. Foi possível identificar no discurso dos graduandos algumas 

sugestões para se trabalhar a conscientização e a vivência de valores, mas não 

apresentam ações concretas no sentido de combater de fato esses casos. Fica 

evidente que a postura desses graduandos, mais uma vez resume-se ao diálogo.  

Assim, as análises das questões propostas indicaram a possibilidade de 

identificar as representações sociais sobre justiça, aqui caracterizadas como ações 

que visariam proporcionar aos alunos, seja na escola ou em sala de aula, condições 

de igualdade e equidade.  

Nestas representações identificadas observam-se, claramente, os 

processos de objetivação. A justiça enquanto possibilidade de acesso e permanência 

na escola de todos os alunos, a garantia de educação de qualidade, o atendimento 

ao aluno com deficiência, o respeito e a igualdade de atendimento a todos são 

reconhecidos de forma inquestionável pelos graduandos, que, no entanto, não 

conseguem apresentar mecanismos de como este direito se efetivaria na escola. Seu 

posicionamento frente às questões que foram apresentadas evidencia uma 

objetivação da justiça (enquanto a garantia dos direitos) que parece “naturalizar“ tais 

direito. Todos estão de acordo, é um bem claramente aceito, mesmo que não 

aplicável.  

Assim, as representações sociais dos graduandos sobre justiça (igualdade 

e equidade) com tais mecanismos de objetivação são expressas de forma fluida, 

fugidia, que acabam justificando a falta de possibilidade de se realizar a justiça tal 

como é definida nos PCNs. Por exemplo: frente às dificuldades de acesso e 

permanência do aluno à escola, dá-se um jeitinho para conseguir vagas; diante de 

uma situação de bulying, vamos conversar com todos os alunos para conscientizar a 
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ação, mas nenhuma ação concreta é tomada imediatamente; existe uma solicitação 

dos pais dos alunos da sala em expulsar um aluno indisciplinado, a solução: vamos 

conversar com a família, verificar se ele realmente se comporta de tal maneira, mas 

em última instancia, os graduandos concordam em expulsá-lo. São apontamentos 

que visam o tempo todo, remediar a situação, sem proposições de ações concretas 

para a solução das situações-problema. 

As representações sociais dos graduandos sobre justiça identificadas 

neste estudo parecem, portanto, estar condicionadas a aceitação, concordância de 

um direito (há uma objetivação do direito), mas não ficam claros os valores que 

ancoram tal aceitação. Nestes termos, aceitam-se mas não se implementam ações 

que permitam intervir na construção de uma ação justa e igualitária na escola. 

Atuar para que se desenvolva justiça na escola exige formação ética, 

construção de uma formação baseada na justiça. Seria interessante analisar como 

estes graduandos estão sendo formados, como refletem e se habilitam para atuar 

com justiça. 

A pesquisa desvela, claramente, que a formação acadêmica dos 

graduandos de pedagogia que participaram de nosso estudo não os habilita a atuar 

na Educação Básica de forma efetiva na formação de valores. Apresentam 

representações sociais, isto é, saberes do senso comum sobre justiça, que não estão 

suportadas por um conhecimento educacional sobre a questão. Para que a escola 

assuma, de fato, a formação em valores democráticos, é fundamental que mais do 

que aceitar um valor como importante e fundamental, o professor aprenda a 

desenvolvê-lo, a formar crianças e jovens para a cidadania ativa para que tenhamos 

um mundo mais desejado e desejável. 
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Percentual das Classes: Questão 1 

Classe 1
8%

Classe 2
21%

Classe 3
10%

Classe 4
6%

Classe 5
9%

Eliminado
46%

ANEXO 1 

ANÁLISE DESCRITIVA A PARTIR DO PROCESSAMENTO DO ALCESTE: 

QUESTÃO 1:  

Neste item analisamos cada uma das justificativas apresentadas pelos graduandos 

para as 11 questões, por meio das Classes propostas pelo Alceste. 

Quadro 1 – Descritor e classes da Questão 1 

Descritor 2: Atendimento aos alunos com deficiência. 

Questão 1: Fred é um aluno surdo e em sua sala de aula não tem intérprete de libras. Numa 
segunda-feira Fred chega à sala e observa que os colegas estão um pouco mais nervosos que 
em dias normais. Fica sabendo pelo colega que é dia de prova. A professora disse ao Fred que 
não colocou o aviso na lousa, pois, sendo ele um aluno com deficiência, não será avaliado 
como os demais. Você concorda com a professora?  

   
(A) Não Concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

  
Dendrograma das classes: 
  
 Classe 1 (13uce) |-------------+                                    
                                |---------------------------------+  
 Classe 3 (17uce) |-------------+                                 |  
                                                                  |+ 
 Classe 2 (34uce) |-------------------+                           |  
                                      |-------------+             |  
 Classe 4 (10uce) |-------------------+             |             |  
                                                    |-------------+  
 Classe 5 (14uce) |---------------------------------+      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Autor 
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Palavras chi²

Acredito 33.71
Discriminação 16.42
Fazer 16.39
Poderia 16.39
Concordo 16.28
Avaliar 8.09

Classe 5

Grupo 2 Grupo 3Grupo 1

Questão 1

Palavras chi²

Método 43.74
Precisa 17.91

Adequado 17.91
Existe 12.07
incluir 12.07
Dever 10.86
Aplicar 8.61
Meio 6.64

Preparar 4.76
Professor 4.11

Classe 1

Palavras chi²

Prova 18.43
Colega 12.97
Surdo 10.01

Decisão 8.34
Interprete 8.34
Sabendo 8.34

Comunicar 5.31
Entender 6.98

Classe 3
Palavras chi²

Sala 11.71
Deficiência 10.94
Participar 8.42

Forma 8.14
Igual 6.66

Buscar 4.93
Direito 3.32

Independente 2.34

Classe 2

Palavras chi²

Partir 24.79
Momento 22.85
Escola 19.55
Deve 15.62
Excluir 12.45
Libras 9.43
Língua 9.43
Necessidade 9.43

Classe 4

A questão 1, corresponde ao descritor 2. Conforme o dendrograma o 

Alceste processou cinco classes e apresentou a possibilidade de integração ente  

elas, o que denominamos “grupo”. Conforme mencionado na metodologia, os grupos 

são propostos conforme dados do dendrograma. Após a leitura de cada uma das 

classes do referido grupo, por meio da proximidade de sentidos, pode-se chegar a 

possíveis categorias.  

O primeiro grupo envolve as classes 1 e 3, o segundo grupo refere-se às 

classes 2 e 4 e por fim o terceiro grupo diz respeito à classe 5, classe esta que está 

vinculada ao grupo 2.   

Em relação aos percentuais das classes processadas, constata-se no 

gráfico acima que do total de 163 UCEs analisadas, 54% foram incluídas na 

composição das 5 classes e 46% foram eliminadas. Nesse sentido, o que chama a 

atenção é o fato do percentual de UCEs distribuído nas classes ser inferior à 70%, o 

que indica um discurso heterogêneo. Pode-se verificar abaixo a classificação 

hierárquica descendente das classes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Dendrograma de classes: Classificação hierárquica descendente 
sobre as justificativas da questão 1. 

Fonte: Autor 
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Tabela 1 - Classe 1 - Questão 1
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Método 8 88.89 43.74
Precisa 4 80.00 17.91

Adequado 4 80.00 17.91
Existe 3 75.00 12.07
incluir 3 75.00 12.07
Dever 8 36.36 10.86
Aplicar 3 60.00 8.61
Meio 2 66.67 6.64

Preparar 3 42.86 4.76
Professor 11 21.15 4.11

Fonte: Autor

Classe 1

Na figura 1 verifica-se a classificação hierárquica descendente, a 

constituição dos grupos e o vocabulário próprio de cada uma das classes, conforme 

a pontuação de chi². 

 As análises das classes foram realizadas individualmente, como 

apresentamos abaixo: 

Classe 1

 

 

 

 

 

 

As palavras método, precisa, adequar, existe e incluir apresentam 

respectivamente os maiores pontos no em chi², ou seja,  têm uma forte relação com 

a classe e dão força ao discurso proposto. Abaixo alguns exemplos das justificativas 

desta classe: 

“A professora precisa adequar suas aulas, rotina, e planejar 
mecanismos, métodos e praticas para verdadeiramente incluir esse 
aluno.” 

 – A classe 1, junto à classe 3, compõe o grupo 1. Nesta classe 

constata-se um discurso voltado à adequação do método de avaliação. Os 

graduandos apontam que existem diferentes maneiras de avaliar Fred, o fato 

de ser portador de deficiência não impede que ele faça parte do processo 

avaliativo. Cabe à professora ajustar as condições em sala e incluir este aluno.  
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Tabela 2 - Classe 2 - Questão 1
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Sala 10 83.33 11.71
Deficiência 16 66.67 10.94
Participar 5 100.00 8.42
Forma 8 80.00 8.14
Igual 4 100.00 6.66
Buscar 3 100.00 4.93
Direito 6 66.67 3.32
Independente 3 75.00 2.34
Fonte: Autor

Classe 2

 “O que a professora deveria ter feito é avaliá-lo, não precisa ser 
com o mesmo método e conteúdo, existem outras estratégia e 
possibilidades para aplicar a prova para o aluno com deficiência.” 

“Sou contra, porque existem varias formas para avaliar um aluno e 
ela deveria encontrar o método adequado para avaliação desse 
aluno.” 

 

Classe 2

 

 

 

 

 

 

Nesta classe as palavras sala, deficiência, participar, forma e igual 
apresentam os maiores pontos em chi² e trazem forte relação com a classe no 

sentido de propor coerência ao discurso. Abaixo alguns exemplos de justificativas: 

 “Sim, totalmente contra, pois as pessoas com deficiência, seja ela 
qual for, têm de ser tratadas e avaliadas da mesma forma que os 
demais.” 

“Fred, mesmo com as limitações de sua deficiência seja ela qual for, 
ele e um aluno da sala, e ela como professora, tem que proporciona 
a ele momentos que o façam se sentir desta forma.” 

 – O grupo 2 é formado pelas classes 2 e 4. O discurso predominante 

desta classe é o tratamento igualitário, ou seja, conforme a fala dos 

graduandos de pedagogia, Fred deveria ser tratado e avaliado da mesma 

maneira que os outros alunos. Independente de suas limitações, a professora 

deve incluí-lo e proporcionar o atendimento e condições por igual em sala.   
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Tabela 3 - Classe 3 - Questão 1
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Prova 12 48.00 18.43
Colega 3 100.00 12.97
Surdo 6 54.55 10.01
Decisão 3 75.00 8.34
Interprete 3 75.00 8.34
Sabendo 3 75.00 8.34
Comunicar 4 50.00 5.31
Entender 4 57.14 6.98
Fonte: Autor

Classe 3

“As professoras devem avaliar os alunos com deficiência ou não por 
igual. Avaliar de forma diferente e uma forma de preconceito.” 

 

Classe 3

 

 

 

 

 

 

As palavras com maior chi² nesta classe são: prova, colega, surdo, 

interprete e decisão. Tais palavras estão presentes na maior parte das 

justificativas. Ainda que a palavra “comunicar” apresente menor chi² que as 

palavras anteriores, ela é responsável por fazer a ligação entre elas. Como 

verificamos nos exemplos abaixo: 

“Fred teria que ter um intérprete em sala de aula, mas como ele não 
tinha, a professora foi errada por ter tomado a decisão sem 
comunicar ele e dias antes da prova não tinha como seus colegas 
comunicar através de mensagem ou ate mesmo a professora de 
alguma outra forma.” 

 – A classe 3 compõe o grupo 1 junto à classe 1. Nesta classe 

encontra-se o apontamento de que a professora deveria ter comunicado 

devidamente a Fred sobre a prova. Ainda que o aluno não tenha interprete em 

sala, a professora deveria ter avisado o dia da avaliação para que ele se 

preparasse adequadamente e pudesse fazer a prova juntamente com seus 

colegas.  

 “Sou contra, pois a professora devia ter comunicado Fred sobre o 
dia da prova e ter feito uma avaliação adequada para Fred.” 
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Tabela 4 - Classe 4 - Questão 1
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Participar 4 80.00 24.79
Momento 5 62.50 22.85
Escola 4 66.67 19.55
Deve 7 36.84 15.62
Excluir 3 60.00 12.45
Libras 2 66.67 9.43
Língua 2 66.67 9.43
Necessidade 2 66.67 9.43
Fonte: Autor

Classe 4

“Sabendo que a sala não conta com interprete e que o aluno Fred é 
surdo, a professora deveria ter oferecido a este aluno a opção de 
estudar para a prova.” 

 

Classe 4

 

 

 

 

 

As palavras com maiores chi² que dão força ao discurso são escola 
(19.55), excluir (12.45), deve (15.62) e necessidade (9.43) e trazem coerência com 

a classe.  

 “A partir do momento que uma criança com necessidades especiais 
é inserido em uma escola, ela deve ser avaliada como todos os 
demais alunos.” 

“Sou contra pelo fato que a partir do momento que se tem a inclusão 
na escola, não se pode excluir ninguém. O que essa professora esta 
fazendo e integrar esse aluno e não incluí-lo.” 

“A partir do momento que uma pessoa com deficiência, ela deve ter 
suas necessidades atendidas por completo, a avaliação faz parte do 
processo escolar.” 

 -  A classe 4 traz o discurso muito próximo à classe 2, haja vista a 

possibilidade de integração por meio do dendrograma. Na fala dos graduandos, 

presentes nesta classe, o aluno Fred deve ser avaliado como todos os outros 

alunos, não pode ser excluído e deve ter suas necessidades atendidas. 

Estando esse aluno inserido na escola, deve fazer parte de todo o processo 

educativo e a avaliação é parte do processo, não pode estar excluído das 

atividades. 
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Tabela 5 - Classe 5 - Questão 1
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Acredito 7 87.50 33.71
Discriminação 3 100.00 16.42
Fazer 6 60.00 16.39
Poderia 6 60.00 16.39
Concordo 4 80.00 16.28
Avaliar 9 32.14 8.09
Fonte: Autor

Classe 5

 

Classe 5

 

 

 

 

 

 

 

As palavras com maiores chi² que dão força ao discurso são escola 
(19.55), excluir (12.45), deve (15.62) e necessidade (9.43) e trazem coerência com 

a classe.  

 “Não concordo, a oportunidade deve ser para todos. Ela poderia dar 
a prova e depois fazer uma avaliação dentro das conclusões dele, 
isso foi uma discriminação.” 

 “A professora poderia utilizar alguma maneira para fazer a 
avaliação dentro das limitações que o aluno tenha.” 

 – Nesta classe encontramos um discurso que visa à adequação, por 

parte da professora, às necessidades do aluno tendo em vista a inclusão e a 

possibilidade de ser avaliado. Fred tem suas limitações e os graduandos 

acreditam que cabe à professora incluir o aluno de acordo com suas 

necessidades, sem discriminação. 
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ANEXO 2 

ANÁLISE DESCRITIVA A PARTIR DO PROCESSAMENTO DO ALCESTE: 

QUESTÃO 2:  

Quadro 2 – Descritor e classes da Questão 2 

 

 

Descritor 1:  Acesso e permanência do aluno na escola. 

Questão 2: Luiza mudou-se e teve que transferir sua filha para a escola pública do novo bairro. 
No entanto, a escola mais próxima de sua casa não tinha vaga. A diretora informou que as 
salas estavam com o número de alunos adequado para o padrão e não aceitou a transferência 
da aluna. Você concorda com a diretora?   

 

(A) Não Concordo, mas entendo que a  diretora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a diretora  não poderia ter tomado essa decisão. 

  
Dendrograma das classes: 
  
 Cl. 1 (34uce) |-------------------------------+                  
           18                                  |----------------+ 
 Cl. 3 (30uce) |-------------------------------+                | 
           19                                                   + 
 Cl. 2 (31uce) |------------------------------------------------+ 
  
          

Distribuição das classes segundo as UCEs 

Eliminado
42%

Classe 3
18%

Classe 2
19%

Classe 1
21%

 

Fonte: Autor 
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Grupo 1

Questão 2

Grupo 2

Palavras chi²
Mãe 25.67
Direito 19.63
Criança 18.19
Estudar 17.30
Dar 9.47
Orientar 7.49
Filha 7.49
Acho 7.49
Mesma 7.49
Poderia 7.39
Pedir 5.56
Conseguir 5.56
Vaga 5.08

Classe 1
Palavras chi²

Super 23.07
Lotação 10.90
Acaba 10.90
Aprendizado 10.90
Grande 10.90
Vezes 10.90
Lotadas 9.69
Acontecendo 9.69
Trabalho 8.62
Número 7.81
Concordo 7.13
Atrapalhando 5.39
Ocorre 5.39
Sala 5.01

Classe 2
Palavras chi²

Aceitar 21.54
Aluno 18.93
Decisão 11.44
Educação 11.44
Lei 10.25
Qualidade 6.71
Diretora 6.50
Negar 5.73
Ensino 5.73
Dever 5.55
correto 3.64
Prejudicado 3.64
Matricular 2.65

Classe 3

O descritor que deu suporte a esse item foi o “1º”: Acesso e 

permanência do aluno na escola. O dendrograma para esta questão apresenta 

três classes que estão incorporadas em dois grupos: grupo 1 (classes 1 e 3), 

com possibilidade de integração e grupo 2 (classe 2). Conforme o percentual 

das UCEs partilhadas nas classes verifica-se que 58% estão distribuídas em 

três classes e que 42% das UCEs foram eliminadas por não serem compatíveis 

com nenhuma das classes. Esse dado é importante, pois mostra que o 

discurso dos graduandos para essa questão 2 é heterogêneo, o que 

impossibilita a generalização do discurso. Assim, será feito a análise da cada 

uma das classes para verificar a fala dos sujeitos. Verifica-se em seguir a 

classificação hierárquica descendente das classes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Dendrograma de classes: Classificação hierárquica 
descendente sobre as justificativas da questão 2. 

 

O estabelecimento de denominações para os grupo fez-se por conta 

da interpretação das justificativas dos graduandos. 
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Tabela 6 - Classe 1 - Questão 2
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Mãe 14 93,33 25.67
Direito 19 70,37 19.63
Criança 20 66,67 18.19
Estudar 13 81,25 17.30
Dar 5 100,00 9.47
Orientar 4 100,00 7.49
Filha 4 100,00 7.49
Acho 4 100,00 7.49
Mesma 4 100,00 7.49
Poderia 8 72,73 7.39
Pedir 3 100,00 5.56
Conseguir 3 100,00 5.56
Vaga 14 53,85 5.08

Classe 1

Classe 1 - Ao verificarmos a classe 1, dentro do grupo 1, notamos que o 

discurso dos graduandos aponta que todas as crianças têm direito a 

educação e assim, a diretora deveria “dar um jeitinho” para aceitar a 

aluna, fazer algumas adaptações, mas incluí-la na sala. É possível notar 

que os graduandos atribuem à diretora uma autonomia no sentido de ter o 

poder em conseguir vagas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

As palavras mãe, direito, criança e estudar apresentam os maiores 

pontos em chi². É um discurso que tem uma forte relação com a classe e está 

sustentado por estas palavras. As palavras “direito “e “mãe” têm a maior 

freqüência dentro desta classe. 

 “A diretora deveria conversar com a mãe que, apesar das 
salas já estarem com o numero adequado, ela conseguiria a 
vaga para sua filha, pois a criança não pode ficar sem 
estudar.” 
 
“Ela poderia ter dado um jeitinho, pois a mãe tem direito de 
colocar sua filha na escola. E dever do estado dar escola para 
comunidade e esta mãe faz parte agora e a filha não pode 
ficar sem estudar.” 
 
 “A diretora deveria conversar com a mãe que, apesar das 
salas já estarem com o número adequado, ela conseguiria a 
vaga para sua filha, pois a criança não pode ficar sem 
estudar.” 

Fonte: Autor 
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Tabela 7 - Classe 2 - Questão 2
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Super 10 100,00 23.07
Lotação 5 100,00 10.90
Acaba 5 100,00 10.90
Aprendizado 5 100,00 10.90
Grande 5 100,00 10.90
Vezes 5 100,00 10.90
Lotadas 6 85,71 9.69
Acontecendo 6 85,71 9.69
Trabalho 4 100,00 8.62
Número 10 62,50 7.81
Concordo 6 75,00 7.13
Atrapalhando 4 80,00 5.39
Ocorre 4 80,00 5.39
Sala 16 47,83 5.01

Classe 1

 
“Porque se tratasse de algum conhecido dela, ela iria dar um 
jeito de arrumar a vaga para a mesma não ficar fora da escola, 
pois é um direito da criança estudar.” 
 

Classe 2 – Esta classe encontra-se vinculada ao grupo 2. Estes 

graduandos apontam que a “super lotação” pode atrapalhar o 

aprendizado das crianças, o trabalho do grupo, prejudicar de alguma 

forma o educador e que existem outras escolas que podem atender a 

aluna. Podemos então verificar que o motivo para não aceitar a matricula 

da aluna está justamente no volume de alunos em sala.   

 

 

 

 

 

 

 

Encontram-se nesta classe justificativas cujas palavras com maiores 

chi² são: super, lotação, acaba, aprendizado, grande e vezes. Estão 

presentes nas justificativas que compõem o discurso desta classe. 

 
“Não adianta trabalhar com número grande de alunos na sala, 
isso acaba atrapalhando o desenvolvimento e aprendizado do 
aluno, por isso existe as demais escolas próximas da região, 
cada sala tem um número certo para acomodar os alunos.” 
 
“A super lotação em uma sala de aula acaba sobrecarregando 
o educador além de atrapalhar na concentração e aprendizado 

Fonte: Autor 
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Tabela 8 - Classe 3 - Questão 2
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Aceitar 9 100,00 21.54
Aluno 17 65,38 18.93
Decisão 5 100,00 11.44
Educação 5 100,00 11.44
Lei 6 85,71 10.25
Qualidade 3 100,00 6.71
Diretora 19 45,24 6.50
Negar 4 80,00 5.73
Ensino 4 80,00 5.73
Dever 5 71,43 5.55
correto 3 75,00 3.64
Prejudicado 3 75,00 3.64
Matricular 5 55,56 2.65

Classe 1

das crianças. mas também e um direito da criança ter uma 
vaga próxima a sua casa.” 
 
“Hoje as salas estão super lotadas, e isso acaba atrapalhando 
o desenvolvimento das crianças.” 
 
“A super lotação numa sala irá afetar o andamento do trabalho 
do grupo. Apenas seria contra se não houvesse outra escola 
nas proximidades.” 
 
 

Classe 3 - No que se refere à Classe 3, passível de integração com a 

classe 1 dentro do grupo, encontramos um discurso acerca da qualidade 

do ensino como centralidade e, essa qualidade, pode ser comprometida 

caso as salas estejam lotadas. Os graduandos tendem a concordar com a 

postura da diretora. Porém, há uma defesa de que a educação é um 

direito de todos, é lei e nesse sentido, a escola deve aceitar a aluna ou 

indicar outra escola mais próxima para que ela tenha seus direitos 

educacionais atendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 
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As justificativas que apresentaram as palavras com maiores chi² e 

frequência têm as palavras aceitar, aluno, decisão, educação e lei como 

centralidade para dar força ao discurso.  

“Segundo a constituição a diretora não poderia ter negado a 
matricula da menina, porém em se tratando de qualidade de 
ensino a diretora teve uma atitude correta.” 
 
“Se a sala esta com sua capacidade máxima de alunos, 
aceitar outros pode comprometer a qualidade do ensino. A 
diretora pode indicar outra escola no bairro, cuja capacidade 
permita receber a transferência, como prevê a lei.” 
 
“A diretora tem a obrigação, isto e, a escola deve aceitar a 
aluna porque a educação é um direito de todo cidadão.” 
 
“O excesso realmente atrapalha, mas devemos nos adequar a 
situação e aceitar a aluna.” 
 
“A diretora em sua função teria que auxiliar esse pai. Não 
matricular essa aluna é contra a lei, porque a própria 
constituição diz que a educação e um direito de todos e dever 
do estado.” 
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ANEXO 3 

ANÁLISE DESCRITIVA A PARTIR DO PROCESSAMENTO DO ALCESTE: 

QUESTÃO 3:  

Quadro 8 – Descritor e classes da Questão 3 

Descritor 1: Acesso e permanência do aluno na escola. 

Questão 3: Michel era um aluno cujo comportamento atrapalhava as aulas e os colegas. Os pais 
dos outros alunos de sua sala fizeram uma carta, pedindo que a diretora o expulsasse. A diretora 
suspendeu o aluno e o avisou que caso ele não se comportasse de maneira adequada, o 
encaminharia para outra escola. Você concorda com a atitude da diretora? 
 

(A) Não Concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

  
Dendrograma das classes: 
  
 Cl. 1 (  19uce) |------------+                                     
             15               |----------------------------------+  
 Cl. 7 (  31uce) |------------+                                  |  
 Cl. 2 (  19uce) |------------+                                  |  
             17               |                                  |+ 
             13               |----+                             |  
 Cl. 6 (  14uce) |------------+    |                             |  
             16                    |----------------+            |  
 Cl. 3 (  19uce) |-----------------+                |            |  
             18                                     |------------+  
 Cl. 4 (  16uce) |----------------+                 |               
             12                   |-----------------+               
 Cl. 5 (  15uce) |----------------+                                 
  

Processamento das Classes: Questão 3

Classe 7
19%

Classe 6
9%

Classe 5
9%

Classe 4
10%

Classe 3
12%

Classe 2
12%

Classe 1
12%Eliminado

17%
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A questão 3 refere-se ao descritor 1: “Acesso e permanência do aluno 

na escola.” Cabe ressalta que nesta questão a situação apresentada diz 

respeito ao alunos que está freqüentando a escola e portanto o foco é na 

permanência.  

No que abrange o processamento das UCEs, é possível verificar, por 

meio do dendrograma acima, que o Alceste classificou 7 classes e que existe a 

possibilidade de integração entre ela, o que em nossa análise denominamos 

“grupos”. O grupo 1 abarca as classes 1 e 7, o grupo 2, as classes 2 e 6. Com 

um distanciamento maior, o que pode indicar uma menor possibilidade de 

integração do discurso, está o grupo 3 que abrange as classes 4 e 5. A classe 

3 que está no mesmo nível que o grupo 3 está ligada ao grupo 2. Na análise 

individual das classes verificaremos se a possibilidade de integração é 

possível. 

Em relação à distribuição das classes conforme o processamento das 

UCEs, verificamos nos gráfico que 83% das UCEs foram classificadas nas 

classes e somente 17% foram eliminados pelo software. Esses dados revelam 

que o discurso dos graduandos para esta questão é homogêneo. No que 

compreende a distribuição de classes, a que tem o maior percentual de UCEs é 

a classe 7 com 19%, as classes 1, 2 e 3 apresentam 12% cada, a classe 4 com 

10% e as classes 5 e 6 com 9% das UCEs processadas. 

Verificamos abaixo a classificação hierárquica descendente das classes 

com a relação das palavras com maiores chi², o que estão relacionadas aos 

discursos dos respondentes.  
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Questão 3

Grupo 3Grupo 1

Classe 3

Grupo 2

Palavras chi²

Trabalho 33.45
Família 26,27
Precisa 18.32
Indisciplina 16.16
Problema 9.98
Expulsão 9.21
Juntamente 8.87
Deve 8.25
Comunidade 6.88
Educador 6.88
Solucionar 6.55
Entender 5.84
Escola 4.94
porque 3,63
outras 2,81
crianças 2,81
tentar 2,61
resolver 2,61
maneira 2,18

Classe 1

Palavras chi²

Buscar 23.23
Forma 14.70
Resolver 14.70
Problema 11.40
Solucionar 9.34
Analisar 9.34
Encontrar 6.16
Agindo 6.16

Classe 7

Palavras chi²

Decisão 43.24
tomar 23,64
Sala 19.70
outros 18,42
Ajudar 18.32
Professor 6.88
Melhor 6.55
Verificar 4.30
Providências 4.30
ter 4,16
poderia 3,20
deveria 3,19
acaba 2,18
adequado 2,18
situação 2,18

Classe 2

Palavras chi²

Conversar 37.23
Chamar 35.37
Pais 20.07
Saber 10.54
Acho 8.50
Fazer 8.20
Lugar 6.82
Responsáveis 6.82

Classe 6

Palavras chi²

Atitude 26.16
Comportamento 23.87
Acredito 19.70
esta 16,30
Fato 18.32
Alguma 18.42
mudar 13,43
procurar 9,51
Investigar 8.87
Dever 8.53
Causa 6.55
melhor 6,55
Diretor 4.54

Classe 3

Palavras chi²

Suspensão 15.45
Poderia 14.73
Tomadas 8.66
Transferencia 6.64
mudar 4,69
Poderia 4.78

Classe 4

Palavras chi²

Entendo 26.65
Punição 24.52
Concordo 15.53
Tenha 6.18
Expulsão 5.01

Classe 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Dendrograma de classes: Classificação hierárquica 
descendente sobre as justificativas da questão 3. 

 

Pode-se verificar na classificação hierárquica descendente a 

constituição dos grupos e o vocabulário próprio de cada uma das classes, 

conforme a pontuação de chi². 

 A análise das classes foi realizada individualmente como 

apresentamos abaixo: 

Classe 1 - Na classe 1 observamos que o discurso dos graduandos  

aponta para a necessidade de haver um trabalho conjunto com a equipe 

escolar, a comunidade, o conselho e a família para resolver o problema. 

Expulsar o aluno não vai resolver, somente irá transferir o problema para 

outra instituição. 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 9 - Classe 1 - Questão 3
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Trabalho 8 72,73 33.45
Família 8 61,58 26,27
Precisa 4 80,00 18.32
Indisciplina 5 62,50 16.16
Problema 11 29,73 9.98
Expulsão 7 39,84 9.21
Juntamente 3 60,00 8.87
Deve 7 35,00 8.25
Comunidade 2 66,67 6.88
Educador 2 66,67 6.88
Solucionar 3 50,00 6.55
Entender 4 40,00 5.84
Escola 10 24,39 4.94
Fonte: Autor

Classe 1

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se identificar nas justificativas as palavras selecionadas 

conforme o  chi²:  trabalho, família, problema,  expulsão, comunidade e 

solucionar. Notamos então que existe relação entre as palavras e 

classificação de UCEs e que deste modo, tais palavras dão força ao discurso 

dos respondentes. 

“Os pais não têm o direito de expulsar algum aluno, o dever 
desta escola é trabalhar juntamente com o aluno e a família, 
descobrir sua problemática para tentar auxiliar esse aluno e não 
expulsá-lo.” 

“O aluno não tem que ser expulso mas deve ser trabalhado e 
investigado junto à família, para saber o porque de tal 
comportamento, expulsá-lo ou mudá-lo de escola, não vai 
resolver o problema.” 

“Como diretora, ela jamais deverá empurrar questões não 
resolvidas, esse aluno é da sua escola, ela precisa juntamente 
com a equipe escolar, a comunidade, o conselho, os pais, 
encontrar estratégias para educar esse aluno.” 
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Tabela 10 - Classe 2 - Questão 3
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Decisão 12 63,16 43.24
tomar 12 42,86 23,64
Sala 5 71,43 19.70
outros 3 50,00 18,42
Ajudar 4 80,00 18.32
Professor 5 38,46 6.88
Melhor 3 50,00 6.55
Verificar 2 50,00 4.30
Providências 2 50,00 4.30
ter 6 28,57 4,16
poderia 4 30,77 3,20
deveria 8 23,53 3,19
Fonte: Autor

Classe 2

Classe 2 – Verificamos que o discurso dos respondentes nesta classe 

aponta que a diretora não poderia ter tomado tal decisão, outras medidas 

poderiam ser pensadas para melhorar a disciplina dessa criança. Para 

tanto, uma investigação deveria ser feita no sentido de verificar o que 

ocorre em sala entre o professor o aluno e a sala.  

 

 

 

 

 

 

 

Para a seleção das justificativas propostas pelo Alceste verifica-se 

que as palavras com maiores chi² são : decisão, sala, ajudar e professora. 

São também estas palavras com as maiores freqüências dentro da Classe.  

“A diretora não pode tomar a decisão de suspender um aluno 
a pedido dos pais. Seria necessário verificar com a professora 
o que realmente ocorre.” 

“Se o comportamento do aluno não estava adequado em sala 
a ponto dos pais fazerem esse pedido, antes de qualquer 
decisão deveria ser verificado: que estratégia o educador 
estaria usando para ajudar esse aluno?” 

“A decisão não tinha que ter sido tomada porque os pais de 
outros alunos questionaram a situação. Cabe a escola, 
membros da unidade pedagógica, saber o que ocorre nas 
salas e tomar providências adequadas e não partir para uma 
punição.” 
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Tabela 11 - Classe 3 - Questão 3
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Atitude 9 26,16 26.16
Comportamento 13 40,63 23.87
Acredito 5 71,43 19.70
Fato 4 80,00 18.32
Alguma 3 100,00 18.42
mudar 5 55,56 13,43
procurar 5 45,45 9,51
Investigar 4 50,00 8.87
Dever 10 29,41 8.53
Causa 3 50,00 6.55
melhor 3 50,00 6,55
Diretor 13 21,31 4.54
Fonte: Autor

Classe 3

Classe 3 - Conforme o dendrograma, a Classe 3 está vinculada ao grupo 

2 (classes 2 e 6), assim como ao grupo 3 (classes 4 e 5). A classe 3 traz 

um discurso que evidencia a necessidade de haver por parte da diretora, 

uma investigação junto aos docentes e o aluno para compreender as 

causas do comportamento de Michel e a partir daí tomar outras atitudes 

que não especificamente a punição.  

 

 

 

 

 

 

 

Nesta classe, as palavras que representaram o maior peso em chi² e 

apresentaram relação com o discurso foram: atitude, comportamento, 

investigar e dever. 

“A diretora deveria investigar melhor a causa de tal 
comportamento e junto com o corpo docente definir um plano 
de ação.” 

“Acredito que muitos diretores tomam essa atitude por medo. 
Não concordo porque penso que se deveria investigar o 
porque daquele comportamento, a partir dai se poderia tomar 
alguma atitude.” 

“Acredito que a diretora deveria ter tido o cuidado de se inteirar 
dos fatos e procurar por outra solução que não esta. Deveria 
ao menos conversar com o aluno, tentar compreender os 
motivos de seu mal comportamento.” 
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Tabela 12 - Classe 4 - Questão 3
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Suspensão 3 75,00 15.45
Poderia 5 50,00 14.73
Tomadas 2 66,67 8.66
Transferencia 3 42,86 6.64
Ser 6 33,33 8,93
Pode 4 30,77 4.78
Fonte: Autor

Classe 4

“A diretora não poderia tomar esta atitude sem investigar a 
causa do comportamento de Michel e procurar ajudá-lo da 
melhor maneira possível.” 

 

Classe 4 - Em relação à Classe 4, pode-se verificar que os graduandos 

aponta que a punição, de modo geral, não pode ser a primeira e única 

alternativa para problemas desse tipo. A investigação dos motivos que 

levam a indisciplina é fundamental para entender e propor melhora ao 

aluno. Somente esgotadas todas as possibilidades poderia se pensar 

numa suspensão ou na transferência compulsória. 

 

 

 

 

 

As palavras com maiores chi² e que estão relacionadas ao discurso 

dos graduandos são: suspensão, poderia, tomadas e transferência. 

 “A suspensão e ameaça de expulsão/transferência não 
podem ser as primeiras providencias a serem tomadas.” 

“A diretora deveria investigar, primeiro, os motivos da 
indisciplina de Michel. pois hoje é moda expulsar e transferir 
alunos por motivos banais.” 

“Somente depois de esgotadas todas as tentativas, poderia ser 
tentada uma transferência compulsória.” 

Classe 5 - Ao analisar a Classe 5, observamos que o discurso presente 

na classe é divergente. Primeiramente verifica-se que os respondentes 

não concordam com a expulsão, reiteram que deve haver uma 

investigação para entender as razões da indisciplina, a partir daí, propor 

um diálogo junto ao estudante para ajudá-lo.    
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Tabela 13 - Classe 5 - Questão 3
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Entendo 6 60,00 26.65
Punição 4 80,00 24.52
Concordo 4 57,14 15.53
Tenha 2 50,00 6.18
Expulsão 5 26,32 5.01
Mudar 3 33,33 4,69
decisão 4 21,00 2,12
Fonte: Autor

Classe 5

“Não concordo com a expulsão, nem advertência ou 
suspensão e claro que um bom diálogo, para que os alunos 
entendam que tem que ter limite.” 

 
“Além de alertá-lo sobre a expulsão, o ideal seria tentar 
conversar com ele e procurar entender as razões que o 
levavam a ser tão inquieto.” 
 
“De forma alguma expulsar o aluno, sim reintegrá-lo, fazê-lo 
entender que na escola é importante sua socialização para 
que ele possa aprender, ate mesmo para mudar sua postura.” 
 

Por outro lado, a classe 5 também conta com um discurso contrário, 

ou seja, que aprova a atitude da diretora e que tal maneira de agir serve para 

que a criança possa entender a realidade, que seus atos tem conseqüência e 

portanto a punição é justa. 
 
“Entendo que a diretora não tenha outra opção, devido aos 
acontecimentos em uma escola. Primeiro a diretora pune o 
aluno, depois reforça sua punição.” 
 
“A diretora tomou a decisão correta não por punição e sim 
para que o aluno acorde para a realidade e entender que o 
que o pessoal da escola quer é que ele mude de 
comportamento.” 
 
“Concordo, mas não porque na prática á o que acaba 
acontecendo. Porque antes viriam as advertências, conversa 
com os responsáveis. O aluno deve ter a consciência de que 
seus atos estão incomodando os demais colegas e que todo 
ato tem uma consequência, nesse caso em forma de punição.” 
 

As palavras com maiores chi² e que estão relacionadas ao discurso 

dos graduandos são: entendo, punição e concordo. A palavra com maior 

frequência e que perpassa  por todo o discurso é a punição.  

 

 

 

 



 163 

Tabela 14 - Classe 6 - Questão 3
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Conversar 9 52,94 37.23
Chamar 5 83,33 35.37
Pais 11 29,73 20.07
Saber 5 35,71 10.54
Acho 4 36,36 8.50
Fazer 3 43,86 8.20
Lugar 2 50,00 6.82
Responsáveis 2 50,00 6.82
Primeiro 4 36,36 8,50
diretor 9 14,75 2,14
Fonte: Autor

Classe 6

Classe 6 – Esta classe apresenta um discurso que refere-se à 

necessidade de haver uma conversa com os pais ou responsáveis pelo 

aluno para entender quais os possíveis problemas,  verificar se existe 

realmente problema indisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

As palavras conversar, chamar e pais apresentam maiores pontos 

em chi².   

 “Tinha que conversar com todos os pais e fazer uma reunião, 
ter uma conversa mais ampla com o pai desse aluno, para 
saber se ele não tem algo.” 
 
“Em primeiro lugar a diretora teria que chamar os pais de 
Michel para saber se estão com problemas em casa, porque 
aluno com problemas familiares tem seu comportamento 
afetado.” 
 
“Acho que o primeiro passo era ela conversar com os 
responsáveis pelo aluno.” 
 
  “Eu acho que a direção deveria sim chamá-lo, conversar, 
chamar os pais e depois tomar uma decisão. Verificar primeiro 
se é isso mesmo.” 

Classe 7 – Nesta classe encontra-se um discurso que, confirmando com 

a indicação do dendrograma, suporta uma integração com a classe 1. 

Deste modo, o apontamento dos graduandos nesta classe indica que se 

faz necessário um trabalho conjunto entre instituição escolar e seus 

agentes, familiares e o aluno, no sentido de entender os motivos pelos 

quais o aluno tem tais atitudes e nesse sentido, propor maneiras de 
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Tabela 15 - Classe 7 - Questão 3
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Buscar 8 88,89 23.23
Forma 9 64,89 14.70
Resolver 9 64,89 14.70
Problema 16 43,26 11.40
Solucionar 4 80,00 9.34
Analisar 4 80,00 9.34
deveria 9 45,00 6,2
ajudar 3 75,00 6,16
Encontrar 3 75,00 6.16
Agindo 3 75,00 6.16
interesse 2 66,67 3,23
Acho 5 45,45 3,29
Professor 6 46,15 4,21
Fonte: Autor

Classe 7

solucionar o problema pois a expulsão é nada mais que transferir o 

problema adiante. 

 

 

 

 

 

 

As palavras com os maiores  chi² nesta classe foram:  forma,  
resolver, problema, solucionar e agindo. 

“A diretora agindo dessa forma, só vai empurrar o problema 
para outra escola. Na minha opinião, uma reunião com todo 
corpo docente ajudaria solucionar o problema, buscando 
também a ajuda dos pais.” 
 
“Não é transferindo o problema para outra pessoa que vai 
resolver e sim juntos tentar uma solução: pais, escola, 
comunidade, funcionários e alunos.” 
 
“Porque a diretora devia ter chamado os pais desse aluno 
conversado, reunir o professor, diretor, pais e encontrar uma 
forma de solucionar esse problema mas não expulsá-lo.” 
 
“Acho que a princípio deveria acontecer um dialogo entre o 
aluno, os pais do mesmo, a professora e a coordenação, 
expondo os problemas causados e buscando juntamente com 
a família ou responsáveis pelo menos, uma melhor forma de 
amenizar os problemas.” 
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ANEXO 4 

ANÁLISE DESCRITIVA A PARTIR DO PROCESSAMENTO DO ALCESTE: 

QUESTÃO 4:  

Quadro 9 – Descritor e classes da Questão 4 

 

 

Descritor 6: Respeito a todos os alunos, independente de sexo, cor, religião, etc. 

Questão 4: Fernando é um menino obeso, tímido e com dificuldades em fazer amigos. Nas aulas 
de educação física seus colegas de classe sempre fazem piadas a seu respeito e o exclui das 
atividades. Fernando, ao reclamar dos abusos, a professora lhe disse que as crianças são assim 
mesmo e que, desde cedo, devem aprender a se defender por si só. Você concorda com a 
professora? 

 

(A) Não Concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

  
Dendrograma das classes: 
 
Cl. 1 (  77uce) |------------------------------------------------+ 
            18                                                   + 
Cl. 2 (  44uce) |------------------------------------------------+ 
  
 

Distribuição das Classes segundo as UCEs - Questão 4

Classe 2
27%

Classe 1
46%

Eliminado
27%
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Questão 4

Palavras chi²
Aluno 13.35
Deveria 11.79
Conversar 8.64
Explicar 6.23
Aula 6.63
Atividades 5.56

Classe 1
Palavras chi²
Situação 18.72
Turma 17.02
Errado 11.59
Tipo 11.05
Totalmente 11.05
Diferença 8.36
Aceitar 7.24
Criança 6.15
Leva 6.02
Precisa 5.53
Bullying 5.38
Estimular 5.38

Classe 2

O quadro 9 apresenta a questão 4 que abarca a situação 

envolvendo o descritor 6: Respeito a todos os alunos, independente de sexo, 

cor, religião, etc. É possível verificar, por meio do dendrograma, que esta 

questão apresenta duas classes distintas (classe 1 e 2). Conforme o percentual 

das UCEs partilhadas nas classes nota-se que 46% fazem parte da classe 1. A 

classe 2 contou com 27% das UCEs. O mesmo percentual (27%) representou 

as UCEs eliminadas por não serem compatíveis com nenhuma das duas 

classes. Esse dado é importante, pois mostra que o discurso dos graduandos 

para essa questão 4 tende a ser homogêneo, visto que ultrapassa 70% de 

UCEs classificadas. Verifica-se em seguir a classificação hierárquica 

descendente das classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Dendrograma de classes: Classificação hierárquica descendente 
sobre as justificativas da questão 4. 

 

Pode-se verificar na classificação hierárquica descendente a 

constituição dos grupos e o vocabulário próprio de cada uma das classes, 

conforme a pontuação de chi². 

Fonte: Autor 
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Tabela 16 - Classe 1 - Questão 4
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Aluno 42 82.35 13.35
Deveria 34 85.00 11.79
Conversar 20 90.91 8.64
Explicar 10 100.00 6.23
Aula 10 100.00 6.63
Atividades 9 100.00 5.56
Acho 7 100.00 4,25
Amigo 6 100.00 3,61
Assunto 6 100.00 3,61
consciência 5 100,00 2,98
concordo 8 88,89 2,68
chamar 7 100,00 2,68
defender 7 100,00 2,11
Fonte: Autor

Classe 1

 A análise das classes foi realizada individualmente como 

apresentamos abaixo: 

Classe 1 - Verificamos na Classe 1, de acordo com as justificativas, que o 

discurso dos respondentes apontam para que a professora deveria 

conversar com os alunos, explicar e propor atividades a respeito da 

cidadania, do respeito mútuo, do preconceito e da tolerância, para que 

pudesse haver uma conscientização dos alunos em relação a esses 

temas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme análise dos chi². mais altos, identificamos as palavras: 

aluno, deveria, conversar, explicar, aula e atividades. É um discurso que 

tem uma relação significativa com a classe e está sustentado por estas 

palavras. 

 “A professora deveria realizar atividades que abordassem 
esse tema e outros sobre cidadania para que os alunos 
tivessem consciência sobre os efeitos de suas atitudes quanto 
aos demais.” 
 
“A professora deveria conversar com os demais alunos 
conscientizando que todo individuo precisa ser respeitado seja 
lá qual for sua dificuldade e incluí-lo nas atividades.” 
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Tabela 17 - Classe 2 - Questão 4
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Situação 13 86.67 18.72
Turma 9 100.00 17.02
Errado 8 88.89 11.59
Tipo 6 100.00 11.05
Totalmente 6 100.00 11.05
Diferença 11 68.75 8.36
Aceitar 4 100.00 7.24
Criança 17 54.84 6.15
Leve 5 83.33 6.02
Precisa 6 75.00 5.53
Bullying 3 10.00 5.38
Estimular 3 100.00 5.38
Fonte: Autor

Classe 2

“Acho que a professora deveria conversar com os alunos que 
tiveram tal atitude e conscientizá-los que isso não é legal e 
não faz bem pra ninguém.” 

“Para mim a professora deveria ter abordado este tema: 
diferenças para os alunos tomarem consciência de seus atos.” 

 

Classe 2 – Constatamos por meio das análises que os professores em 

formação centram suas falas em torno da prática docente. Mencionam a 

promoção de atividades que integre, respeitem as diferenças, combatem 

as possíveis discriminações, o bullying, assim como, incentive o respeito 

às diferenças.  

 

 

 

 

 

 

 

As palavras: situação, diferença, aceitar, criança e estimular, 
cujos pontos em chi². são: 18.72, 8.36, 7.24, 6.15 e 5.38 respectivamente, 

trazem coerência com esta classe e dão força aos discursos selecionados. 

 

“A professora precisa fazer um trabalho com as crianças da 
sala para que respeitem as diferenças. Tal situação pode ser 
enquadrada como bulling e deve ser muito bem trabalhado na 
escola.” 
 
“A professora deve estimular situações de interação e discurso 
de temas que levem os alunos a refletir sobre suas atitudes e 
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aceitar e respeitar as pessoas por mais diferente que lhes 
pareçam.” 
 
“A professora poderia sugerir para a turma que pesquisassem 
a respeito de temas como bullying, ou discriminação para 
incentivar o respeito as diferenças. 
 
  “É papel do professor intermediar esse tipo de conflito, 
desenvolvendo propostas que desenvolvam o respeito às 
diferenças e limites de cada ser humano.” 
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ANEXO 5 

ANÁLISE DESCRITIVA A PARTIR DO PROCESSAMENTO DO ALCESTE: 

QUESTÃO 5:  

 

Quadro 10 – Descritor e classes da Questão 5 

Descritor 3:  Uso de medidas educacionais e inclusivas por parte dos professores. 

Questão 5: A professora da 4ª série recebe a incumbência da diretora para organizar a festa junina 
da escola. Cintia, aluna da 4ª série, cujos pais são praticantes de uma religião que impede qualquer 
tipo de manifestação folclórica, é proibida de participar do evento. A professora disse que essa é 
uma das atividades da escola e os pais devem prestigiar. Você concorda com a atitude da 
professora? 

 

(A) Não Concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

 

  
Dendrograma das classes: 
  
 Cl. 1 (  35uce) |------------------+                               
             15                     |----------------------------+  
 Cl. 3 (  12uce) |------------------+                            |  
             16                                                  |+ 
 Cl. 2 (  71uce) |-----------------------------------------------+  
                                 
  

Distribuição das Classes segundo as UCEs - Questão 5

Classe 3
8%

Classe 2
45%

Classe 1
23%Eliminado

24%

 

Fonte: Autor 
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Questão 5

Grupo 2Grupo 1

Palavras chi²
respeitar 43,51
família 15,95
cultura 13,28
deve 12,12
concordo 3,60
cada 3,13
qualquer 2,30
também 2,30
crença 2,17
acredito 2,02

Classe 1
Palavras chi²
pessoas 61,46
decisão 27,19
muito 14,19
fazer 10,09
dela 7,19
parte 5,09
porque 5,09

Classe 3
Palavras chi²
participar 26,31
pais 18,90
pode 15,36
festa 11,38
não 7,15
atividades 7,08
aluna 6,45
direito 5,68
quer 4,33
junina 4,18
independente 4,18
obrigação 4,08
criança 3,90
outra 3,46
vai 3,46
sabe 3,46
tentar 3,46
conversar 3,46

Classe 2

 

De acordo com as informações do quadro 10, verifica-se que a 

questão 5, corresponde ao descritor 2. O dendrograma proposto pelo Alceste 

destaca que para esta questão há três classes e somente as classes 1 e 3 

podem apresentar integração, conforme o dendrograma proposto pelo Alceste. 

A classe 2 será analisada individualmente, sem integração entre outras 

classes.   

No que compreende os percentuais das classes processadas, 

verifica-se no gráfico acima que do total de UCEs analisadas, 24% foram 

eliminadas, o que corresponde 76% de UCEs válidas e distribuídas nas três 

classes. Nesse sentido, verifica-se que o percentual de UCEs distribuído nas 

classes é superior à 70%, indicando assim, um discurso homogêneo. As 

análises de cada classe serão detalhada a fim de verificar a possível 

proximidade no discurso dos graduandos de pedagogia em relação ao “uso de 

medidas educacionais e inclusivas por parte dos professores”. 

Verifica-se na figura abaixo as possíveis integrações das classes, 

assim como as pontuações de chi². 
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Tabela 17 - Classe 1 - Questão 5
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
respeito 32 60,38 43,51
família 12 70,59 15,95
cultura 10 71,43 13,28
deve 24 46,15 12,12
concordo 6 54,55 3,60
cada 5 55,56 3,13
qualquer 3 60,00 2,30
também 3 60,00 2,30
crença 5 50,00 2,17
acredito 2 66,67 2,02
Fonte: Autor

Classe 1

Figura 5 – Dendrograma de classes: Classificação hierárquica descendente 
sobre as justificativas da questão 5. 

Pode-se verificar na classificação hierárquica descendente a 

constituição dos grupos e o vocabulário próprio de cada uma das classes, 

conforme a pontuação de chi². 

 A análise das classes foi realizada individualmente como 

apresentamos abaixo: 

Classe 1 - De acordo com as análises do Alceste, pode-se verificar que 

na Classe 1 (grupo 1), o discurso dos graduandos diz respeito à 

necessidade de respeito à cultura e à família da aluna por parte do 

professor. Todas as pessoas têm o direito de não participar de eventos 

que vem de encontro com seus valores, sua cultura. O professor deve 

respeitar os valores, os costumes e a religiosidade de cada um. 

 

 

 

 

 

 

Este discurso está baseado nas seguintes palavras: respeitar, 
família, cultura, deve, que apresentam respectivamente 43.51, 15.95, 13.28 e 

12.12 pontos em chi², ou seja, têm uma forte relação com a classe. 

 
 “A professora deve respeitar o credo e valores de cada 
família.” 
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Tabela 18 - Classe 2 - Questão 5
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
participar 39 90,70 26,31
pai 37 86,05 18,90
pode 25 92,59 15,36
festa 15 100,00 11,38
não 45 71,43 7,15
atividades 13 92,86 7,08
aluna 9 100,00 6,45
direito 8 100,00 5,68
quer 12 85,71 4,33
junina 6 100,00 4,18
independente 6 100,00 4,18
obrigação 14 82,35 4,08
criança 18 78,26 3,90
outra 5 100,00 3,46
vai 5 100,00 3,46
sabe 5 100,00 3,46
tentar 5 100,00 3,46
conversar 5 100,00 3,46
Fonte: Autor

Classe 2

“Pois se a cultura da família não permite esses eventos a 
escola e todos devem respeitar.” 
 
“Temos que respeitar a cultura e religião de cada um.” 
 
“A escola deve respeitar a cultura dos alunos, se a família e 
contra ou seja não tem os mesmos valores que outras culturas 
elas devem ser respeitadas.” 
 
“Aprender a respeitar a cultura e as religiões diferentes e os 
pais também.” 
 
 

Classe 2 - No que compreende a Classe 2, o discurso aponta a 

necessidade de se ter uma conversa com os pais e expor sobre o evento 

que ocorrerá na escola. Cintia tem todo o direito de participar, se interagir 

com a turma, conviver com outras culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta classe o discurso dos graduandos tem como principais  

palavras: participar, pais, festa, aluna, direito e conversar com 26.31, 18.90, 

11.38, 6.45, 5.68 e 3.46 pontos em chi²  respectivamente. 
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Tabela 19 - Classe 3 - Questão 5
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
pessoas 9 75,00 61,46
decisão 3 100,00 27,19
muito 3 60,00 14,19
faz 5 33,33 10,09
dela 2 50,00 7,19
parte 2 40,00 5,09
porque 2 40,00 5,09
Fonte: Autor

Classe 3

 
“Em primeiro lugar essa professora chamaria os pais para 
conversar sobre a festa que esta sendo organizada e que 
Cintia só vai participar da festa, e que ela como aluna tem todo 
direito de participar.” 

“Na verdade pais não sabem separar religião de festas 
comemorativas nas escolas, os pais precisam saber que as 
comemorações escolares não vão diminuir e nem aumentar a 
sua fé, e são crianças que querem participar.” 

“Ela podia chamar os pais, conversar, explicar sobre a 
importância do evento e o melhor de tudo isso não é a festa e 
sim que sua filha venha interagir e conviver com outras 
culturas.” 

 

Classe 3 – Referente ao grupo 1, a classe 3 abarca um discurso que 

contraria a atitude da professora. As pessoas têm o direito de não 

participar do referido evento, deve-se respeitar suas decisões, vivemos 

numa diversidade cultural e não se pode obrigar a aluna nem tão pouco a 

família a participar de eventos que vem de encontro às suas culturas ou 

valores. 

 

 

 

 

As palavras com maiores pontos em chi² e que dão sustentação a 

esse discurso são pessoas, decisão, fazer, parte. Tais palavras representam 

respectivamente 61.46, 27.19, 10.09 e 5.09 pontos. 

 
“A professora não devia ter tomado essa decisão, as pessoas 
têm o livre arbítrio para fazer o que acha melhor para si.” 
 
“Acho que se a pessoa não quer, faz parte da cultura dela não 
fazer parte, cabe a ela não participar.” 
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“Cada pessoa deve respeitar as decisões dos outros.” 
 
“Estamos esquecendo a diversidade cultural que fazemos 
parte.” 
 
“Devemos respeitar a religião de cada um. Não se pode 
obrigar as pessoas a fazer o que elas não querem ou não 
podem.” 
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ANEXO 6 

ANÁLISE DESCRITIVA A PARTIR DO PROCESSAMENTO DO ALCESTE: 

QUESTÃO 6:  

Quadro 11 – Descritor e classes da Questão 6

Descritor 4: Igualdade de atendimento a todos os alunos.. 

Questão 6:  A professora de ciências aplicou uma prova em dupla, no entanto, solicitou que cada 
aluno entregasse a prova individualmente. José e Luiz formaram uma dupla e entregaram provas 
idênticas. Entretanto, quando verificaram a nota final, perceberam que José recebeu nota 6,00 e 
Luiz, 4,50. Frente à reclamação do aluno, a professora afirmou que não modificaria a nota atribuída, 
pois, José apresentou melhor participação nas aulas. Você concorda com a postura da professora? 

 

(A) Não Concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

  
Dendrograma das classes: 
 
 Classe 1 (  17uce) |------------------+                               
                17                     |----------------------------+  
 Classe 2 (  15uce) |----------+       |                            |  
                14             |-------+                            |  
 Classe 4 (  11uce) |----------+                                    |  
                19                                                  |+ 
 Classe 3 (  14uce) |----------------------------+                  |  
 Classe 5 (  12uce) |---------+                  |                  |  
                18            |                  |------------------+  
                11            |------------+     |                     
 Classe 6 (  11uce) |---------+            |     |                     
                16                         |-----+                     
 Classe 7 (  30uce) |----------------------+                           
  

Distribuição das Classes segundo as UCEs - Questão 6

Classe 1
12%

Classe 2
11%

Classe 3
10%

Classe 4
8%

Classe 5
8%

Classe 6
8%

Classe 7
21%

Eliminado
22%

 

Fonte: Autor 
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Questão 3

Grupo 1

Grupo 2

Classe 1

Classe 7

Palavras chi²
Aula 44,53
Deveria 15,81
Seja 13,27
Sala 12,35
Participar 8,55
Sendo 7,36
Acontece 7,36
sendo 7,36
estava 7,13
sobre 4,66
levaria 4,66
avaliação 4,66

Classe 2
Palavras chi²

Partir 22,64
Participação 9,37
Nota 8,15
Momento 5,93
Comportamento 3,84
Avalidos 2,53
Mesma 2,05

Classe 4

Palavras chi²
Explicado 31,35
Feita 11,34
Igual 11,27
Deveria 10,10
Critério 9,98
Melhor 3,28
Nota 3,06

Classe 5
Palavras chi²

Poderia 47,62
Poder 26,95
Dupla 10,91
Sabe 8,15
Criancça 7,38
Feita 5,93
Mesma 4,95

Classe 6

Palavras chi²
Professor 25,97
Sabe 18,95
José 12,74
Forma 9,94
Aluno 9,57
Concordo 9,22
Cada 6,19
Atribuir 6,19
como 2,65
fazer 2,40

Classe 1

Palavras chi²
Individual 34,10
Caso 15,78
Deverria 10,86
Dar 10,12
Prova 10,03
dupla 5,13

Classe 7
Palavras chi²

Fizeram 67,21
Juntos 32,48
Ambos 28,48
Eles 25,68
Avaliados 21,34
Trabalho 8,08
Ter 7,63
Mesma 5,24
deveria 3,30
postura 2,43

Classe 3

Classe 3

 

A questão 6 refere-se ao descritor 4. No processamento do Alceste, 

pode-se verificar que as UCEs foram distribuídas em 7 classes e apenas 4 

delas são passíveis de integração. Conforme o dendrograma, o primeiro grupo 

envolve as classes 2 e 4 e o segundo grupo refere-se às classes 5 e 6. As 

outras classes estão ligadas aos grupos, no entanto com um afastamento que 

impossibilita a integração. Deste modo tem-se a classe 1 que está ligado ao 

grupo 1, a classe 7 que está ligada ao grupo 2 e que tem a classe 3 que a 

acompanha. 

No que se refere os percentuais das classes processadas, pode-se 

verificar no gráfico acima que do total de UCEs analisadas, 78% foram 

incluídas na composição das 7 classes e 22% foram eliminadas. Nesse 

sentido, o que chama a atenção é o fato do percentual de UCEs distribuído nas 

classes ser superior à 70%, o que indica um discurso homogêneo. Deste modo, 

a análise será detalhada para cada uma das classes a fim de verificar a 

proximidade do discurso dos graduandos de pedagogia em relação à questão 

6. Verifica-se abaixo a classificação hierárquica descendente das classes e as 

palavras com os chi²,mais representativos para a constituição do discurso.  
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Tabela 20 - Classe 1 - Questão 6
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Professora 17 35,42 25,97
Sabe 7 58,33 18,95
José 4 66,67 12,74
Forma 4 57,14 9,94
Aluno 9 34,62 9,57
Concordo 6 42,86 9,22
Cada 2 66,67 6,19
Atribuir 2 66,67 6,19
como 4 30,77 2,65
fazer 3 33,33 2,40
Fonte: Autor

Classe 1

Figura 6 – Dendrograma de classes: Classificação hierárquica descendente 
sobre as justificativas da questão 6. 

 

Classes 1 - De acordo com as análises do Alceste, o discurso 

predominante desta classe é favorável à atitude da professora e apontam 

que ela conhece seus alunos, sabe quem realmente tem conhecimento, 

quem se esforça e participa de suas aulas. Ela avaliou individualmente seus 

alunos. Se José participou mais das aulas, estudou mais, vale a nota da 

professora. Ela está correta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O discurso da classe 1 traz as seguintes palavras: professora, 
sabe, José e forma, que apresentam os maiores pontos em chi², ou seja, têm 

uma forte relação com a classe. 

 
 “Concordo porque a professora avaliou cada aluno 
individualmente.” 
 
“Concordo porque se a professora avalia o aluno, ela tem 
como saber.” 
 
“Sim, a professora sabe e conhece seus alunos, sabe quem 
faz e quem só copia.”  
 
“Concordo, pois a professora não avaliou só a prova, avaliou 
também a participação.” 
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Tabela 21 - Classe 2 - Questão 6
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Aula 11 64,71 44,53
Deveria 8 42,11 15,81
Seja 3 75,00 13,27
Sala 5 50,00 12,35
Participar 11 25,58 8,55
Sendo 2 66,67 7,36
Acontece 2 66,67 7,36
sendo 2 66,67 7,36
estava 3 50,00 7,13
sobre 2 50,00 4,66
levaria 2 50,00 4,66
avaliação 11 20,00 4,66
Fonte: Autor

Classe 2

“Concordo, se José participou e estudou mais, então vale a 
nota da professora.” 
 
 

Classes 2. Na classe dois, o discurso predominante é contrário à atitude da 

professora. Os graduandos apontam que o que estava sendo avaliado era o 

conteúdo, a matéria dada, o conhecimento e não a participação. A 

participação do aluno, seu envolvimento, deve ser avaliado separadamente, 

em outro momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

É possível verificar que esta classe tem a maioria das palavras com 

chi² autos. Ou seja, as principais palavras com frequência e chi² elevados são: 

aula, deveria, seja e sala. 

 
“Na avaliação ou seja, prova, a professora deve levar em 
conta o que o aluno estudou e escrever na avaliação, 
conteúdo da matéria, e não descontar sua nota de 
comportamento em sala de aula.” 
 
“Porque o que esta sendo avaliado é o conhecimento, não a 
postura em sala de aula. Esse tipo de avaliação deve ser 
complementar, se houver, porque não concordo com avaliação 
de participação da forma como ocorrem em sala de aula.” 
 
 “A professora deve avaliar aquele momento ou seja, a prova 
feita por ambos e não o que aconteceu anteriormente.” 
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Tabela 22 - Classe 3 - Questão 6
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Fizeram 9 100,00 67,21
Juntos 7 70,00 32,48
Ambos 5 83,33 28,48
Eles 6 66,67 25,68
Avaliados 4 80,00 21,34
Trabalho 2 66,67 8,08
Ter 5 35,71 7,63
Mesma 6 27,27 5,24
deveria 8 20,51 3,30
postura 2 33,36 2,43
Fonte: Autor

Classe 3

“O que estava sendo avaliado no momento era a prova e não 
a participação nas aulas como um todo.” 
 
“Há várias formas de avaliação, a prova deve ser avaliada por 
si, e a participação avaliada separadamente.” 

 

• Classes 3 -  Nesta classe, o que fica mais em evidencia são os 

graduandos que se mostraram contra a atribuição de notas diferentes. 

Se ambos os alunos fizeram a prova juntos, em dupla, deveriam receber 

a mesma nota. 

 

 

 

 

 

 

O discurso da classe 3 está baseado principalmente nas seguintes 

palavras: fizeram, juntos, ambos e avaliados, que apresentam os maiores 

pontos em chi², ou seja, têm uma forte relação com a classe. 

“Pois ela deveria avaliar da mesma forma que avaliou José, 
pois ambos fizeram a prova juntos independente da 
participação na aula, ela não poderia ter tomado esta postura.” 
 
“O objetivo de uma prova é avaliar os alunos. Ambos os 
alunos fizeram a prova em dupla, então a nota seria a mesma, 
pois eles resolveram as questões juntos.” 
 
“Uma vez que eles fizeram a prova em dupla, deveriam ser 
avaliados pela avaliação em dupla com resultados iguais.” 
 
“Por mais que uma das crianças se desempenhe melhor, eles 
fizeram o trabalho juntos. Ela deveria ter dado notas iguais.” 
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Tabela 23 - Classe 4 - Questão 6
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Partir 4 66,67 22,64
Participação 9 20,93 9,37
Nota 11 16,67 8,15
Momento 3 33,33 5,93
Comportamento 2 33,33 3,84
Avalidos 8 14,55 2,53
Mesma 4 18,18 2,05
Fonte: Autor

Classe 4

• Classe 4 - Na classe 4 encontra-se as justificativas que valoriza a 

avaliação da participação, mas neste caso, deveria ser feita em outro 

momentos. As notas dos alunos deveriam ser as mesmas pois fizeram a 

prova juntos e noutro momento, a professora poderia avaliar a 

participação, o comportamento, o envolvimento do aluno, etc. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As palavras mais significativas em termos de freqüência e chi² são: 

partir, participação, nota e momento e têm uma forte relação com a classe. 

 
 
“Não, pois a nota da prova é conforme o desenvolvimento e 
empenho do aluno, é uma nota individual, e a participação é 
atribuição no geral como nota, comportamento, participação é 
feita uma avaliação no geral.” 
 
“A nota da avaliação deve ser a mesma, podendo abrir uma 
nova avaliação que levasse em conta a participação do aluno.” 
 
“A professora deveria ter dado a mesma nota para os dois, e a 
participação deveria ser uma avaliação a parte.” 
 
“Ela nesse momento está avaliando um teste, então se acertou 
como o colega merece a mesma nota. Agora, a avaliação de 
participação dele em sala é outra história, é outro tipo de 
avaliação.” 
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Tabela 24 - Classe 5 - Questão 6
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Explicado 6 66,67 31,35
Feita 4 44,44 11,34
Igual 8 27,59 11,27
Deveria 6 31,58 10,10
Critério 3 50,00 9,98
Melhor 2 33,33 3,28
Nota 10 15,15 3,06
Fonte: Autor

Classe 5

• Classe 5 – Na classe 5 é possível verificar que os graduandos apontam 

que a professora deveria explicar melhor sua forma de avaliação, deixar 

claro o critério de notas para não prejudicar nenhum aluno. Se os alunos 

fizeram provas juntos, devem receber notas iguais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que esta classe apresenta as palavras: explicado, 
feita, igual, deveria e critério, com os maiores chi². 

 
“Pois ela não explicou direito os critérios de avaliação se a 
prova foi em dupla, a nota também tem que ser igual.” 
 
“A professora deveria ter explicado melhor os critérios de 
notas.” 
 
“Se a prova foi feita em dupla a nota deve ser igual para os 
dois, a não ser que a professora informasse antes os 
requisitos que contaria pontos nesta avaliação.” 
 
“Não. Ela deveria ter explicado melhor, pois ele deve ter 
entendido mal, e se era de dupla certamente responderam 
igual, não sabendo que iria ser prejudicado.” 
 
“A prova era a mesma, as notas devem ser iguais. Se a 
professora fosse utilizar este outro método de avaliação 
deveria explicar antes a todos os alunos.” 
 

• Classes 6 – Na classe 6 prevalece o discurso de que a nota atribuída 

aos alunos deve ser iguais. Encontra-se também o apontamento de que 

o trabalho em dupla pode ajudar o aluno a se desenvolver, mas as notas 

devem permanecer iguais. Agindo dessa maneira a professora só 
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Tabela 25 - Classe 6 - Questão 6
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Poderia 6 85,71 47,62
Poder 6 54,55 26,95
Dupla 9 22,50 10,91
Sabe 4 33,33 8,15
Criancça 2 50,00 7,38
Feita 3 33,33 5,93
Mesma 5 22,73 4,95
Fonte: Autor

Classe 6

enfatiza a punição ao aluno, mesmo porque não houve uma explicação 

sobre a avaliação e essa atitude pode prejudicar o aluno, inclusive 

podendo desenvolver algum bloqueio. 

 

 

 

 

 

O discurso da classe 6 traz as seguintes palavras: poderia, poder e 
dupla, que apresentam os maiores pontos em chi², ou seja, têm uma forte 

relação com a classe. 

 

“A nota da avaliação em dupla teria que ser a mesma já que a 
produção foi conjunta. Outra avaliação de participação poderia 
ser acertada previamente.” 
 
“Acho que uma dupla facilita mais o aprendizado das crianças, 
porém se um não sabe o outro pode ensiná-lo. A professora 
poderia conversar com uma criança e verificar o que esta 
acontecendo com a falta de desempenho, manter as notas 
iguais pois foram feitas em dupla.” 
 
“Porque ela deveria perceber que a prova e em dupla que ela 
mesmo fez, então não pode punir o aluno.” 
 
“Se a prova foi feita em dupla a nota deve ser a mesma, pois 
com isso a criança poderá criar um bloqueio de incapaz sem 
motivos.” 
 
 

• Classe 7 – Verifica-se nesta classe que os respondentes não 

concordam com a professora e dizem que ela deveria ter atribuído a 

mesma nota para os dois alunos, caso contrário, ela está favorecendo 

um e desfavorecendo outro. Se a professora tivesse a intenção de 
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Tabela 26 - Classe 7 - Questão 6
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
Individual 15 83,33 34,10
Caso 7 87,50 15,78
Deverria 18 46,15 10,86
Dar 7 70,00 10,12
Prova 25 38,46 10,03
dupla 16 40,00 5,13
Fonte: Autor

Classe 7

avaliar Luiz (aluno com a menor nota) ela deveria ter feito uma avaliação 

individual ou atribuir uma nota de participação, posteriormente, 

independente da prova em dupla.  

 

 

 

 

 

Para a classe 7, verificamos que as palavras com maiores pontos 

em chi² são: individual, caso, deveria, dar e prova. Tais palavras tem forte 

relação com a classe analisada. 

 
“No momento da prova, eles estavam ciente que a nota seria a 
mesma. Ela deveria dar a mesma nota na prova e depois 
individualmente dar a nota de participação.” 
 
“Então, se a nota e individual a prova também deveria ser, que 
ela justificasse a nota em outra atividade, mas as notas 
deveriam ser iguais nesse caso.” 
 
“A prova era em dupla, e a professora quis fazer uma 
avaliação individual, já que foi em dupla não deve dar a nota 
favorecendo um e desfavorecendo outros.” 
 
“Se a prova é em dupla, as respostas são as mesmas, não há 
justificativa para que esta professora dê nota maior ou menor. 
Se queria avaliar o aluno aplicasse a prova individualmente.” 
 
“Se a prova foi em dupla deveria ser uma nota igual para os 
dois, nesse caso ela poderia ter feito uma prova individual 
então.” 
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ANEXO 7 

ANÁLISE DESCRITIVA A PARTIR DO PROCESSAMENTO DO ALCESTE: 

QUESTÃO 7:  

Quadro 12 – Descritor e classes da Questão 7 

Descritor 3: Uso de medidas educacionais e inclusivas por parte dos professores. 

Questão 7: A escola contratou um professor de Educação Física que em suas aulas 
desenvolve somente aulas de futebol. As alunas foram reclamar à direção porque não gostam 
deste esporte. A diretora disse que devem acatar, pois quem manda e define o que é melhor 
para o grupo é o professor. Você concorda com a diretora?   

 
(A) Não Concordo, mas entendo que a diretora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a diretora não poderia ter tomado essa decisão. 

  
Dendrograma das classes: 
 
 Classe 1 (23uce) |-----+                                            
                        |-----------------------------------------+  
 Classe 4 (18uce) |-----+                                         |  
 Classe 2 (20uce) |---------+                                     |  
                            |---------+                           |  
 Classe 8 (10uce) |---------+         |                           |  
                                      |-------+                   |  
                                      |       |                   |+ 
 Classe 3 (19uce) |---------+         |       |                   |  
                            |---------+       |                   |  
                            |                 |----+              |  
 Classe 6 (12uce) |---------+                 |    |              |  
                                              |    |--------+     |  
 Classe 7 (12uce) |---------------------------+    |        |     |  
                                                   |        |-----+  
 Classe 5 (15uce) |--------------------------------+        |        
 Classe 9 (25uce) |-----------------------------------------+        
  

Distribuição das Classes segundo as UCEs - Questão 7

Classe 1
15%

Classe 2
13%

Classe 3
12%

Classe 4
12%

Classe 5
10%

Classe 6 
8%

Classe 7
8%

Classe 8
6%

Classe 9
15%

Eliminado
1%

 

Fonte: Autor 
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Questão 7

Grupo 1

Palavras chi²
alunas 50,70
conversar 45,35
poderia 35,64
diretora 28,42
nas 17,43
pedir 17,22
com 13,35
deveria 12,37
acontecendo 11,66
depois 8,26
sobre 8,26
professora 6,97
ela 6,19
tomou 6,04
aulas 5,56
vezes 3,97
observar 3,97
acha 3,47
maneira 2,56
contra 2,55

Classe 1
Palavras chi²

chegaram 39,05
deveria 21,69
chamar 15,95
decisão 14,68
reclamacão 14,68
dar 11,69
ouvir 11,69
tipos 11,69
tomar 8,88
uma 7,03
esta 6,99
que 6,84
para 6,02
acho 5,91
juntos 5,84
direitos 5,84
fazer 5,82
isso 4,01
diretora 2,76
professora 2,32
participação 2,19

Classe 4
Palavras chi²

desenvolver 66,04
possam 28,72
atividades 23,39
sempre 5,79
sao 4,98
vezes 4,98
propor 4,98
todos 3,64
sua 2,74
outras 2,29
ele 2,15

Classe 2
Palavras chi²

deve 25,11
aulas 23,62
mudar 7,41
estar 2,32
atitude 2,32
interesse 2,32
exercicios 2,32
profissional 2,32
escolar 2,16

Classe 8
Palavras chi²

partir 40,57
todo 30,12
grupo 29,08
precisa 20,78
gostar 11,82
por 10,18
como 8,68
tambem 6,26
melhor 6,26
sempre 4,41
ele 3,86
somente 3,48
trabalhar 2,98

Classe 6
Palavras chi²

alunos 20,72
opinião 17,04
aprendizagem 17,04
trabalhar 16,29
dos 14,03
deveria 11,46
formas 8,35
ficar 5,39
interesse 5,39
escola 5,29
sou 4,94
pois 4,17
porque 3,90
contra 3,90
outro 3,66
ouvir 3,66
meios 3,66

Classe 3

Grupo 2 Grupo 3

 A questão 7 está relacionada ao descritor 3 “Uso de medidas 

educacionais e inclusivas por parte dos professores.” e traz em pauta uma 

situação envolvendo um professor de Educação Física e sua metodologia 

pedagógica. Pode-se verificar por meio do gráfico acima que as justificativas 

para esta questão foram classificadas em 9 classes, o que corresponde 99% 

das UCEs processadas e apenas 1% das UCEs foi eliminada. Estes dados 

apontam que o discurso dos graduandos para a questão 7 é homogêneo. 

Conforme o gráfico do dendrograma das classes apresentado pelo Alceste, 

esta questão apresenta 6 classes passíveis de integração, o que neste caso 

denominamos de “grupo”. O grupo um diz respeito às classes 1 e 4, o grupo 

dois refere-se às classes 2 e 8, as classes 3 e 6 formam o grupo 3. Esta 

integração pode ocorrer conforme a proximidade do sentido do discurso de 

cada uma das classes dentro do grupo, para tanto, foi realizada as análises de 

cada uma das classes individualmente. Assim, para o início das análises 

trazemos na figura abaixo a classificação hierárquica descendente das classes 

conforme o chi².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Dendrograma de classes: Classificação hierárquica 
descendente sobre as justificativas da questão 7. (Grupos) 
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Classes individuais
Questão 7

Palavras chi²
pode 60,05
autonomia 47,89
plano 22,82
ser 8,41
praticar 8,24
dias 7,57
ensinar 7,57
profissionais 7,57
mesmo 5,38
respeitar 5,38
essa 3,95
planejamento 3,95
sempre 2,96
ele 2,08

Classe 5
Palavras chi²

projeto 61,15
pedagógico 53,05
desenvolvimento 30,12
esportes 11,33
verificar 10,18
tanto 7,46
escolar 3,86
concordo 3,48

Classe 7
Palavras chi²

educação 93,42
física 78,40
futebol 28,08
apenas 15,45
jogos 10,43
esportes 4,38
exercicios 3,44
somente 2,81
sou 2,81
mandar 2,15
contra 2,06

Classe 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Dendrograma de classes: Classificação hierárquica 
descendente sobre as justificativas da questão 7. (classes individuais) 

 

Apresentado do gráficos e figuras referentes à questão 7  e suas 

classes, apresentamos agora a análise de cada uma das classes que 

compuseram os discursos dos graduandos de pedagogia. 

 
Classes 1 – Esta classe faz parte do grupo 1, juntamente com a classe 4. 
Podemos verificar que o discurso dos graduandos aponta para o dever da 
diretora em propor uma conversar com o professor para discutirem a 
respeito das observações e reclamações das alunas em relação à aulas.  A 
partir daí, em conjunto, sugerir adequações duas aulas que sejam capazes 
de envolver novos métodos e práticas esportivas. 
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Tabela 27 - Classe 1 - Questão 7
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
alunas 12 75,00 50,70
conversar 13 65,00 45,35
poderia 8 80,00 35,64
diretora 17 39,53 28,42
nas 3 100,00 17,43
pedir 4 80,00 17,22
com 12 34,29 13,35
deveria 13 31,71 12,37
acontecendo 3 75,00 11,66
depois 3 60,00 8,26
sobre 3 60,00 8,26
professora 21 20,19 6,97
ela 5 38,46 6,19
tomou 3 50,00 6,04
aulas 12 25,00 5,56
vezes 2 50,00 3,97
observação 2 50,00 3,97
acha 4 33,33 3,47
maneira 2 40,00 2,56
contra 3 33,33 2,55
Fonte: Autor

Classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme o vocabulário da classe e a classificação do chi², pode-se 

verificar a composição do discurso dos graduandos para esta questão. As 

palavras com os maiores pontos em chi² são: alunas, conversar, poderia e 
diretora. Abaixo apresentamos algumas justificativas que dão o sentido da 

classe 1:  

“A diretora poderia ter chamado o professor e conversado 
sobre as reclamações das alunas. E pedir para o professor 
refletir sobre o que estaria acontecendo em sua aula.” 
 
“Se as alunas foram reclamar elas estavam insatisfeitas e 
portanto a diretora não deveria ter agido dessa maneira, 
poderia conversar com o professor e questionar a insatisfação 
das alunas procurando uma solução aceitável pelas alunas 
que estavam sendo prejudicadas.” 
 
“A diretora deveria escutar a reclamação das alunas, 
procurando conversar com o professor e depois dar um ponto 
de vista as alunas.” 
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Tabela 28 - Classe 2 - Questão 7
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
desenvolver 15 12,00 66,04
possam 8 6,00 28,72
atividades 35 13,00 23,39
sempre 7 3,00 5,79
sao 4 2,00 4,98
vezes 4 2,00 4,98
propor 4 2,00 4,98
todos 42 9,00 3,64
sua 10 3,00 2,74
outras 6 2,00 2,29
ele 22 5,00 2,15
Fonte: Autor

Classe 2

“A diretora deveria considerar a observação das alunas e 
conversar como professor, para depois tomar a decisão.” 

“A diretora deveria conversar com o professor e ver o que esta 
acontecendo e juntos rever as aulas.” 
 

 

 
Classe 2 – A classe 2, faz parte do  grupo 2, juntamente com a classe 8. De 
acordo com a análise das justificativas, o discurso dos respondentes refere-
se à necessidade de o professor desenvolver e propor diferentes atividades 
capazes de envolver todo os alunos, permitir a participação de todos. Ela 
deve trabalhar com outros esportes que possa contar com a participação de 
meninas e meninos, não só o futebol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As palavras mais representativas em termos de chi² e que trazem força 

ao discurso dos graduandos para esta classe são: desenvolver, atividades e 
possam. Abaixo as justificativas que dão sentido ao discurso:  

 “Ela deveria ter comunicado ao professor que ele deveria 
desenvolver atividades que as meninas também possam 
participar, afinal, não só os meninos.” 
 
“O professor deve avaliar o perfil da sala e propor atividades 
onde todos possam participar.” 
 
“O professor tem obrigação de desenvolver atividades em que 
todos os alunos possam participar e não deve reduzir a aula a 
prática de um único esporte de sua preferência.” 
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Tabela 29 - Classe 3 - Questão 7
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
alunos 14 31,11 20,72
opinião 4 66,67 17,04
aprendizagem 4 66,67 17,04
trabalhar 7 43,75 16,29
dos 5 50,00 14,03
deveria 12 26,09 11,46
formas 2 66,67 8,35
ficar 2 50,00 5,39
interesse 2 50,00 5,39
escola 6 27,27 5,29
sou 3 37,50 4,94
pois 7 23,33 4,17
porque 3 33,33 3,90
contra 3 33,33 3,90
outro 2 40,00 3,66
ouvir 2 40,00 3,66
meios 2 40,00 3,66
Fonte: Autor

Classe 3

“O professor tem que adaptar suas aulas para uma turma 
mista, com atividades que todos possam participar e não só o 
futebol ser o foco das aulas.” 
 
 

Classe 3 – A classe 3 está vinculada ao grupo 3 e traz o discurso dos 
graduandos referente à importância que o professor deve dar aos 
interesses dos alunos. O professor deve dar a devida importância às 
opiniões desses alunos e diversificar suas atividades para que, deste modo, 
possa proporcionar uma aprendizagem significativa envolvendo todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Na classe 3, as palavras com maior chi² são: alunos, opinião, 
aprendizagem e trabalhar. Tais palavras estão presentes nas justificativas 

que dão sentido ao discurso na referida classe. 

 
“A escola deve aceitar as opiniões dos alunos.” 
 
“O professor deve oferecer aprendizado e interesses a todos 
alunos e alunas. pois no caso fica favorecendo alguns e 
desfavorecendo outros.” 
 
“O professor e a diretora devem levar em consideração os 
interesses de cada aluno, pois assim a aprendizagem terá um 
significado.” 
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Tabela 30 - Classe 4 - Questão 7
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
chegarem 5 100,00 39,05
deveria 13 31,71 21,69
chamar 3 75,00 15,95
decisão 4 57,14 14,68
reclamacão 4 57,14 14,68
dar 3 60,00 11,69
ouvir 3 60,00 11,69
tipos 3 60,00 11,69
tomar 3 50,00 8,88
uma 7 26,92 7,03
esta 4 36,36 6,99
que 13 19,40 6,84
para 10 21,28 6,02
acho 4 33,33 5,91
juntos 2 50,00 5,84
direitos 2 50,00 5,84
fazer 5 29,41 5,82
isso 2 40,00 4,01
diretora 8 18,60 2,76
professora 15 14,42 2,32
participação 4 22,22 2,19
Fonte: Autor

Classe 4

 
“O professor deveria trabalhar com os alunos todos os tipos de 
atividades, não ficando preso somente a um tipo. Ele deveria 
partir também da realidade dos alunos, para que eles tivessem 
uma aprendizagem significativa.” 
 
“O professor deve trabalhar de várias formas, pois cada aluno 
aprende de uma forma.” 
 
“Sou contra porque o professor deve estar em comum acordo 
aceitando opiniões, ouvindo os alunos.” 

 

 

Classe 4 – A classe 4 juntamente com a classe 1 compõem o grupo 1. 
Nesta classe verifica-se que os graduandos de pedagogia apontam que a 
diretora deve ouvir as reclamações dos alunos. A partir daí, chamar o 
professor para uma conversa no intuito de resolver a situação, propondo 
novas atividades capazes de envolver outros esportes e inclua todos os 
alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As palavras que dão força ao discurso e que apresentam os maiores chi² 

são: chegarem, deveria, chamar, decisão e reclamação. Essas palavras 
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Tabela 31 - Classe 5 - Questão 7
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
pode 8 80,00 60,05
autonomia 5 100,00 47,89
plano 5 55,56 22,82
ser 5 29,41 8,41
praticar 4 33,33 8,24
dias 2 50,00 7,57
ensinar 2 50,00 7,57
profissionais 2 50,00 7,57
mesmo 2 40,00 5,38
respeitar 2 40,00 5,38
essa 2 33,33 3,95
planejamento 2 33,33 3,95
sempre 2 28,57 2,96
ele 4 18,18 2,08
Fonte: Autor

Classe 5

estão presentes nas justificativas que compõem o discurso dos graduandos 

para esta questão, como apresentamos abaixo: 

 “O certo e ela ouvir as reclamações e chamar o professor 
para conversar, expor as reclamações e juntos chegarem a 
uma solução que seja melhor para todos.” 
 
“A escola é de todos, todos têm direito a participação, a 
mesma deveria acatar a reclamação dos alunos, e fazer uma 
reunião com o professor.” 
 
“A diretora deveria conversar com o professor e saber por que 
esta ocorrendo isso e chegar a um bem comum.” 

 
“ela deveria ouvir os alunos e conversar depois com o 
professor.” 

 
 
 

Classe 5 – No que compreende a classe 5, esta está só no dendrograma, 
não faz parte de nenhum grupo. O discurso presente nesta classe diz 
respeito à autonomia. No que compete à diretora, esta tem autonomia para 
reunir-se com o professor, propor novas estratégias de aula, adequar as 
atividades que possam envolver todos os alunos no sentido de todos 
participarem. Em relação ao professor, este tem sua autonomia para definir 
e direcionar sua prática pedagógica, seu plano de aula e esta autonomia 
deve ser respeitada. Entretanto, deve haver um espaços para discussão no 
que compreende a organização e aprimoramento dos  planos de aula 
mediante contribuições recíprocas de professores e diretores. 
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Tabela 32 - Classe 6 - Questão 7
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
partir 6 60,00 40,57
todo 4 66,67 30,12
grupo 6 46,15 29,08
precisa 5 41,67 20,78
gostar 4 33,33 11,82
por 2 50,00 10,18
como 3 33,33 8,68
tambem 3 27,27 6,26
melhor 3 27,27 6,26
sempre 2 28,57 4,41
ele 4 18,18 3,86
somente 2 25,00 3,48
trabalhar 3 18,75 2,98
Fonte: Autor

Classe 6

 

Nesta classe 5, as palavras que representam o discurso dos graduandos 

e que, consequentemente têm o maior chi² são: pode, autonomia e plano. 

Estas palavras estão presentes na maior parte das justificativas desta classe e 

dão força ao discurso presente. Destacamos abaixo alguns exemplos: 

 

 “A diretora tem autonomia, não para ensinar o professor em 
sua prática de ensino, mas pode expor novas idéias, 
incrementar oportunidades, atividades que contemplem e 
ensinem a todos.” 
 
“Acho que a autonomia do professor deve ser respeitada, mas 
há espaços de discussão na escola onde as práticas escolares 
podem ser discutidas sem se caracterizar uma intervenção.” 
 
“O professor tem autonomia em definir suas aulas. Como 
profissional ele deve ter um plano pré definido.” 

 

Classe 6 – A classe 6 faz parte do grupo 3 que abarca também a classe 3. 
O discurso presente nesta classe refere-se à atenção do professor com 
relação ao interesse dos alunos. Ou seja, o professor deve planejar suas 
aulas visando também o que os alunos gostam o que é melhor para o grupo 
todo, incentivando a participação e interação de todo grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 194 

Tabela 33 - Classe 7 - Questão 7
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
projeto 5 100,00 61,15
pedagógico 6 75,00 53,05
desenvolvimento 4 66,67 30,12
esportes 5 27,78 11,33
verificar 2 50,00 10,18
tanto 2 40,00 7,46
escolar 4 18,18 3,86
concordo 2 25,00 3,48
Fonte: Autor

Classe 7

Nesta classe, as palavras com o maior chi² e que estão presentes nas 

justificativas dos graduandos são: partir, todo, grupo, precisa e gostar. 
Apresentamos abaixo exemplos de justificativas que compuseram o discurso 

dos respondentes nesta classe. 

 

 “O professor deve partir do interesse dos alunos e aos poucos 
colocar o que ele acha melhor ao grupo, mas sempre 
respeitando os interesses dos alunos infelizmente muitos 
professores fazem somente joguinhos e nada mais. 
 
“Não, o professor tem que dar atividades para as crianças de 
maneira que todos venham participar, se interagir com todo o 
grupo e não somente o que ele professor gosta e que e mais 
fácil para ele. 
 
“Uma professora deve ver sempre o que é melhor para o 
grupo em um todo. Não só beneficiar um lado e prejudicar o 
outro.” 
 
“Os alunos também têm o direito de falar o que gostam de 
trabalhar e fazer na escola. As decisões podem vir do aluno 
para o professor pensar se a partir disso irá ter bom resultado 
e participação.” 

 

Classe 7 – A classe 7, assim como a classe 5 e 9, está sozinha dentro do 
gráfico do dendrograma. De acordo com as justificativas classificadas nessa 
classe, o discurso está voltado ao desenvolvimento das aulas conforme o 
projeto pedagógico. Independentemente da disciplina, o professor deve 
adequar suas atividades tornando-as prazerosas e incentivadoras aos 
alunos. Neste caso, o professor de educação física, aparentemente não 
atende ao estabelecimento do plano pedagógico pois, não se deve restringir 
as atividades de educação física à futebol. 
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Tabela 34 - Classe 8 - Questão 7
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
deve 10 4,00 25,11
aulas 10 20,83 23,62
mudar 2 33,33 7,41
estar 1 25,00 2,32
atitude 1 25,00 2,32
interessante 1 25,00 2,32
exercicios 1 25,00 2,32
profissional 1 25,00 2,32
escolar 3 13,64 2,16
Fonte: Autor

Classe 8

Encontramos nesta classe as seguintes palavras: projeto, pedagógico, 

desenvolvimento. Tais palavras apresentam os maiores pontos em chi² e estão 

presentes na maioria das justificativas referente a essa classe. Abaixo, 

destacamos alguns exemplos de tais justificativas. 

 

 “Acredito que um professor independente da disciplina, tem 
que renovar seu projeto pedagógico, tornando-o dinâmico e 
prazeroso.” 
 
“A construção dialógica e a reformulação dentro do projeto 
pedagógico da instituição, que deve ser claro para todos 
profissionais e alunos e o rumo do desenvolvimento das aulas 
deve ser maleável.” 
 
“A diretora deveria conversar com o professor e verificar se as 
aulas estão de acordo com a proposta da escola (projeto 
pedagógico). A partir dai o professor deveria explicar o motivo 
da escolha de um único esporte, principalmente um esporte 
ainda majoritariamente de preferência masculino. 
 
“A escola pelo jeito não tem nenhum projeto pedagógico, pois 
só ficar em futebol, e os outros esportes não são valorizados.” 

 

Classe 8 – A classe 8, juntamente com a classe 2 compõem o grupo dois. 
De acordo com as análises das justificativas desta classe, verifica-se que o 
discurso está centrado na necessidade de o professor planejar suas aulas 
par que  possa torná-las interessantes a todos os alunos. 
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Tabela 35 - Classe 9 - Questão 7
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
educação 22 75,86 93,42
física 19 76,00 78,40
futebol 13 52,00 28,08
apenas 4 80,00 15,45
jogos 3 75,00 10,43
esportes 6 33,33 4,38
exercicios 2 50,00 3,44
somente 3 37,50 2,81
sou 3 37,50 2,81
mandar 2 40,00 2,15
contra 3 33,33 2,06
Fonte: Autor

Classe 9

As palavras com maior chi² presentes nesta classe são:  deve, mudar, 
aulas. Cabe destacar que esta classe é a menor em número de UCEs, 

portanto é uma classe com reduzido número de justificativas. Abaixo, 

apresentamos alguns exemplos que compuseram o discurso da classe. 

 
“O professor deve planejar as aulas visando beneficiar alunos 
e alunas.” 
 
“O professor deve planejar as aulas. Não fazer o que ele acha 
que é melhor, deve mudar.” 
 
“O professor e a escola devem encontrar meios de tornar as 
aulas interessantes a todos.” 
 
 
 

Classe 9 – A classe 9 é a ultima e está sem integração direta com outras 
classes, conforme o dendrograma. O discurso que se apresenta diante das 
análises do Alceste diz respeito à necessidade de haver, por parte do 
professor, um melhor planejamento da exploração da disciplina. Há uma 
valorização das aulas de educação física, não se restringe à futebol, deve-
se trabalhar com outras modalidades de esportes, jogos, atividades lúdicas 
capaz de envolver todos os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

As palavras com o maior peso em chi² que foram: educação, física, 
futebol, apenas e jogos. Tais palavras estão representadas nas justificativas 

que compuseram a classe 9. Destacamos exemplos abaixo: 
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 “O professor deveria ter um planejamento de aulas 
atribuindo a vários exercícios e esportes diversos, pois a 
aula de educação física não se resume a aulas de 
futebol. É uma matéria ampla em conhecimentos a serem 
desvendados.” 

 
“O professor tem que ter um plano de aula que abrange 
todas as modalidades, pois educação física, não é só 
futebol.” 
 
“As aulas de educação física devem ser exploradas 
diversas atividades expressão corporal, esportes e não 
só futebol.” 
 
“Educação física é uma disciplina que proporciona ao 
aluno diversas atividades, e que desenvolve 
aprendizagem, esse professor e a diretora deviam propor 
mais atividades e não simplesmente só futebol.” 
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ANEXO 8 

ANÁLISE DESCRITIVA A PARTIR DO PROCESSAMENTO DO ALCESTE: 

QUESTÃO 8:  

 
Quadro 13 – Descritor e classes da Questão 8 

 

 

Descritor 5:  Oferecimento de ensino de qualidade.  

Questão 8:  Na classe da professora Márcia, da 6ª serie, tem alunos que não conseguem 
escrever sequer textos simples. Márcia ficou preocupada e colocou esse assunto na reunião de 
professores. Após discussão, foi indicado que o mais adequado é manter a calma, pois com o 
passar dos anos e séries os alunos aprendem. Você concorda com essa posição? 

 

(A) Não Concordo, mas entendo que os professores não tinham outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que os professores não poderiam ter tomado essa decisão. 

  
Dendrograma das classes: 
 
 Classe 1 (  22uce) |----------------------------+                     
                                                 |-------------------+ 
 Classe 3 (  26uce) |-------------------+        |                   | 
                                        |--------+                   | 
 Classe 4 (  26uce) |-------------------+                            | 
                                                                     + 
 Classe 2 (  25uce) |------------------+                             | 
                                       |-----------------------------+ 
 Classe 5 (  25uce) |------------------+                               
      

Distribuição das Classes segundo as UCEs - Questão 8

Classe 1
15%

Classe 2
17%

Classe 3
17%Classe 4

17%

Classe 5
17%

Eliminado
17%

 
Fonte: Autor 
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Questão 8

Grupo 1 Grupo 2
Classe 1

Palavras chi²
ensino 14,80
melhorar 11,40
plano 10,96
meios 10,96
procurar 10,96
professores 9,43
dificuldades 5,75
deveria 5,38
seria 4,79
poderia 4,79
aulas 4,37
mesmo 3,87
veria 3,87
basta 3,87
claro 3,87
errado 3,87
anos 3,23
porque 2,38
agora 2,10
melhor 2,10
sera 2,10
desta 2,10
frente 2,10
menos 2,10

Classe 3
Palavras chi²

auxiliar 23,77
tentarem 21,51
acreditar 18,77
uma 18,75
tomar 15,07
estrategias 14,80
formas 13,26
atitude 10,96
ajuda 10,79
esses 10,71
maneiras 7,95
recuperar 7,95
colocar 7,28
resolver 7,28
encontrar 7,28
professores 6,89
salas 5,86
escola 4,56
buscar 3,87
problemas 3,83
aprendizagem 3,23
acho 3,21
deveria 3,18

Classe 4
Palavras chi²

escrever 24,09
ler 20,63
series 15,08
calma 12,11
manter 11,59
sexta 9,52
eles 8,47
saber 7,45
inicio 5,14
conseguir 5,14
outras 4,13
mais 3,75
anos 3,56
textos 3,56
esse 2,37
ja 2,37
vezes 2,37
outros 2,29
agora 2,29
nesse 2,29
assim 2,29
nesse 2,29
assim 2,29

Classe 2
Palavras chi²

deixar 24,97
crianças 19,81
passam 16,83
vai 15,63
tempo 15,45
levar 8,47
acontece 8,47
estao 7,72
seriee 4,88
problemas 4,36
futuro 4,13
reprovar 4,13
caso 4,13
ficam 3,49
seu 2,66
infelizmente 2,29

Classe 5
Palavras chi²

acontecendo 19,21
concordo 15,00
possa 14,65
acaba 13,84
maioria 13,84
progressao 13,84
desenvolver 11,74
pode 11,20
precisa 11,20
um 8,80
mas 7,41
continuar 6,10
ajudar 5,79
nada 5,04
temos 5,04
desse 5,04
aprendizagem 4,74
estar 2,95
questão 2,95
projetos 2,95
porem 2,95

Classe 1

A questão 8 traz uma situação que está de acordo com o descritor 5: 

Oferecimento de ensino de qualidade. Conforme o processamento das 

justificativa pelo Alceste, é possível verificar que as UCEs foram classificadas 

em 5 classes. O gráfico do dendrograma mostra que algumas classes estão 

interligadas, ainda que, a integração entre ela pode não acontecer, conforme 

os sentidos dos discursos a serem analisados. 

Em relação à distribuição das classes conforme as UCEs, verifica-se 

que 83% das UCEs estão distribuídas nas 5 classes e 17% delas foram 

eliminadas. Esse dado é importante pois revela que o discurso dos graduandos 

para esta questão é tende a ser homogêneo. Apresentamos abaixo o 

dendrograma das classes com classificação hierárquica descendente: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Dendrograma de classes: Classificação hierárquica 
descendente sobre as justificativas da questão 8. 

O grupo 1 envolve as classes 3 e 4, o grupo 2 refere-se à possível 

integração das classes 2 e 5. A classe 1, de acordo com o dendrograma, está 
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Tabela 36 - Classe 1 - Questão 8
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
acontecendo 6 75,00 19,21
concordo 7 58,33 15,00
possa 5 71,43 14,65
acaba 4 80,00 13,84
maioria 4 80,00 13,84
progressao 4 80,00 13,84
desenvolver 5 62,50 11,74
pode 6 54,55 11,20
precisa 6 54,55 11,20
um 10 37,04 8,80
mas 7 41,18 7,41
continuar 4 50,00 6,10
ajudar 6 40,00 5,79
nada 2 66,67 5,04
temos 2 66,67 5,04
desse 2 66,67 5,04
aprendizagem 4 44,44 4,74
estar 2 50,00 2,95
questão 2 50,00 2,95
projetos 2 50,00 2,95
porem 2 50,00 2,95
Fonte: Autor

Classe 1

sem integração com outras classes. 

 A análise das classes foi realizada individualmente como 

apresentamos abaixo: 

Classe 1 – De acordo com as análises, o discurso dos respondentes 
classificados nessa classe aponta que com a progressão continuada esse 
tipo de situação acaba acontecendo, porém os professores precisam 
desenvolver diferentes projetos e atividades que possam promover a 
melhora desse e de outros alunos. Deixar que o tempo passe não vai 
adiantar, precisa haver um trabalho para melhorar as condições de alunos 
nessa situação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para esta classe, as palavras mais representativas em termos de 

chi² são: acontecendo, concordo, possa, acabar, maioria, progressão, 
desenvolver, pode e precisa. Tais palavras estão presentes na maior parte 

das justificativas que compõem o discurso dos graduandos para esta classe. 

Abaixo alguns exemplos de justificativas. 
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Tabela 37 - Classe 2 - Questão 8
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
escrever 7 87,50 24,09
ler 5 100,00 20,63
series 12 48,00 15,08
calma 5 71,43 12,11
manter 4 80,00 11,59
sexta 5 62,50 9,52
eles 4 66,67 8,47
saber 7 46,67 7,45
inicio 3 60,00 5,14
conseguir 3 60,00 5,14
outras 2 66,67 4,13
mais 8 34,78 3,75
anos 4 44,44 3,56
textos 4 44,44 3,56
esse 3 42,86 2,37
ja 3 42,86 2,37
vezes 3 42,86 2,37
outros 2 50,00 2,29
agora 2 50,00 2,29
nesse 2 50,00 2,29
assim 2 50,00 2,29
Fonte: Autor

Classe 2

 “Não concordo, mas é o que acaba acontecendo com essa 
progressão continuada, a maioria passa sem saber nada.” 
 
“O grupo não pode tomar esse tipo de atitude, é preciso 
desenvolver um projeto que os alunos melhorem.” 
 
“É preciso desenvolver atividades que promovam o 
aprendizado desses alunos. Nas escolas públicas tem salas 
de aceleração.” 
 
“Na prática é o que acaba acontecendo, mas acho que 
desenvolver um trabalho para que esses alunos possam se 
recuperar seria de grande valia, pois o tempo pode ou não 
fazer com que isso aconteça.” 
 
“Sou contra a posição tomada pelo corpo docente, pois podem 
ser desenvolvidos projetos que venham a alfabetizar estes 
alunos motivando-os a um avanço cada vez maior, empurrar o 
problema acaba contribuindo com a evasão escolar.” 
 
 

Classe 2 – A classe 2, juntamente com a classe 5 formam o grupo 2. De 
acordo com os dados do Alceste para essa classe, os respondentes dizem 
que os alunos da sexta série deve saber ler e escrever e que os professores 
não devem manter totalmente a calma e sim trabalhar com textos, 
pesquisas, redações, ou seja, incentivos à prática da leitura e escrita para 
que possam melhorar. 
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Tabela 38 - Classe 3 - Questão 8
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
ensino 5 83,33 14,80
melhorar 5 71,43 11,40
plano 4 80,00 10,96
meios 4 80,00 10,96
procurar 4 80,00 10,96
professora 18 33,96 9,43
dificuldades 7 43,75 5,75
deveria 10 37,04 5,38
seria 3 60,00 4,79
poderia 3 60,00 4,79
aulas 5 45,45 4,37
mesmo 2 66,67 3,87
veria 2 66,67 3,87
basta 2 66,67 3,87
claro 2 66,67 3,87
errado 2 66,67 3,87
porque 4 40,00 2,38
melhor 2 50,00 2,10
desta 2 50,00 2,10
frente 2 50,00 2,10
menos 2 50,00 2,10
Fonte: Autor

Classe 3

As palavras com os maiores chi²  e que estão representados na 

maior parte das justificativas desta classe são: escrever, ler, série, calma, 
manter e  sexta. Apresentamos abaixo algumas justificativas que compuseram 

esta classe. 
 “Alunos da sexta série devem saber ler e escrever textos, 
então a professora deveria reforçar este conteúdo com os 
alunos.” 
 
“Penso que deveriam repensar nesse assunto e não manter 
totalmente a calma, afinal são alunos já da sexta série, onde 
os objetivos para a série são outros.” 
 
“Penso que tem como se trabalhar agora com textos e 
pesquisas que fazem escrever, pedir redações, assim irão 
aprender.” 
 
“A professora deveria incentivar os seus alunos com outras 
propostas de atividades, provavelmente eles não conseguem 
escrever por falta de motivação.” 

 

Classe 3 – A classe 3 faz parte do grupo 1 e está integrada com a classe 4. 
O discurso processado na classe 3 diz respeito ao compromisso dos 
professores em melhorar o planejamento, a organização, participar do plano 
de ação para as aulas e procurar meios de ajudar os alunos para que 
possam compreender os conteúdos. Entretanto, deve haver a colaboração 
de todos, só o professor não é capaz de tudo. 
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Nesta classe, as palavras que fizeram parte da composição das 
justificativas e que, consequentemente deram força ao discurso dos 
graduandos são: ensino, melhorar, plano, meios, procurar e professora. 
Essas palavras estão presentes nas justificativas que trazem um sentido no 
discurso. Abaixo alguns exemplos das justifictivas. 

 

 
“A professora poderia planejar melhor suas aulas e procurar 
ajudar.” 
 
“Cabe ao professor se organizar e trabalhar em equipe, 
participar do plano de ação, verificar o seu plano de aula, mas 
uma andorinha só não faz verão.” 
 
“A professora deveria ter buscado alternativas para melhorar o 
desempenho dos alunos.” 
 
“Porque o grupo escolar, uma vez estando ciente deste 
problema, deveria procurar meios para resolve-lo e melhorar o 
ensino que está muito ruim em questão da prática dos 
professores anteriores.” 
 
“A professora deveria mudar o seu modo de ensino, procurar 
uma maneira clara de ensinar a matéria para os alunos, para 
eles poderem entender o seu conteúdo.” 
 
 
 

Classe 4 – A classe 4, juntamente com a classe 3 compõem o grupo 2. 
Nesta classe, identificamos a proposição, por parte dos respondentes, em 
promover diferentes maneiras de auxiliar a aprendizagem, sugerir reforço 
no contra-turno atrelado a diferentes estratégias de ensino para promover a 
alfabetização. Evitando assim a evasão deste aluno  
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Tabela 39 - Classe 4 - Questão 8
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
auxiliar 6 100,00 23,77
tentar 10 66,67 21,51
acreditar 6 85,71 18,77
estrategias 5 83,33 14,80
formas 7 63,64 13,26
atitude 4 80,00 10,96
ajuda 8 53,33 10,79
esses 9 50,00 10,71
maneiras 4 66,67 7,95
recuperar 4 66,67 7,95
colocar 3 75,00 7,28
resolver 3 75,00 7,28
encontrar 3 75,00 7,28
professores 17 32,08 6,89
salas 4 57,14 5,86
escola 6 42,86 4,56
buscar 2 66,67 3,87
problemas 8 36,36 3,83
aprendizagem 4 44,44 3,23
acho 3 50,00 3,21
deveria 9 33,33 3,18
Fonte: Autor

Classe 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As palavras mais significativas em termos de chi²  e que estão presentes na 
maior parte das justificativas dessa classe são: auxiliar, tentar, acreditar, 
estratégias e formas. Destacamos abaixo alguns exemplos das justificativas 
que compuseram o discurso dos graduandos nesta classe. 
 
 

 “Ela como a professora da sala, acredito eu, já tem um certo 
carinho por seus alunos. Eu faria diferente, poderia tentar com 
diversas maneiras mudar uma historia, e apresentar formas 
que ele aprendesse a escrever e compreender melhor as 
atividades.” 
 
“O ideal é criar um reforço escolar no contra-turno para tentar 
auxiliar esses alunos em suas deficiências. Assim, haverá uma 
interferência positiva para ajudar os alunos a vencerem esse 
obstáculo a sua aprendizagem.” 
 
“Acredito que existe uma dificuldade de aprendizagem. De 
alguma maneira resolver essa situação auxiliando o aluno em 
sua aprendizagem. Montar estratégias para fazer aprender.” 
 
“Acredito que deve-se trabalhar estratégias onde todos 
deverão ser alfabetizados, se possível conversar com os pais, 
para uma tomada de decisão em conjunto.” 
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Tabela 40 - Classe 5 - Questão 8
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
deixar 6 100,00 24,97
crianças 6 85,71 19,81
passam 9 60,00 16,83
vai 5 83,33 15,63
tempo 8 61,54 15,45
levar 4 66,67 8,47
acontece 4 66,67 8,47
estao 3 75,00 7,72
seriee 9 36,00 4,88
problemas 8 36,36 4,36
futuro 2 66,67 4,13
reprovar 2 66,67 4,13
caso 2 66,67 4,13
ficam 3 50,00 3,49
seu 4 40,00 2,66
infelizmente 2 50,00 2,29
Fonte: Autor

Classe 5

“Protelar o problema contribuirá para a evasão escolar. Cabe 
ao corpo docente, criar estratégias que auxiliem o 
desenvolvimento da alfabetização a esses alunos.” 
 
 

Classe 5 – No que tange a classe 5, destaca-se aqui uma critica à não 
reprovação por conta da progressão continuada. Algumas crianças 
simplesmente vão passando de ano sem realmente aprender e nesse 
sentido, deixar o tempo passar não resolve, precisa-se trabalhar 
corretamente com essas crianças, propor um ensino de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As palavras mais significativas em termos de chi²  e que estão presentes na 
maior parte das justificativas dessa classe são: auxiliar, tentar, acreditar, 
estratégias e formas. Destacamos abaixo alguns exemplos das justificativas 
que compuseram o discurso dos graduandos nesta classe. 

 

“O que mais acontece quando uma criança tem dificuldade é 
deixar, pois no futuro ela consegue.” 

“É isto que acontece, com a progressão continuada nas 
escolas, quando estiver na sétima série e reprovado, até lá vai 
passando sem saber praticamente nada.” 
 
“É o que vemos no real, as crianças que tem dificuldades vão 
ficando para trás, os professores fecham os olhos e não estão 
vendo a situação, e isso vai passando de anos e series em 
diante, mas sem aprender.” 
 
“O que mais acontece quando uma criança tem dificuldade é 
deixar, pois no futuro ela consegue.” 
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ANEXO 9 

ANÁLISE DESCRITIVA A PARTIR DO PROCESSAMENTO DO ALCESTE: 

QUESTÃO 9:  

 
Quadro 14 – Descritor e classes da Questão 9 

Descritor 5:  Oferecimento de ensino de qualidade.  

Questão 9:  Os alunos da 4ª série tiveram o tempo de recreio diminuído. André, um dos alunos, 
é contra essa determinação e foi reclamar com a diretora. A diretora disse que não compete ao 
aluno fazer tal reclamação. Você concorda com a diretora? 

 

(A) Não Concordo, mas entendo que a diretora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a diretora não poderia ter tomado essa decisão. 

  
Dendrograma das classes: 
 
 Classe 1 (20uce) |------------------------+                         
                                           |-----------------------+ 
 Classe 2 (14uce) |-------------------+    |                       | 
                                      |----+                       | 
 Classe 4 (18uce) |-------------------+                            | 
                                                                   + 
 Classe 3 (10uce) |----------------------+                         | 
                                         |-------------------------+ 
 Classe 5 (24uce) |----------------------+                           
          

Distribuição das Classes segundo as UCEs - Questão 9

Eliminado
41%

Classe 1
14%

Classe 2
10%

Classe 3
7%

Classe 4
12%

Classe 5
16%

 

Fonte: Autor 
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Questão 9

Grupo 1 Grupo 2
Classe 1

Palavras chi²
opinião 16,66
sabe 13,23
formar 13,04
direitos 8,16
seja 6,81
todo 6,29
vai 6,29
critica 6,29
sua 4,90
ele 3,53
posso 3,28
considerar 3,28
seus 2,58

Classe 1
Palavras chi²

tomar 33,71
deveria 30,99
ouvir 27,30
decisão 18,10
menos 15,82
levar 13,83
pelo 10,61
ter 5,93
tambem 5,79
direcao 5,79
tal 5,79
concordo 5,38
atitudes 3,50
resolverer 3,50
alunos 2,29
reclamacção 2,15

Classe 2
Palavras chi²

deveria 16,61
fazer 11,74
escola 11,33
diretora 7,74
partir 7,41
questionar 6,04
todos 5,78
algo 4,90
dessa 4,90
mudar 3,93
uma 3,62
reclamacão 3,36
ser 3,26
poderia 2,21
onde 2,14
suas 2,14
mudancas 2,14
atitudes 2,14
participação 2,14

Classe 4
Palavras chi²

diminuição 40,35
explicar 22,21
motivos 16,21
deveria 9,45
poderia 6,01
diretoria 5,25
justifica 2,96
porque 2,92

Classe 3
Palavras chi²

tempo 22,22
recreio 21,34
brincar 16,66
crianças 15,57
horário 9,85
diminuido 9,85
falta 8,03
tudo 7,17
tem 3,95
com 2,75
esse 2,72
intervalo 2,72
intervalo 2,72

Classe 5

 

A questão 9 abrange uma situação que está relacionada ao descritor 5: 

“oferecimento de ensino de qualidade. O dendrograma para esta questão 

apresenta cinco classes em que 4 delas estão incorporadas em dois grupos: 

grupo 1 (classes 2 e 4) e grupo 2 (classes 3 e 5) ambas com possibilidade de 

integração. A outra classe, de número 1, está sozinha, porém vinculada ao 

grupo 2. Conforme o percentual das UCEs partilhadas nas classes verifica-se 

que 59% estão distribuídas em cinco classes e que 41% das UCEs foram 

eliminadas por não serem compatíveis com nenhuma das classes. Esse dado é 

importante, pois mostra que o discurso dos graduandos para essa questão é 

heterogêneo, o que impossibilita a generalização de suas justificativas. As 

análise da cada uma das classes serão feitas individualmente para verificar a 

fala dos sujeitos e quais os discursos apresentados. Assim, verifica-se na 

sequência, a classificação hierárquica descendente das classes e seu 

vocabulário específico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Dendrograma de classes: Classificação hierárquica 
descendente sobre as justificativas da questão 9. 
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Tabela 41 - Classe 1 - Questão 9
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
opinião 6 85,71 16,66
sabe 6 75,00 13,23
formar 5 83,33 13,04
direitos 10 45,45 8,16
seja 4 66,67 6,81
todo 3 75,00 6,29
vai 3 75,00 6,29
critica 3 75,00 6,29
sua 4 57,14 4,90
ele 4 50,00 3,53
posso 2 66,67 3,28
considerar 2 66,67 3,28
seus 3 50,00 2,58
Fonte: Autor

Classe 1

 

Conforme a classificação hierárquica descendente, foi proposto a 

constituição de dois grupos. O grupo 1 envolve as classes 2 e 4 e o grupo 2 

refere-se à possível integração das classes 3 e 5. A classe 1, de acordo com o 

dendrograma, está sem integração com outras classes. 

 A análise das classes foi realizada individualmente como 

apresentamos abaixo: 

Classe 1 - Conforme o processamento, este grupo abrange as justificativas 
que apontam o dever da escola em formar cidadãos críticos, capazes de 
expressar sua opinião e defender seus direitos. Deste modo, o aluno tem 
todo o direito a exigências e opinar sobre as decisões que envolvem a 
instituição escolar. No que compete o intervalo para o recreio, é um 
momento importante para o aluno em sua formação pois possibilita a 
interação, a socialização e esse momento deve ser respeitado pelos 
agentes escolares.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na classe 1, as palavras que representam os maiores chi² são: opinião, sabe, 
formar e direitos. São palavras que estão presentes na maior parte das 
justificativas que compõem o discurso dos graduandos. Abaixo, alguns 
exemplos de tais justificativas: 

 



 209 

Tabela 42 - Classe 2 - Questão 9
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
tomar 8 80,00 33,71
deveria 11 57,89 30,99
ouvir 5 100,00 27,30
decisão 7 58,33 18,10
menos 4 80,00 15,82
levar 5 62,50 13,83
pelo 3 75,00 10,61
ter 7 33,33 5,93
tambem 2 66,67 5,79
direcao 2 66,67 5,79
tal 2 66,67 5,79
concordo 3 50,00 5,38
atitudes 2 50,00 3,50
resolverer 2 50,00 3,50
alunos 11 21,15 2,29
reclamacção 3 33,33 2,15
Fonte: Autor

Classe 2

“O aluno precisa ser formado para expressar sua opinião, e 
defender seus direitos.” 
 
“A escola deve formar cidadãos críticos que possam ajudar na 
construção de uma sociedade mais justa.” 
 
“O aluno tem todo direito de fazer suas exigências e 
reclamações, isso é ate bom, ele sabe o que quer e vai atrás 
com seus argumentos.” 
  
“É preciso a participação de todos para tomar decisões e o 
aluno tem todo direito de dar sua opinião, mesmo que esta não 
seja a melhor.” 
 
“O intervalo tem um papel importante na formação do aluno. É 
importante que seja respeitado esse momento de socialização. 
O aluno tem o direito de questionar naquilo que ele considera, 
e é, seu direito.” 
 

Classe 2 – Esta classe, juntamente com a classe 4, integra o grupo dois 
conforme o gráfico do dendrograma. Conforme o processamento das UCEs, 
o discurso dos respondentes aponta que a diretora deveria ter um 
comportamento menos autoritário, ter ouvido o aluno e explicado os 
porquês dessa determinação. A escola é um espaço democrático e os 
alunos têm o direito de propor seus questionamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As palavras que tiveram maior representatividade nas justificativas que 
formaram esta classe foram: tomar, deveria, ouvir e decisão. São 
palavras que apresentam os maiores chi². Abaixo alguns exemplos: 
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Tabela 43 - Classe 3 - Questão 9
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
diminuição 5 100,00 40,35
explicar 5 62,50 22,21
motivos 5 50,00 16,21
deveria 6 31,58 9,45
poderia 2 50,00 6,01
diretoria 6 24,00 5,25
justifica 2 33,33 2,96
porque 4 23,53 2,92
Fonte: Autor

Classe 3

 
“Numa gestão democrática todos têm o direito de participar 
das tomada de decisão. A escola deveria pelo menos ouvir a 
reclamação do aluno, eles também têm direitos e podem 
também participar das regras criadas na escola.” 

“Não concordo. A diretora deveria ter uma postura menos 
autoritária, argumentando e mostrando os motivos que 
levaram a escola a tomar tal decisão.” 

“A diretora deve ouvir o aluno e justificar o porquê foi tomada 
essa decisão e resolver a situação.” 

“O aluno pode sim, contestar. Cabe a ela ouvir ao aluno e ao 
menos ouvir os motivos que a levaram tomar essa decisão.” 

“O aluno deverá ser ouvido e respeitado para também 
respeitar.” 

 

Classes 3 – A classe 3 compõe o grupo 2 juntamente com a classe 5. 
Nesta classe os respondentes dizem que a diretora deveria apoiar e 
incentivas posturas como a de André no que compreende o exercício da 
cidadania. As acima de tudo, ela deveria explicar os motivos que a levaram 
a diminuir o recreio e não ser tão autoritária.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As palavras com os maiores chi² e que estão presentes na maioria das 
justificativas que compõem esta classe são: diminuição, explicar, motivos e 
deveria. Apresentamos abaixo algumas justificativas como exemplo: 

 
 
“A diretora poderia ter parabenizado o aluno por estar 
exercendo sua cidadania e explicado o motivo da diminuição 
do recreio.” 
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Tabela 44 - Classe 4 - Questão 9
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
deveria 11 52,38 16,61
fazer 5 71,43 11,74
escola 11 44,00 11,33
diretora 10 40,00 7,74
partir 3 75,00 7,41
questionar 4 57,14 6,04
todos 5 50,00 5,78
algo 3 60,00 4,90
dessa 3 60,00 4,90
mudar 2 66,67 3,93
uma 5 41,67 3,62
reclamacão 4 44,44 3,36
ser 6 37,50 3,26
poderia 5 35,71 2,21
onde 2 50,00 2,14
suas 2 50,00 2,14
mudancas 2 50,00 2,14
atitudes 2 50,00 2,14
participação 2 50,00 2,14
Fonte: Autor

Classe 4

“Ela deveria ter justificado, o motivo da diminuição e não ser 
tão grossa com sua resposta.” 
 
“A diretora deveria explicar o motivo dessa diminuição e não 
deixá-los sem resposta.” 
 
“Ela deveria justificar o porquê da diminuição do horário e não 
simplesmente usar a autoridade que lhe compete, colocando 
um ponto final no problema.” 
 
“Não. A diretora tem que esclarecer o porquê da diminuição de 
tempos do recreio. pois para tudo ha uma maneira de resolver 
algo.” 

Classe 4 – A classe quatro integra o grupo 1 junto com a classe 2. O 

discurso que se evidencia nesta classe é volta à escola. Os graduandos 

apontam que a escola deve ser democrática, com espaço ao 

questionamento por parte dos alunos, eles têm esse direito. Deve haver 

espaço às reclamações sugestões e a diretora não pode ser autoritária e 

permitir a participação de todos nas decisões do bem comum da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As palavras que apresentam maiores pontos em chi² e que estão 

presentes na maior parte das justificativas desta classe são: deveria, fazer, 

escola, diretora, partir e questionar. Como exemplo apresentamos abaixo 
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Tabela 45 - Classe 5 - Questão 9
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
tempo 13 72,22 22,22
recreio 11 78,57 21,34
brincar 6 100,00 16,66
crianças 7 87,50 15,57
horário 5 83,33 9,85
diminuido 5 83,33 9,85
falta 3 100,00 8,03
tudo 5 71,43 7,17
com 5 50,00 2,75
esse 3 60,00 2,72
intervalo 3 60,00 2,72
Fonte: Autor

Classe 5

algumas das justificativas que compuseram a classe 4: 

“A escola deve ser um espaço aberto, para que os alunos 
questionem sobre o que eles acham que pode mudar para 
melhoria da escola.” 

“A escola deve ser democrática e cabe a diretora consultar a 
todos os envolvidos antes de definir algo que irá influenciar a 
vida de todos na escola.” 
 
“Se a proposta da educação é desenvolver integralmente o ser 
humano como pessoa, a escola com parte dessa educação 
deve estimular os alunos a participar das decisões de uma 
forma crítica” 
 
“O aluno deve questionar se sentir prejudicado e participar das 
normas propostas pela escola.” 
 
“A escola deve estar aberta a todas as reclamações, pois a 
escola é formadora de opiniões e deve sempre ter dialogo, 
apontar todos os motivos e justificar suas atitudes e não 
apenas as impor.” 

Classe 5 – A classe 5, junto à classe 3, forma o grupo 2. Verifica-se nesta 

classe um discurso referente ao direito e a importância do intervalo de 

recreio para a criança. Os graduandos apontam que a criança deve ter o 

tempo para brincar, interagir e socializa-se com seus colegas. É um 

momento lúdico de descontração e importante também para gastarem as 

energias, pois só dentro de sala estudando não é bom para as criança e 

elas tem todo o direito. 
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As palavras que foram recorrentes nas justificativas desta classe e 

que apresentaram os maiores chi² são: tempo, recreio, brincar, crianças, 
horário e diminuído. Apresentamos abaixo alguns exemplos destas 

justificativas:  

 
 
“Não se pode diminuir o tempo de intervalo pois é um 
momento em que a criança tem que ter para brincar e interagir 
com os colegas, pois a escola e um ambiente de socialização 
e não só de estudos.” 
 
“A diretora foi infeliz, pois tudo tem o seu tempo, de estudar e 
de brincar.” 
 
“O aluno tem direito ao lazer na escola, tem direito no tempo 
dele comer, brincar, conversar com os amigos no intervalo e 
não somente ficar dentro da sala de aula estudando.” 
 
“Eu não concordo, o tempo de brincar é muito importante para 
a crianças, esse tempo deve ser respeitado.” 
 
“A criança dentro de uma sala de aula é inquieta e diminuindo 
o tempo de recreio vai transformar em conflito. O recreio delas 
é a hora que eles tem para gastar energia.” 
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ANEXO 10 

ANÁLISE DESCRITIVA A PARTIR DO PROCESSAMENTO DO ALCESTE: 

QUESTÃO 10:  

 
Quadro 10 – Descritor e classes da Questão 10 

 

 
 

Descritor 5:  Oferecimento de ensino de qualidade.  

Questão 10: Felipe é um aluno que apanha muito em casa. Na última aula, chegou com o olho 
roxo e marcas no braço. A professora denunciou os pais na justiça. Você concorda com a 
atitude da professora? 

(A) Não Concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

  
Dendrograma das classes: 
 
 Classe 1 (57uce) |---------+                                        
              18            |--------------------------------------+ 
 Classe 3 (17uce) |---------+                                      | 
 Classe 2 (22uce) |---------------+                                | 
              19                  |                                + 
              13                  |-----------+                    | 
 Classe 5 (13uce) |---------------+           |                    | 
              14                              |---------+          | 
 Classe 6 (10uce) |---------------------------+         |          | 
              16                                        |----------+ 
 Classe 4 (14uce) |-------------------------------------+            
         

Distribuição das Classes segundo as UCEs - Questão 10

Eliminado
8%

Classe 6
7%

Classe 5
9%

Classe 4
10%

Classe 3
12% Classe 2

15%

Classe 1
39%

 

Fonte: Autor 
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Questão 10

Grupo 1 Grupo 2
Classe 6

Classe 4

Palavras chi²
tutelar 30,36
conselho 30,36
deveria 15,76
direcao 14,78
ter 14,42
levar 12,87
passar 12,42
caso 10,22
chamaram 9,85
para 8,92
fatos 8,35
conversar 8,35
escola 7,95
orgãos 6,93
compete 6,93
acionar 6,93
coordenação 6,93
seja 5,54
poderia 5,50
professora 3,64
diretora 3,59
primeiro 3,25
cabe 2,93
entender 2,93
acontecendo 2,93

Classe 1
Palavras chi²

decisão 90,00
tomar 51,58
acredito 10,39
providências 8,68
acho 6,00
vezes 5,12
tenha 5,12
apanhar 5,12
muito 4,67
uma 4,20
essa 2,88
porque 2,88
comunicar 2,38
comunicar 2,38

Classe 3
Palavras chi²

prática 37,28
concordo 30,60
acontece 18,71
isso 12,55
maus 11,44
tratos 11,44
alunos 10,49
mas 10,49
denuncia 10,28
algo 5,10
esta 3,63
feita 3,34
ocorre 3,34
deveria 3,28
professora 3,07
seu 2,07
fez 2,07
deixar 2,07

Classe 2
Palavras chi²

pode 24,20
saber 11,20
violência 8,30
assim 7,57
pois 6,88
pais 6,48
atitudes 5,47
fez 5,38
denunciar 4,51
acontece 4,18
mais 3,95
casa 2,96

Classe 5
Palavras chi²

agressão 48,57
crime 31,61
justiça 9,25
alguém 7,88
qualquer 6,02
certo 3,00
nada 2,94
seria 2,94
obrigação 2,94
crianças 2,43
porque 2,42
alunos 2,18

Classe 6
Palavras chi²

direito 53,41
educação 13,50
situação 11,79
uma 11,50
dessa 10,40
crianças 9,78
seus 8,20
esses 6,82
espancamento 6,82
alguem 4,79
violência 2,93
tem 2,61

Classe 4

A questão 10 diz respeito ao descritor 5: “Oferecimento de ensino de 

qualidade”. Ela traz uma situação de violência doméstica em que um criança 

aparece com evidencias de maus tratos e a professora vendo a situação decide 

denunciar os pais. Conforme o processamento do Alceste, verifica-se no 

dendrograma que esta questão apresenta seis classes que estão incorporadas 

em dois grupos passíveis de integração entre as classes: grupo 1 (classes 1 e 

3) e grupo 2 (classes 2 e 5). As classes 4 e 6 estão só, no entanto ligadas ao 

grupo 2. Na análise das justificativas de cada classe verificaremos as 

possibilidades de integração. No que compreende o percentual de UCEs 

processadas, verifica-se que 92% estão distribuídas nas seis classes e apenas 

8% delas foram eliminadas por não serem compatíveis com nenhuma das 

classes. Essa informação é importante, pois mostra que o discurso dos 

graduandos para essa questão 10 é homogêneo, o que pode conceber uma 

generalização de suas justificativas. Assim, será feito a análise da cada uma 

das classes para verificar a fala dos sujeitos. Verifica-se em seguir a 

classificação hierárquica descendente das classes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Dendrograma de classes: Classificação hierárquica 
descendente sobre as justificativas da questão 10. 
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Tabela 46 - Classe 1 - Questão 10
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
tutelar 26 86,67 30,36
conselho 26 86,67 30,36
deveria 19 79,17 15,76
direcao 17 80,95 14,78
ter 10 100,00 14,42
levar 9 100,00 12,87
passar 14 82,35 12,42
caso 21 67,74 10,22
chamaram 7 100,00 9,85
para 21 65,63 8,92
fatos 8 88,89 8,35
conversar 8 88,89 8,35
escola 17 68,00 7,95
orgãos 5 100,00 6,93
compete 5 100,00 6,93
acionar 7 87,50 6,93
coordenação 5 100,00 6,93
seja 6 85,71 5,54
poderia 4 100,00 5,50
professora 32 51,61 3,64
diretora 6 75,00 3,59
primeiro 7 70,00 3,25
cabe 4 80,00 2,93
entender 4 80,00 2,93
acontecendo 4 80,00 2,93
Fonte: Autor

Classe 1

Pode-se verificar na classificação hierárquica descendente a 

constituição dos grupos e o vocabulário próprio de cada uma das classes, 

conforme a pontuação de chi². 

 A análise das classes foi realizada individualmente como 

apresentamos abaixo: 

Classe 1 – A classe 1, juntamente com a classe 3 compõem o grupo 1. De 
acordo com as análises podemos observar que os respondentes dizem que 
a professora deveria ter relatado o caso primeiramente à direção e à 
orientação educacional da escola e só então a equipe escolar conversaria 
com os pais e posteriormente encaminhar o caso para o conselho tutelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As palavras com os maiores pontos em chi² e que estão presentes na 
maioria das justificativas são: tutelar, conselho, deveria e direção. 
Apresentamos abaixo alguns exemplos de justificativas que compuseram 
esta classe: 
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Tabela 47 - Classe 2 - Questão 10
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
prática 7 100,00 37,28
concordo 14 51,85 30,60
acontece 9 52,94 18,71
isso 6 54,55 12,55
maus 4 66,67 11,44
tratos 4 66,67 11,44
alunos 8 42,11 10,49
mas 8 42,11 10,49
denuncia 9 39,13 10,28
algo 3 50,00 5,10
esta 6 31,58 3,63
feita 2 50,00 3,34
ocorre 2 50,00 3,34
deveria 8 27,59 3,28
professora 14 22,58 3,07
seu 2 40,00 2,07
fez 2 40,00 2,07
deixar 2 40,00 2,07
Fonte: Autor

Classe 2

 “A professora deveria ter passado o caso para a diretora pois 
ela acionaria o conselho tutelar ou assistente social.” 
 
“A professora deveria ter passado o caso para a orientadora 
educacional da escola e ai a comissão junto ao conselho 
tutelar interviriam.” 
 
“Ela deveria ter relatado o fato ao diretor, para assim poder 
encaminhar o caso ao conselho tutelar.” 
 
“A professora não agiu certo, primeiro ela teria que passar 
esse fato para a direção da escola, depois da direção, 
conversar com os pais e encaminhar o caso para o conselho 
tutelar.” 
 
“A professora deveria levar o caso a direção da escola para 
todos chegarem a conclusão de como o problema deveria ser 
resolvido ou mesmo ter acionado o conselho tutelar.” 
 
 

Classe 2 – A classe dois faz parte do grupo 2 juntamente com a classe 5. 
Conforme as justificativas processadas, podemos constatar que os 
respondentes concordam com a atitude da professora. Em casos como o 
apresentado, de maus tratos, deve haver denuncia sim. Entretanto 
conforme apontado, não é o que geralmente acontece. 
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Tabela 48 - Classe 3 - Questão 10
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
decisão 12 100,00 90,00
tomar 14 56,00 51,58
acredito 3 60,00 10,39
providências 4 44,44 8,68
acho 3 42,86 6,00
vezes 2 50,00 5,12
tenha 2 50,00 5,12
apanhar 2 50,00 5,12
muito 3 37,50 4,67
uma 5 27,78 4,20
essa 3 30,00 2,88
porque 3 30,00 2,88
comunicar 2 33,33 2,38
Fonte: Autor

Classe 3

As palavras que detém os maiores pontos em chi² e consequentemente 
estão presentes no discurso dos graduandos são: prática, concordo, e 
acontece. Apresentamos abaixo exemplos das justificativas referentes a 
essa classe: 

 “Concordo porque é dever de todo cidadão denunciar os 
maus tratos a menores.” 
 
“Concordo, mas não é o que ocorre na prática. Para que a 
professora denuncie é necessário que anteriormente tenha 
feito contato com os pais, no caso de reincidência a denúncia 
deve acontecer.” 
 
Concordo porque na prática deveria ser o que acontece. A 
postura da professora esta correta. “É um dever de qualquer 
adulto que vê casos de espancamento sistemático, denunciar.” 
 
“Concordo com a professora, é obrigação da escola denunciar 
maus tratos das crianças, a integridade física da criança deve 
ser preservada em todos os ambientes que ela frequenta.” 
 
 “Concordo, mas na prática não é o que acontece, apesar que 
qualquer denúncia contra os pais ou responsáveis deve ser 
encaminhada ao conselho tutelar pela escola.” 
 
 

Classe 3 – A classe 3, junto a classe 1 compõe o grupo 1. Podemos 
observar diante das análises do Alceste que os graduandos concordam com 
o acionamento do conselho tutelar para resolver essa questão, no entanto, 
de acordo com a hierarquia institucional, a professora deveria comunicar a 
direção e esta sim, tomar as providências. 
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Tabela 49 - Classe 4 - Questão 10
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
direito 6 100,00 53,41
educação 3 60,00 13,50
situação 4 44,44 11,79
uma 6 33,33 11,50
dessa 3 50,00 10,40
crianças 9 23,68 9,78
seus 3 42,86 8,20
esses 2 50,00 6,82
espancamento 2 50,00 6,82
alguem 2 40,00 4,79
violência 3 25,00 2,93
tem 4 21,05 2,61
Fonte: Autor

Classe 4

As palavras que estão presentes na maior parte das justificativas e com os 
maiores pontos em chi² são: decisão, tomar, acredito e providências. 
Abaixo alguns exemplos das justificativas. 

 

 “Acredito que o caso tenha sido analisado e tal decisão tenha 
sido tomada em conjunto com o corpo docente escolar.” 
 
“Acredito que a professora deveria informar a direção para que 
eles sim pudessem tomar as devidas providências.” 
 
“Quem toma esse tipo de decisão é a professora com a 
direção, e não ela sozinha. O conselho tutelar deve ser 
acionado.” 
 
“Existem hierarquias a serem respeitadas dentro de uma 
escola. Ela deveria passar o caso para sua coordenadora ou 
diretora para que tomassem as providências necessárias.” 

 
 

 
Classe 4 – A classe 4 está sozinha no dendrograma, no entanto está ligada 
ao grupo 2. Podemos verificar que os respondentes enfatizam a 
responsabilidade da professora e da escola em denunciar aos órgãos 
responsáveis para garantir o direito da criança e adolescente a não 
violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As palavras com os maiores chi² e presentes na maior parte das 
justificativas para esta classe são: direito, educação, situação, uma, 
dessa criança. Abaixo destacamos algumas dessas justificativas: 
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Tabela 50 - Classe 5 - Questão 10
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
pode 6 50,00 24,20
saber 4 40,00 11,20
violência 4 33,33 8,30
assim 2 50,00 7,57
pois 5 26,32 6,88
pais 6 23,08 6,48
atitudes 4 26,67 5,47
fez 2 40,00 5,38
denunciar 5 21,74 4,51
acontece 4 23,53 4,18
mais 2 33,33 3,95
casa 2 28,57 2,96
Fonte: Autor

Classe 5

 “A LDB esta ai para apontar os direitos da criança e do 
adolescente. Se a professora que trabalha para educação da 
criança, em uma situação negar a ajuda no sentido de omitir, 
ninguém mais vai fazer nada.” 
 
“Sim, não devemos fechar os olhos diante de situações desse 
tipo. Todo educador deve se manifestar contra tipos de 
violência que muitas crianças e adolescentes sofrem em seu 
lar.” 
 
“A professora agiu de maneira correta. A criança tem seus 
direitos. A família que maltrata suas crianças tem que 
responder pelo delito.” 
 
“Concordo, pois hoje a escola também assumiu um papel de 
assistência aos direitos da criança.” 
 
 
 
 

Classe 5 –  A classe 5 juntamente com a classe 2 compõem o grupo 2. De 
acordo com as justificativas processadas pelo Alceste, observamos que os 
respondentes concordam de modo geral com a atitude da professora e que 
a denuncia é válida para o combate à violência sofrida pela criança. É uma 
atitude correta e justa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As palavras com os maiores pontos em chi² são: pode, saber e violência. 
Tais palavras perpassam a maior parte das justificativas. Abaixo alguns 
exemplos: 
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Tabela 51 - Classe 6 - Questão 10
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
agressão 6 66,67 48,57
crime 4 66,67 31,61
justiça 3 33,33 9,25
alguém 2 40,00 7,88
qualquer 2 33,33 6,02
certo 2 22,22 3,00
nada 1 33,33 2,94
seria 1 33,33 2,94
obrigação 1 33,33 2,94
crianças 5 13,16 2,43
porque 2 20,00 2,42
alunos 3 15,79 2,18
Fonte: Autor

Classe 6

 “Ela esta mais que certa, pois faria a mesma coisa, esta 
criança pode crescer violenta futuramente por conta dos pais.” 
   
“Concordo sim, não podemos fechar os olhos para essa 
atitude.” 
 
“Concordo. A professora fez muito bem em denunciar os pais, 
só assim teremos como combater a violência seja ela qual for.” 
 
“Ver uma criança chegar na sala de aula assim e saber o que 
acontece na casa dele, a opção mais correta e justa e 
denunciar os pais, porque não tem nada que justifique uma 
atitude dessas.” 
 
“Concordo, pois não é com a violência que se educa. E é certo 
denunciar esta casa que o caso e grave.” 

 

Classe 6 – A classe 6 está sozinha no dendrograma, mas ligada ao grupo 
2. De acordo com processamento da classe, verificamos que o discurso dos 
respondentes aponta que sendo a agressão é um crime, a obrigação da 
professora, diretora, enfim, da escola e sociedade em geral, é denunciar 
aos órgãos competentes para a tomada das providencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As palavras que compõem o discurso dos graduandos e que apresentam os 
maiores pontos em chi² são: agressão, crime, justiça e alguém. Abaixo 
apresentamos alguns exemplos de justificativas que foram atribuídas a essa 
classe:  

 



 222 

 

 “Agressão é crime, só a justiça pode julgar a família dos maus 
tratos com a criança.” 
 
“Concordo porque é obrigação de todos, denunciar todo e 
qualquer tipo de agressão ou abuso contra crianças.” 
 
“Pois alguém tinha que ajudar esse aluno e impedir que 
acontecesse o pior. Se ela se calasse seria cúmplice dessas 
agressões.” 
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ANEXO 11 

ANÁLISE DESCRITIVA A PARTIR DO PROCESSAMENTO DO ALCESTE: 

QUESTÃO 11:  

 
Quadro 16 – Descritor e classes da Questão 11 

 

Descritor 3: Uso de medidas educacionais e inclusivas por parte dos professores. 

Questão 11:  Bianca tumultua a aula e chega ser indisciplinada, é conhecida como “atrevida”. 
Porém, teve ótimo desempenho na prova de geografia. A orientação da diretora é que a 
professora diminua a nota de Bianca (sem que esta saiba), pois em função do comportamento, 
todos os outros professores concordaram em diminuir as notas como um método corretivo. 
Você concorda com a diretora? 

 

(A) Não Concordo, mas entendo que a  diretora não tinha outra opção. 

(B) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(C) Sou contra. Acho que a diretora  não poderia ter tomado essa decisão. 

  
Dendrograma das classes: 
 
 Classe 1 (15uce) |------------------------------------------------+ 
              19                                                   + 
 Classe 2 (52uce) |------------------------------------------+     | 
              18                                             |-----+ 
 Classe 3 (42uce) |----------------------+                   |       
              17                         |-------------------+       
 Classe 4 (20uce) |----------------------+                                                     
 

Distribuição das Classes segundo as UCEs - Questão 11

Eliminado
13%

Classe 4
13%

Classe 3
28%

Classe 2
36%

Classe 1
10%

 

Fonte: Autor 
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Questão 11

Grupo 1

Palavras chi²
fazer 39,54
tipo 23,66
mudar 11,84
castigo 9,05
necessário 9,05
corretivos 9,02
quando 9,02
esse 8,49
ficar 5,91
existem 5,91
postura 5,91
crianca 4,39
melhores 3,56
sem 2,89
mas 2,86

Classe 1
Palavras chi²

professora 21,76
sabe 16,05
conversar 14,90
atitudes 11,12
chamar 10,96
situação 10,96
essa 10,64
problemas 7,89
meios 7,70
diretora 7,69
poderia 7,32
boas 6,34
para 4,21
punir 3,41
desta 3,41
resolver 3,41
nem 3,41
talvez 2,98
punicao 2,72
concordo 2,72
atencao 2,06
assim 2,06

Classe 2
Palavras chi²

comportamento 17,10
diminuir 14,99
provas 12,96
notas 11,15
disciplina 11,11
desempenho 11,11
seu 6,90
avaliar 5,53
porque 3,70
trabalhar 3,34
tentar 3,33
alunos 2,48

Classe 3
Palavras chi²

indisciplina 19,75
fatos 16,52
outra 12,58
deveria 12,12
ser 10,63
forma 9,85
dela 8,23
ver 7,86
corrigir 7,86
trabalhar 7,77
nada 7,75
metodos 4,97
sou 4,23
orientar 4,23
maneiras 4,23
merito 3,75
atrevida 3,75

Classe 4

A questão 11 abrange situação que está de acordo com o descritor  

3: Uso de medidas educacionais e inclusivas por parte dos professores. O 

dendrograma para esta questão apresenta quatro classes e duas delas 

compõem um grupo (classes 3 e 4), as outras classes (1 e 2) estão só no 

gráfico, mas ligadas a este grupo (grupo 1). Conforme o percentual das UCEs 

partilhadas nas classes verifica-se que 87% estão distribuídas nas quatro 

classes e que 13% das UCEs foram eliminadas por não serem compatíveis 

com nenhuma das classes. A partir destes dados pode-se afirmar que o 

discurso dos graduandos para a questão 11 é homogêneo, o que possibilita 

generalização de suas justificativas. Assim, será feito a análise da cada uma 

das classes para verificar a fala dos sujeitos. Verifica-se em seguir a 

classificação hierárquica descendente das classes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Dendrograma de classes: Classificação hierárquica 
descendente sobre as justificativas da questão 11. 
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Tabela 52 - Classe 1 - Questão 11
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
fazer 6 85,71 39,54
tipo 4 80,00 23,66
mudar 3 60,00 11,84
castigo 2 66,67 9,05
necessário 2 66,67 9,05
corretivos 3 50,00 9,02
quando 3 50,00 9,02
esse 4 40,00 8,49
ficar 2 50,00 5,91
existem 2 50,00 5,91
postura 2 50,00 5,91
crianca 4 28,57 4,39
melhores 3 30,00 3,56
sem 2 33,33 2,89
mas 3 27,27 2,86
Fonte: Autor

Classe 1

De acordo com a classificação hierárquica descendente a 

constituição dos grupos e o vocabulário próprio de cada uma das classes, 

conforme a pontuação de chi². Pode-se verificar que o único grupo formado é 

composto pelas classes 3 e 5. as outras duas classes estão sozinhas.   

Analisaremos as justificativas de cada uma das classes para verificar 

o discurso dos graduandos. 

Classe 1 –   Podemos observar, de acordo com os dados processados, que 
a classe 1 abarca um discurso contrário à atitude da diretora. Os alunos 
com mal comportamento devem ter um corretivo sim, mas não é diminuindo 
a nota que a situação vai melhorar, existem diferentes maneiras de 
trabalhar o comportamento, mas por meio da punição não vai melhorar em 
nada, ainda mai com uma prática dessa natureza de se punir se que ela 
saiba, só tende a piorar com esse tipo de procedimento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As palavras com os maiores chi² são: fazer, tipo, mudar, castigo, 
necessário, corretivo e quando. Tais palavras estão presentes na grande 

parte das justificativas que compõem esta classe. Abaixo alguns exemplos: 
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Tabela 53 - Classe 2 - Questão 11
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
professora 22 78,57 21,76
sabe 10 100,00 16,05
conversar 10 66,67 14,90
atitudes 9 90,00 11,12
chamar 7 100,00 10,96
situação 7 100,00 10,96
essa 13 76,47 10,64
problemas 7 87,50 7,89
meios 5 100,00 7,70
diretora 11 73,33 7,69
poderia 13 68,42 7,32
boas 6 85,71 6,34
para 16 57,14 4,21
punir 4 80,00 3,41
desta 4 80,00 3,41
resolver 4 80,00 3,41
nem 4 80,00 3,41
talvez 5 71,43 2,98
punicao 7 63,64 2,72
concordo 7 63,64 2,72
atencao 3 75,00 2,06
assim 3 75,00 2,06
Fonte: Autor

Classe 2

 “O aluno tem que ter um corretivo sim, mas também tem que 
ter elogios quando acerta ou vai bem. Para que a aluna 
melhore é necessário um apoio da escola e dos pais.” 
 
“Bianca deve ser informada de suas notas e baixar a nota dela 
não vai fazer com que ela mude o comportamento. Quando a 
aluna souber desta prática ficará com mais motivos de não 
melhorar o comportamento.” 
 
“Punição não vai ajudar a criança em nada, existe a troca, mas 
castigar não. Existem outras maneiras para se trabalhar 
comportamento com a criança, sem castigo ou punição.” 
 
“Eu não concordo porque não é diminuindo a nota de um 
aluno que vai mudar a postura dele, e sim, teria que 
repreender ou dar uma suspensão.” 
 
 

Classe 2 – Podemos verificar nessa classe 2 que os graduandos de 
pedagogia apontam que os professores e a diretora deveriam criar 
estratégias para solucionar o problema, chamar a aluna para conversar 
para entender o problema, mas punir por meio de uma nota, não é uma 
postura ética. 
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Tabela 54 - Classe 3 - Questão 11
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
comportamento 22 59,46 17,10
diminuir 13 72,22 14,99
provas 10 76,92 12,96
notas 26 49,06 11,15
disciplina 8 80,00 11,11
desempenho 8 80,00 11,11
seu 12 57,14 6,90
avaliar 8 61,54 5,53
porque 9 52,94 3,70
trabalhar 8 53,33 3,34
tentar 4 66,67 3,33
alunos 26 38,81 2,48
Fonte: Autor

Classe 3

As palavras que estão presentes na maioria das justificativas e têm 

os maiores pontos em chi² são: professora, sabe, conversar, atitudes, 
chamar e situação. Abaixo, alguns exemplos das justificativas que compõem 

esta classe. 
 

“Não essa atitude somente a fará mais indisciplinada, a aluna 
com certeza conhece o seu potencial. E é contra os direitos 
deste aluno, não é ético e nem coerente.” 

“A diretora poderia aconselhar a professora, chamar a aluna e 
conversar com ela, explicar que é uma boa aluna e que seu 
comportamento poderia estar atrapalhando os colegas.” 
 
“Se ela é boa aluna e foi bem nas provas isso e errado. A 
posição da diretora era chamar para conversar e explicar a 
situação e não punir sem ela saber.” 
 
“Uma atitude não justifica outra, nunca devemos punir um 
aluno em uma coisa se não esteja relacionado com o ato. 
Essa diretora deveria conversar com a aluna para saber o que 
esta acontecendo e não punir por meio de uma nota.” 

 “Sou contra e isso é fora de questão. É uma criança, pode 
sim, conversar com ela e todos os professores deveriam tomar 
a atitude de reavaliar e não tirar notas.” 

 

Classe 3 – A classe 3, juntamente com a classe 5 compõem o único grupo 
desta questão. De acordo com o processamento o discurso desta classe 
aponta que a nota da prova não deve sofre nenhuma alteração por não se 
tratar de avaliação comportamental e sim de desempenho, conteúdo. 
Deveria sim, propor estratégias para ajudar essa aluna, como por exemplo 
uma orientação pedagógica e acompanhamento familiar. 
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Tabela 55 - Classe 4 - Questão 11
Vocabulário constitutivo da Classe

Palavras f % chi²
indisciplina 10 47,62 19,75
fatos 4 80,00 16,52
outra 7 46,67 12,58
deveria 12 33,33 12,12
ser 12 31,58 10,63
forma 7 41,18 9,85
dela 5 45,45 8,23
ver 3 60,00 7,86
corrigir 3 60,00 7,86
trabalhar 6 40,00 7,77
nada 4 50,00 7,75
metodos 4 40,00 4,97
sou 3 42,86 4,23
orientar 3 42,86 4,23
maneiras 3 42,86 4,23
merito 2 50,00 3,75
atrevida 2 50,00 3,75
Fonte: Autor

Classe 4

As palavras mais representativas em termos de chi² e que estão 

presentes na maior parte das justificativas que compreende esta classe são: 

comportamento, diminuir, prova, notas, disciplina e desempenho. Abaixo 

apresentamos alguns exemplos das tais justificativas: 

 

 “A nota da prova não deveria ser diminuída porque estão 
avaliando o conhecimento dela e não o comportamento.” 
 
“Sou contra a atitude de diminuir a nota, porque ela deve ser 
avaliada pelo seu desempenho e não pelo seu 
comportamento.” 
 
“Avaliar o desempenho da criança é bem distinto de avaliar 
seu comportamento. Deveriam desenvolver um plano de ação 
que realmente ajudasse em sua disciplina.” 
 
“Não creio que se possa tirar nota da prova devido ao 
comportamento, deve-se trabalhar o comportamento do aluno 
de outras maneiras, como orientação, acompanhamento 
familiar.” 
 
 

Classe 4 – A classe 4 compõe o grupo 1 junto à classe 3. Podemos verificar 
que esta classe abarca o discurso que enfatiza a avaliação correta para a 
aluna, ou seja, se está avaliando o conhecimento, a nota deve ser mantida. 
Quando for avaliar comportamento, outros métodos avaliativos devem ser 
propostos, a indisciplina deve ser trabalhada com orientação. Diminuir a 
nota da aluna é uma injustiça. 
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As palavras com os maiores pontos em chi² e mais freqüentes nas justificativas 
desta classe são: indisciplina, fatos, outra e deveria. Abaixo alguns 
exemplos das justificativas: 
 

 
“Sou contra, pois a indisciplina deve ser trabalhada de outra 
maneira, a aluna não deve ser prejudicada pois a nota é mérito 
dela, seria uma injustiça.” 
 
“O que está sendo avaliado? O conhecimento ou o 
comportamento? Outros métodos devem ser aplicados para 
corrigir está indisciplina.” 
 
“A professora deve ter um método corretivo de uma outra 
forma. Bianca ter tirado uma nota ótima é mérito dela.” 

“A forma de trabalhar a indisciplina não é retirar nota e sim 
trabalhar melhor a indisciplina junto com a família.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 
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 Prezado professor 
 

 

O questionário que você irá responder tem como objetivo a coleta de dados para realização 

de uma pesquisa de mestrado na área de Educação.  

 

 

 

O instrumento está dividido em duas partes: 

1 - Questionário situacional. 

2 - Levantamento de perfil.   

 

 
 

 

INSTRUÇÕES 

 
1. As questões fechadas contemplam diferentes alternativas de resposta para você 

escolher a que considera mais adequada. 

2. Antes de responder a cada questão, é importante que você leia com muita atenção o 

enunciado e pense sobre as alternativas. 

3. As questões dizem respeito às situações apresentadas nos quadros e exige reflexão 

do respondente.  

 
 
  

 

 

 MUITO IMPORTANTE: NÃO EXISTEM RESPOSTAS CERTAS OU ERRADAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECEMOS A SUA PARTICIPAÇÃO 
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AATTEENNÇÇÃÃOO::  
 
Leia as questões e registre sua opinião a respeito de cada situação apresentada, assinalando com 
um ”X” uma ÚNICA alternativa que corresponda a sua opinião e justifique sua resposta. 
 
 

0011  

Fred é um aluno surdo e em sua sala de aula não tem intérprete de libras. Numa segunda-feira Fred chega 

à sala e observa que os colegas estão um pouco mais nervosos que em dias normais. Fica sabendo pelo 

colega que é dia de prova. A professora disse ao Fred que não colocou o aviso na lousa, pois, sendo ele 

um aluno com deficiência, não será avaliado como os demais. Você concorda com a professora?    

 
 

(  ) Não Concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(  ) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(  ) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

 
Abaixo, justifique sua resposta. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

0022  
Luiza mudou-se e teve que transferir sua filha para a escola pública do novo bairro. No entanto, a escola 

mais próxima de sua casa não tinha vaga. A diretora informou que as salas estavam com o número de 

alunos adequado para o padrão e não aceitou a transferência da aluna. Você concorda com a diretora? 

 
 

(  ) Não Concordo, mas entendo que a diretora não tinha outra opção. 

(  ) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(  ) Sou contra. Acho que a diretora não poderia ter tomado essa decisão. 

 
Abaixo, justifique sua resposta. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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0033  

Michel era um aluno cujo comportamento atrapalhava as aulas e os colegas. Os pais dos outros alunos de 

sua sala fizeram uma carta, pedindo que a diretora o expulsasse. A diretora suspendeu o aluno e o avisou 

que caso ele não se comportasse de maneira adequada, o encaminharia para outra escola. Você concorda 

com a atitude da diretora? 

 
 

(  ) Não Concordo, mas entendo que a diretora não tinha outra opção. 

(  ) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(  ) Sou contra. Acho que a diretora não poderia ter tomado essa decisão. 

 
 
Abaixo, justifique sua resposta. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

0044  

Fernando é um menino obeso, tímido e com dificuldades em fazer amigos. Nas aulas de educação física 

seus colegas de classe sempre fazem piadas a seu respeito e o exclui das atividades. Fernando, ao 

reclamar dos abusos, a professora lhe disse que as crianças são assim mesmo e que, desde cedo, devem 

aprender a se defender por si só. Você concorda com a professora? 

 
 

(  ) Não Concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(  ) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(  ) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

 
 
Abaixo, justifique sua resposta. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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0055  

A professora da 4ª série recebe a incumbência da diretora para organizar a festa junina da escola. Cintia, 

aluna da 4ª série, cujos pais são praticantes de uma religião que impede qualquer tipo de manifestação 

folclórica, é proibida de participar do evento. A professora disse que essa é uma das atividades da escola 

e os pais devem prestigiar. Você concorda com a atitude da professora?  

 
 

(  ) Não Concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(  ) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(  ) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

 
 
Abaixo, justifique sua resposta. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

0066  

A professora de ciências aplicou uma prova em dupla, no entanto, solicitou que cada aluno entregasse a 

prova individualmente. José e Luiz formaram uma dupla e entregaram provas idênticas. Entretanto, 

quando verificaram a nota final, perceberam que José recebeu nota 6,00 e Luiz, 4,50. Frente à 

reclamação do aluno, a professora afirmou que não modificaria a nota atribuída, pois, José apresentou 

melhor participação nas aulas. Você concorda com a postura da professora? 

 
 

(  ) Não Concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(  ) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(  ) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

 
 
Abaixo, justifique sua resposta. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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0077  

A escola contratou um professor de Educação Física que em suas aulas desenvolve somente aulas de 

futebol. As alunas foram reclamar à direção porque não gostam deste esporte. A diretora disse que 

devem acatar, pois quem manda e define o que é melhor para o grupo é o professor. Você concorda com 

a diretora?  

 
 

(  ) Não Concordo, mas entendo que a diretora não tinha outra opção. 

(  ) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(  ) Sou contra. Acho que a diretora não poderia ter tomado essa decisão. 

 
 
Abaixo, justifique sua resposta. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

0088  

Na classe da professora Márcia, da 6ª serie, tem alunos que não conseguem escrever sequer textos 

simples. Márcia ficou preocupada e colocou esse assunto na reunião de professores. Após discussão, foi 

indicado que o mais adequado é manter a calma, pois com o passar dos anos e séries os alunos 

aprendem. Você concorda com essa posição?  

 
 

(  ) Não Concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(  ) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(  ) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

 
 
Abaixo, justifique sua resposta. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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0099  
Os alunos da 4ª série tiveram o tempo de recreio diminuído. André, um dos alunos, é contra essa 

determinação e foi reclamar com a diretora. A diretora disse que não compete ao aluno fazer tal 

reclamação. Você concorda com a diretora?  

 
 
 

(  ) Não Concordo, mas entendo que a diretora não tinha outra opção. 

(  ) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(  ) Sou contra. Acho que a diretora não poderia ter tomado essa decisão. 

 
 
Abaixo, justifique sua resposta. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

1100  
Felipe é um aluno que apanha muito em casa. Na última aula, chegou com o olho roxo e marcas no 

braço. A professora denunciou os pais na justiça. Você concorda com a atitude da professora?  

 
 
 

(  ) Não Concordo, mas entendo que a professora não tinha outra opção. 

(  ) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(  ) Sou contra. Acho que a professora não poderia ter tomado essa decisão. 

 
 
Abaixo, justifique sua resposta. 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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1111  

Bianca tumultua a aula e chega ser indisciplinada, é conhecida como “atrevida”. Porém, teve ótimo 

desempenho na prova de geografia. A orientação da diretora é que a professora diminua a nota de Bianca 

(sem que esta saiba), pois em função do comportamento, todos os outros professores concordaram em 

diminuir as notas como um método corretivo. Você concorda com a diretora?  

 
 
 

(  ) Não Concordo, mas entendo que a diretora não tinha outra opção. 

(  ) Concordo porque na prática é o que acaba acontecendo. 

(  ) Sou contra. Acho que a diretora não poderia ter tomado essa decisão. 
 
 

Abaixo, justifique sua resposta. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
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PPEERRFFIILL    
 
 

  
1. Qual a sua idade? 

(A) Até 20 anos. 
(B) Entre 21 a 25 anos. 
(C) Entre 26 a 30 anos. 
(D) Entre 31 a 35 anos. 
(E) Entre 36 a 40 anos. 
(F) Entre 41 a 45 anos. 
(G) Entre 46 a 50 anos. 
(H) Mais de 50 anos. 

 
 
 
2. Sexo: 

(A) Feminino. 
(B) Masculino. 

 
 
 
3. Você se considera 

(A) branco. 
(B) pardo, mulato. 
(C) negro. 
(D) amarelo. 
(E) indígena. 

 
 
 
4. Qual a sua religião? 

(A) Católica. 
(B) Protestante. 
(C) Evangélica 
(D) Espírita. 
(E) Umbandista ou Candomblé. 
(F) Outras. 
(G) Ateu 
(H) Sem religião. 

 
 
 
5.  Você já atuou como docente nas séries 

iniciais? 

(A) Sim. 
(B) Não 

 

 

6. Até que série sua mãe ou responsável 
estudou? 

(A) Ensino Fundamental incompleto. 
(B) Ensino Fundamental completo. 
(C) Ensino Médio incompleto. 
(D) Ensino Médio completo. 
(E) Superior incompleto. 
(F) Superior completo. 
(G) Pós-Graduação. 
(H) Não sei responder. 

 
 
 
7. Até que série seu pai ou responsável 

estudou? 

(A) Ensino Fundamental incompleto. 
(B) Ensino Fundamental completo. 
(C) Ensino Médio incompleto. 
(D) Ensino Médio completo. 
(E) Superior incompleto. 
(F) Superior completo. 
(G) Pós-Graduação. 
(H) Não sei responder. 

 
 
 
8. Qual a sua principal

(E) Internet. 

 fonte de 
informação sobre os acontecimentos 
atuais? (marcar apenas uma 
alternativa) 

(A) Telejornal. 
(B) Jornal impresso. 
(C) Noticiário de rádio. 
(D) Revistas. 

(F) Conversa com os amigos. 
(G) Nenhuma. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO AOS SUJEITOS 

DA PESQUISA 
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CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA 
 
 
 

O presente trabalho se propõe a estudar as Representações Sociais dos 

Graduandos de Pedagogia sobre a Justiça: conteúdo componente da Ética como 

Tema Transversal. Os dados para o referido estudo serão coletados por meio de 

questionários aplicados aos graduandos do curso de Pedagogia. Este material 

será posteriormente analisado sendo resguardado o nome dos participantes, 

bem como a identificação do local da coleta de dados. A divulgação do trabalho 

terá finalidade acadêmica, esperando contribuir para um maior conhecimento do 

tema estudado. Aos participantes cabe o direito de retirar-se do estudo a 

qualquer momento, sem prejuízo algum. Os dados coletados serão utilizados na 

dissertação de Mestrado do professor Adriano Moro, aluno do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo.  

 

 

 
 

_________________________________________ 
Nome do Pesquisador: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) 

senhor(a) _______________________________________________________, 

após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, ciente 

dos procedimentos aos quais será submetido(a), não restando quaisquer 

dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO de concordância com a participação na pesquisa proposta.  

 Fica claro que o sujeito de pesquisa pode, a qualquer momento, 

retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar 

do estudo e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação 

confidencial, guardada por força do sigilo profissional.  

 

 
 
 
 
____________________________________ 
                            Local e data 

 
 

______________________________________ 
Assinatura/ CPF: 
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