
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  

PUC/SP  

 

 

 

 

 

Maria da Conceição Rocha Pesce 

 

 

 

 

 

Representações sociais de professores sobre alunos considerados em 
situação de risco  

 

 

 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

  

 

 

 
 

SÃO PAULO 

2013 



 

 

Maria da Conceição Rocha Pesce 

 

 

 

 

Representações sociais de professores sobre alunos considerados em 
situação de risco  

 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
como exigência parcial para a obtenção do título de 
MESTRE em Educação – Psicologia da Educação, 
sob a orientação da Profa. Dra. Clarilza Prado de 
Sousa. 

 

 

 

 

 
São Paulo 

2013



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 
 
 
PESCE, Maria da Conceição Rocha. Representações sociais de professores sobre 

alunos considerados em situação de risco. São Paulo: 2013.  p. 

 

Dissertação de mestrado: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Área de concentração: Psicologia da Educação 

Orientadora: Profa. Dra. Clarilza Prado de Sousa 

 
 
 
 
 
Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

Assinatura: 

 

Local e data: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

 



 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este exemplar corresponde à redação final da dissertação defendida por 
Maria da Conceição Rocha Pesce e aprovada pela comissão julgadora. 
 
 
Data: ____/____/____ 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Profa. Dra. Clarilza Prado de Sousa  
Orientadora 
 
_____________________________ 
Profa. Dra. Ana Mercês Bahia Bock 
PUC-SP 
 
_____________________________ 
Dra. Adelina de Oliveira Novaes 
Fundação Carlos Chagas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a meus pais, Felicidade e Luiz que, com muita simplicidade, me 

ensinaram o verdadeiro princípio da igualdade. Ao meu marido, Ricardo Pesce, pelo 

amor, paciência e apoio. Ao meu filho João Vitor, que trouxe à minha vida um amor 

inimaginável.  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

À professora Doutora Clarilza Prado de Sousa, pela inspiração, orientação e apoio.  

À professora Chica H. Guimarães in memorian, que me mostrou a verdadeira 
preocupação do profissional psicólogo com a população desassistida.  

À professora Doutora Ana Mercês Bahia Bock, pela inspiração e dedicação desde a 
minha graduação à banca de qualificação.  

Ao programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação, pela 
concessão da bolsa integral do CNPq, que permitiu a realização deste trabalho, e aos 
professores e colegas do programa, que contribuíram de diferentes formas.  

Ao secretário Edson Aguiar, pelas orientações nos procedimentos acadêmicos. 

Aos colegas do grupo de pesquisa em Representações Sociais pelos ótimos encontros e 
trocas, em especial às colegas Karina Alves Biasoli Stanich e Leila Yuri Sugahara, por 
compartilhar conhecimentos e angústias.  

À amiga Silvana Rodrigues, pelo socorro nas horas mais difíceis.  

Aos meus pais, Felicidade e Luiz, aos meus sogros, Celso e Sandra Pesce, e a Lucila 
Pesce, que acreditaram e incentivaram para a realização deste trabalho. Ao meu 
enteado, Chico Pesce, pela compreensão, apesar da pouca idade. 

Ao meu marido, Ricardo Pesce, pelo apoio, auxílio e muita paciência.  



 

 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, 
desistir ou lutar; porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o 
decidir.” 

Cora Coralina 



 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho partiu de questionamentos acerca da falta de investimento material e 

de atenção psicossocial para o desenvolvimento de crianças e jovens que vivem nas 

regiões mais periféricas da cidade de São Paulo e que são designados pela sociedade 

como população de risco. Como resultado dessa falta, nos deparamos com crianças e 

jovens que já frequentaram a escola e estão vivendo ou trabalhando nas ruas da 

metrópole, em busca de melhores condições de vida. Compreendendo a escola como 

polo de transformação, verificou-se que a questão do risco ou problemas sociais 

vivenciados pelos alunos tem sido pouco acolhida na literatura escolar, pois, 

majoritariamente, a escola se volta para a discussão de problemas de aprendizagem. 

Considerando que a relação e a comunicação professor-aluno são fundamentais para o 

processo de educação, a presente pesquisa investigou qual a visão que professores dos 

anos finais de uma escola do Ensino Fundamental têm a respeito do futuro de seus 

alunos considerados em situação de risco. Os anos finais do Ensino Fundamental foram 

escolhidos por suas especificidades de saída da infância e de entrada na juventude. A 

dissertação de Mestrado foi desenvolvida dentro da perspectiva psicossocial, à luz da 

Teoria das Representações Sociais, partindo do pressuposto de que as representações 

sociais são culturalmente e historicamente construídas, e influenciam a forma de ver e 

lidar com o cotidiano. A metodologia contou com entrevistas com professores, que 

foram gravadas, transcritas e processadas pelo programa ALCESTE. Os resultados 

indicaram o comportamento inadequado do aluno, a família desestruturada e o contexto 

social de pobreza como elementos da representação social situação de risco. O 

professor objetiva a situação de risco na visão naturalizada de família, como a realidade 

apresenta outros modelos, ele se sente limitado. Com esta pesquisa, espera-se que os 

elementos identificados possibilitem uma mudança da visão determinista de escola 

como espaço de reprodução de desigualdades, para a escola como espaço de 

transformação social.  

 

Palavras-chave: Ensino Fundamental, Juventude, Professores, Representações Sociais, 

Situação de Risco. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work started from questionings concerning the lack of material investment 

and psychosocial attention for the development of children and young people that live in 

the most peripheral regions of São Paulo City and are designated by the society as risk 

population. As a result from this lack, we are faced with children and young people who 

have attended school and are living or working on the streets of the metropolis, in 

search for better living conditions. Understanding the school as a center of 

transformation, it was verified that the question of risk or social problems experienced 

by students has been poorly received in school literature, because mostly, the school 

heads for the learning problems issue. Considering that the teacher student relationship 

and communication are fundamental for the education process, this research 

investigated what view do teachers of the final years of an elementary school have about 

the future of their students considered in risk situation. The final years of elementary 

school were chosen for their specific departure of childhood and entrance in youth. The 

Master’s thesis was developed within the psychosocial perspective, guided by the 

Theory of Social Representation, assuming that social representations are culturally and 

historically constructed, and that they influence the way we see and deal with everyday. 

The methodology included interviews with teachers, which were recorded, transcribed 

and processed by the program ALCESTE. The results indicated the inappropriate 

behavior of the students, a dysfunctional family and social context of poverty as 

elements of the social representation risk situation. The teacher aims at risk situation 

from the naturalized vision of family. As reality shows other models, he feels limited. 

Through this research, it is expected that the identified elements enable a shift from the 

deterministic view of school as a place of reproduction of inequalities, for the school as 

a place for social transformation. 

 

Keywords: Elementary Education, Youth, Teachers, Social Representation, Risk 

Situation. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho surgiu do questionamento da pesquisadora acerca da falta de 

investimento material e psicossocial no futuro de crianças e jovens das regiões mais 

periféricas da cidade de São Paulo, especificamente daqueles designados pela sociedade 

como “de risco”. Por situação de risco pessoal e social entende-se a condição em que se 

encontram crianças e jovens que, “por suas circunstâncias de vida, estão expostas à 

violência, ao uso de drogas e a um conjunto de experiências relacionadas a privações de 

ordem afetiva, cultural e socioeconômica que desfavorecem o pleno desenvolvimento 

biopsicossocial” (Alberto, 2008, p. 563).  

  Assim, a expressão “situação de risco” vem sendo indiscriminadamente 

empregada pelos meios de comunicação, pela sociedade, no meio acadêmico, nos 

documentos legislativos, entre outros, a milhares de crianças e jovens que apresentam 

problemas divergentes e que, na sua grande maioria, vivem em comunidades periféricas, 

definidas como vulneráveis pela segregação sócio-espacial e pela ausência de 

equipamentos de atenção psicossocial, condições impostas pela desigualdade social.  

Crianças e jovens em situação de rua também são reconhecidas como população 

de risco. Em geral, são consideradas em situação de risco antes mesmo de deixarem 

suas casas, situadas nas periferias, para regiões mais centrais, em busca de subsistência 

e/ou melhores condições de vida. São jovens que vêm da reprodução da desigualdade e 

fazem parte do extremo da exclusão social, situações que contradizem todos os direitos 

institucionais e de cidadania propostos pelos Direitos Humanos (1948), Constituição 

Federal (1988) e Estatuto da Criança e do Adolescente (1990).  

O levantamento mais recente1 (2007) estima que há 1.842 crianças e jovens que 

trabalham ou vivem nas ruas da cidade de São Paulo, número inferior à estimativa de 

2005, que apresentou 4.030 pessoas com idade inferior a 18 anos nessa situação. Apesar 

da considerável queda na estimativa de crianças e jovens em situação de rua, a 

reprodução histórica e social da desigualdade que leva nossa população em 

                                                             
1 Fonte: http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/crianca-e-
adolescente/censo-criancaeadolescente-sp 



 

13 

 

desenvolvimento a buscar sobrevivência nas ruas ainda é uma questão preocupante, pois 

uma vez nas ruas, a literatura aponta que é difícil sair (Gregori, 2000). 

Partindo dessa realidade, o objetivo inicial deste trabalho consistiu em procurar 

compreender o impacto que o termo situação de risco tem na vida desses jovens e como 

pode interferir de forma negativa no destino deles.  

A busca de formas efetivas para enfrentar a desigualdade social e promover uma 

melhor perspectiva de futuro a crianças e jovens residentes nas periferias, direcionou 

este trabalho ao eixo da prevenção, entendendo a educação formal como um direito e 

fator essencial para o pleno desenvolvimento psicossocial. A escola, por ser um espaço 

de debate e difusão de ideias na comunidade, possui papel fundamental no Sistema de 

Garantias de Direitos2 e, além disso, é o local onde crianças e adolescentes têm, ou 

deveriam ter, acesso a pessoas preparadas para auxiliar na conscientização e defesa dos 

seus direitos.   

O artigo 245 do ECA determina que o papel da educação vai além do 

desenvolvimento de estruturas cognitivas; a escola tem o dever de garantir o 

desenvolvimento integral do aluno, promovendo prevenção, proteção e cidadania. O 

Plano Nacional de Ensino (2004) prevê a escola como “pólo gerador e irradiador de 

conhecimento e cultura”3. Porém, o que se verifica é que a estrutura curricular da rede 

pública de ensino ainda visa promover, essencialmente, o processo 

ensino/aprendizagem de elementos cognitivos, deixando de lado os aspectos 

psicossociais envolvidos no processo de desenvolvimento integral do sujeito. Essa 

lacuna foi observada também na literatura escolar, onde as discussões sobre alunos com 

diferenças têm sido majoritariamente voltadas para processos de inclusão de crianças 

com dificuldade de aprendizagem com pouca produção sobre problemas sociais 

vivenciados pelos alunos. 

Considerando-se que a educação escolar de qualidade é fundamental para 

promover cidadania e que ela se dá a partir do processo de comunicação entre professor 

                                                             
2 O Sistema de Garantias de Direitos é a operacionalização do ECA atuando em três eixos fundamentais: 
promoção, defesa e controle dos direitos da criança e adolescente. 
3 PNE 2004 – Ensino Fundamental de nove anos – Orientações Gerais (p. 12) 
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e aluno, este trabalho compreende que o professor é responsável por dar elementos, não 

apenas cognitivos, mas também que auxiliem no pleno desenvolvimento psicossocial.  

Partindo desta premissa, este trabalho pretendeu identificar a visão que professores do 

Ensino Fundamental têm a respeito de alunos considerados em situação de risco.   

  Esta pesquisa foi orientada pela perspectiva psicossocial, que parte do 

pressuposto de que não é possível conhecer o indivíduo, desconsiderando o contexto 

histórico, social e cultural do qual é parte. Nessa perspectiva, cada pessoa estabelece 

relações conforme seus conhecimentos, vivenciando experiências e conflitos que são 

internalizados e transformados, interferindo direta ou indiretamente na sua formação e 

na forma de ver e lidar com as questões do cotidiano.   

  Para obter uma discussão mais apropriada com a perspectiva psicossocial, os 

conceitos de risco e educação são apresentados como construções sociais carregadas de 

ideologias, muitas vezes disfarçadas como variáveis culturais e com características 

negativas, resultando, como aponta Ernica e Cols (2010), em escolas sem condições de 

atendimento satisfatório às demandas locais.  

  A coleta de dados foi realizada com 10 professores do Ensino por meio de 

entrevista semi-dirigida individual que foram gravadas, transcritas e processados no 

programa de análise qualitativa ALCESTE.  

A análise dos dados foi realizada a partir da Teoria das Representações Sociais, 

que nos permite identificar como determinada representação se expressa através da 

comunicação, de comportamentos e de atos dos sujeitos.  

Buscando identificar as representações sociais dos professores sobre seus alunos 

considerados de risco, nos deparamos com uma nova visão sobre o problema de 

pesquisa: a expressão “situação de risco” é uma representação social, e a análise das 

respostas dos professores nos possibilitou identificar alguns elementos que estruturam 

esta representação. A partir desse novo olhar, a pesquisa permitiu identificar até que 

ponto a representação social “situação de risco”, ligada ao contexto considerado 

vulnerável, influencia ou não a postura dos professores quanto ao destino de seus 

alunos.  

Os resultados apresentaram que os elementos que compõem a representação 

social situação de risco para estes professores foram: alunos indisciplinados, famílias 



 

15 

 

desestruturadas, contexto vulnerável e a limitação do professor diante dessas 

circunstâncias.  

A representação social do professor é uma profecia autorrealizadora, pode 

promover ou não perspectiva de futuro do aluno e contribuir ou não para a sua 

autoestima e sucesso. Reflete também na forma como o aluno vê a escola, se ele se 

empenha ou não no processo ensino/aprendizagem e na aquisição de bens culturais e 

materiais.  

Identificar uma representação e compreendê-la pode gerar possibilidades de 

transformação da representação de si mesmo e do contexto. A compreensão da 

representação “situação de risco” possibilita uma saída da visão determinista e 

naturalizada que se faz sobre a família, para um espaço de mudanças e de transformação 

social. 

Espera-se que este trabalho de pesquisa contribua em ações educativas para a 

formação de professores na escola, com a difusão do conhecimento sobre o tema e com 

a implantação de programas e políticas públicas que tornem a escola um equipamento 

público eficaz na defesa e promoção dos direitos da criança e do jovem, ajudando na 

redução da desigualdade e da injustiça social concretizadas na marginalização de 

cidadãos em desenvolvimento.  
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1. A interface: risco e educação  
 

Algumas considerações acerca do projeto   

A rua é o local onde deságuam as contradições e 

implicações de uma realidade social de 

desigualdade, de ausência de cidadania e de miséria. 

(Gregori, 2000) 

O objetivo inicial deste trabalho consistiu na busca de meios efetivos para 

promover o pleno desenvolvimento psicossocial de crianças e jovens que vivenciam 

uma série de faltas geradas por condições que reproduz e mantém a desigualdade social.  

O caminho traçado para o desenvolvimento desta pesquisa partiu da 

oportunidade de estágio do núcleo “Educação e Formação”, da Faculdade de Psicologia 

da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), em 2008, que viabilizou o contato com 

crianças e jovens em situação de rua por intermédio do “Programa São Paulo Protege 

Suas Crianças – Presença Social nas Ruas”4.   

A operacionalização do Programa era realizada por Organizações Não 

Governamentais (ONGs) contratadas pelas subprefeituras e contava com a presença de 

“agentes sociais” nas ruas de diversas regiões da cidade – no caso deste estudo, foram 

observadas a região de Pinheiros e suas adjacências. Os agentes sociais buscavam 

firmar um vínculo com as crianças e adolescentes que viviam ou estavam nas ruas no 

momento da visita, viabilizando necessidades imediatas como saúde, documentação e 

abrigo. O objetivo principal do Programa era a retirada das crianças e jovens das ruas, 

intermediando e acompanhando o seu retorno ao lar e à escola e, na impossibilidade do 

retorno ao lar, direcionava-se as crianças a abrigos e estes, por sua vez, à escola.  

Durante o semestre de acompanhamento de um grupo, foi constatado que 

aqueles encaminhados para a família e/ou cuidador, por motivos diversos e persistentes, 
                                                             
 
4 Esse programa tem por objetivo tirar crianças e jovens das ruas como uma das formas para promover o 
seu pleno desenvolvimento. É realizado através do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em 
acordo com a Doutrina da Proteção Integral de crianças e adolescentes em situação de risco de vida, 
conforme previsto na Constituição de 1988 e disposto no artigo 227, regulamentado pela Lei 8.069/90, 
conhecida como o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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retornavam às ruas. O encaminhamento para um abrigo acabava inevitavelmente em 

fuga. Segundo integrantes do grupo acompanhado, havia problemas na família e os 

abrigos restringiam a sua liberdade. Os esforços do programa acabavam em um ciclo de 

idas e voltas, principalmente com vítimas de abuso sexual, outros tipos de violência e 

usuários de drogas.  

Um dos fatores de considerável relevância para o baixo aproveitamento dos 

esforços do Programa quanto ao retorno ao lar foi a não integração da rede de atenção à 

saúde e ao bem estar social. Quando ocorria o retorno ao lar, não havia o devido 

acompanhamento e assistência para garantir sucesso na reintegração, pois os programas 

sociais das diferentes subprefeituras não trabalhavam de forma integrada. Em outras 

palavras, não havia, conforme previsto nos programas sociais, a articulação da rede 

intersetorial para acompanhar a reinserção ao lar de origem.  

Além da falta de efetividade da rede de atendimento psicossocial, a ação do 

Programa era prejudicada por problemas em relação ao preparo e formação dos agentes. 

O projeto, como dito anteriormente, era executado por ONGs contratadas pelas 

subprefeituras e não havia preparação dos profissionais envolvidos, que contavam 

apenas com informações precárias, sua experiência de vida e o senso comum para lidar 

com a população atendida.  

 Em relação às famílias, é importante observar que o lar de origem dos membros 

do grupo acompanhado era, conforme relatos dos mesmos e relatórios dos agentes, 

composto por familiares ou cuidadores com diversos problemas psicossociais, baixo 

nível socioeconômico, sem acesso aos bens culturais e materiais, vivendo em situações 

precárias e, geralmente, em alguma região periférica da cidade ou arredores. 

Cabe ressaltar que as características descritas acima fazem parte da realidade de 

diversas famílias brasileiras em razão da desigualdade social, resultando em milhares de 

cidadãos vivendo nas ruas do país. Segundo o Censo IBGE de 20105, os primeiros 

resultados definitivos apontam para uma população formada por 190.732.694 pessoas 

no Brasil, entre elas, de 0,6% à 1%, são população de rua, ou seja, cerca de 1,8 milhões. 

A Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua6 realizou um levantamento 

                                                             
5 Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm 
6 A pesquisa foi realizada entre agosto de 2007 e março de 2008, pelo Instituto Meta, selecionado por 
meio de licitação pública conforme acordo de cooperação assinado entre a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS). 
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em 71 municípios, concluindo um total de 31.922 pessoas acima de 18 anos nessa 

condição. A maior dificuldade para reabilitação seria o vício em bebidas alcoólicas e 

drogas ilícitas, resultante dos problemas familiares e financeiros7.  

O Censo apontou 11.152.344 habitantes residentes na área urbana de São Paulo. 

Os dados da pesquisa encomendada pela Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social (SMADS) à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(Fipe) confirmaram 1.842 crianças e jovens que trabalham ou vivem nas ruas, número 

inferior à estimativa de 2005, que calculou 4.030 crianças e jovens nessa situação. Os 

dados atuais indicam que 1.040 estão nas ruas a trabalho e 802 vivem nas ruas e não 

estavam trabalhando no momento em que foram abordados (em 18 de junho de 2007, às 

16 horas). Apesar do cuidado na realização da pesquisa – todos os pesquisadores saíram 

ao mesmo tempo para evitar duplicidade na contagem e consideraram a idade máxima 

de 18 anos – é questionável uma queda tão relevante quanto ao número de crianças e 

adolescentes nas ruas.  

Segundo a pesquisa, a maior parte da população jovem que vive nas ruas, 42%, 

se concentra na região central; 6,1%, em Santo Amaro, região sul; e, 2,5% no Itaim 

Paulista, leste de São Paulo. Os dados ainda indicam que maior parte, 55,9%, vende 

produtos, 21,6% prestam serviços (como lavar parabrisas, engraxar sapatos e atividades 

como malabarismo), 15,6% das crianças pedem esmolas e, dessas, 70% têm até 12 anos. 

No momento da abordagem, apenas 5,9% estavam com algum tipo de droga, porém 

estima-se que cerca de 30,3% são usuários de drogas.  

 

Se em 2007 havia quase 2 mil crianças e jovens em situação de rua, vítimas da 

exclusão e da desigualdade social, possivelmente advindas de famílias com diversos 

problemas de ordem econômica, social e/ou afetiva, provavelmente residentes em 

territórios de alta vulnerabilidade social e sem acesso a bens culturais e materiais, 

surgiram os seguintes questionamentos:  

• Como prevenir a migração de crianças e jovens para as ruas se, por 

vezes, viver nas ruas pode ser melhor do que estar com as famílias?  

• Quem poderia identificar crianças e jovens antes que elas migrem para as 

ruas ou apresentem comportamento delinquente?  

                                                             
7 Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm  
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• Quantas outras crianças e jovens vivem em condições desfavoráveis e 

não são identificadas pela rede de proteção?  

• Qual equipamento público mais presente em territórios vulneráveis e com 

maior potencial para reduzir desigualdades? 

 

Em suma, as duas instituições, tanto a família quanto a escola, são responsáveis 

pela educação, e ambas têm o dever de zelar pelo pleno desenvolvimento da criança e 

do jovem. A busca de formas efetivas para defender e promover os direitos de crianças e 

jovens denominadas em situações de risco direcionou este trabalho à área da educação, 

constitucionalmente entendida como fator essencial para o pleno desenvolvimento 

psicossocial.  
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1.1. Risco: revisão de literatura 

 

Este capítulo mostra de que forma os termos risco e vulnerabilidade têm sido 

comumente aplicados às crianças e aos jovens que vivem em bairros pobres e que 

vivenciam situações adversas impostas pela desigualdade social. A revisão da literatura 

apresentou uma vasta produção sobre o tema, indicando a urgência em desenvolver 

conhecimentos e propostas de intervenções efetivas para prevenção/extinção de 

situações de risco. Inicialmente, será apresentado o “risco” enquanto processo histórico 

e social; a seguir, procura-se debater as definições para os seguintes termos e 

expressões: risco, vulnerabilidade, situação de risco, fatores de risco, fatores de 

proteção, comportamento de risco e propostas de intervenção.  

Autores de diversas áreas – como Eisenstein e Souza (1993); Reppold, Pacheco, 

Bardagi e Hutz (2002); Benetti (2002); Silva e Hutz (2002); Maldonado e Williams 

(2005); Brasil et al. (2006); Euzebios Filho e Guzzo (2006); Petersen e Koller (2006); 

Alves et al. (2007); Broecker e Jou (2007); Sarriera et al. (2007); Siqueira e Dell’Aglio 

(2007); Alberto et al. (2008); Amparo et al. (2008); Cerqueira-Santos (2009); Martins e 

Jorge (2009); Alberto (2010); Cerqueira-Santos, Rezende e Correia (2010) – vêm 

estudando a questão do risco relacionando-os aos diversos males da civilização: 

distúrbios alimentares e desnutrição; violência na família e desagregação familiar; 

síndrome pós trauma e pós perda; distúrbios afetivos e distúrbios de conduta; depressão 

e ansiedade; distúrbios de personalidade e de pensamento, ideias suicidas e homicidas; 

evasão escolar e distúrbios de aprendizagem; uso de drogas, álcool e outras substâncias 

tóxicas; prostituição, abuso sexual; doenças sexualmente transmissíveis; gestação 

precoce e desprotegida; abandono, maus tratos; trabalho inadequado e com risco de 

acidentes, poluição ambiental, sobrecarga de horários, etc.; traumas, acidentes, violência 

física, extermínio, morte precoce.  

  A questão do risco envolvendo crianças e jovens é um fenômeno antigo. 

Segundo Ariès (1981), a representação que se tem hoje sobre a criança e o jovem difere 

da Idade Média, quando a criança era tida como um adulto sem moral, perversa e 

pecadora, e o castigo era a forma usada para melhorá-la moralmente. No século XVIII 
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havia um alto índice de mortalidade infantil sem questionamentos por parte das 

autoridades, que simplesmente recolhiam os corpos. Reppold, Pacheco, Bardagi e Hutz 

(2002) contribuem, informando que “a preocupação dos pais era se iriam ou não criar os 

seus filhos e não como criá-los”.  

O desenvolvimento econômico da sociedade teve forte influência nas práticas 

educativas familiares. Nos séculos XVIII e XIX, o principal objetivo era “desenvolver o 

comportamento moral, a integridade, a honestidade, o espírito trabalhador e a cortesia 

no indivíduo. Esses ideais eram a ética da revolução industrial e serviam as 

necessidades da economia em uma nova sociedade” (Reppold et al., 2002, p. 14-15). 

  No Brasil, a situação de risco envolvendo crianças e adolescentes data desde a 

chegada dos portugueses, época em que crianças e jovens pobres eram recrutadas para 

fazerem parte da tripulação das naus, porque consumiam menos e realizavam várias 

tarefas. Assim, “desde a vinda dos exploradores portugueses até os dias de hoje, a 

criança e o adolescente vivenciam experiências de violência, exclusão, abuso sexual e 

maus-tratos” (Alberto et al., 2008, p. 559).  Alves et al. (2007) concordam que situações 

de risco psicossocial estão presentes na história da infância e adolescência desde o ano 

de (1500), com o trabalho infantil, abandono e maus tratos. As instituições de amparo às 

crianças abandonadas, ou casas dos expostos, surgiram por volta de 1720, mas não 

ofereciam melhores condições de vida. Abrigados até os sete anos de idade, as crianças 

vivenciavam situações de brigas, xingamentos, bebedeiras, alimentação precária e 

métodos disciplinares truculentos, sendo comum haver fugas.  

  Durante o período da escravização negra (até 1888), as crianças negras eram 

tiradas de suas mães por volta dos sete anos para realizarem trabalhos, sendo tratadas 

como adultos perante seus senhores e a comunidade escrava. Após a abolição da 

escravatura, surgiram os bolsões de pobreza e o consequente abandono e trabalho de 

crianças e adolescentes negros. O processo de industrialização no início do século XX 

promoveu a imigração e o crescimento desordenado, surgindo cortiços, pestes, 

epidemias e problemas sociais, o que tornou o trabalho de crianças e adolescentes 

fundamental para a subsistência das suas famílias. Cresceu também a criminalidade e a 

delinquência, (Alberto, 2008, p. 559). 

São frutos da estrutura social, econômica e política de um país “em 
desenvolvimento”, cujos índices sociais beiram a miséria. Mas é 
também, por outro lado, um fenômeno psicológico, ou melhor, 
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psicossocial, uma vez que diz respeito ao desenvolvimento de sujeitos 
que deveriam ter na família as bases psíquicas (afetivas, cognitivas e 
morais) e sociais (econômicas, materiais) para se estruturarem como 
adultos, serem humanos e cidadãos. (Alberto, 2008, p. 560) 

A ideia de cuidados na criação infantil começou a mudar apenas no início do 

século XX, determinada, conforme indica Reppold et al. (2002), pela opinião e 

supervisão médica, visando a redução dos índices de mortalidade. Começando com a 

atenção à higiene e prevenção de doenças, deu-se importância ao estabelecimento de 

hábitos regulares e, a partir disso, passou-se a focalizar outras necessidades da criança, 

como atenção, amor, noção de direitos, entre outros (p. 15). 

Benetti (2002) ressaltou que práticas de cuidado e proteção à criança data dos 

anos 1960, momento em que a violência passou a ser considerada um problema público 

“[...] iniciando um amplo processo de reconhecimento e identificação das mais variadas 

formas de práticas culturais, sociais e familiares que atentavam contra os direitos da 

criança e que caracterizavam situações de maus-tratos” (Wolfe, 1999, citado por 

Benetti, 2002, p. 134). 

Alberto (2008) ressalta que, em decorrência da eclosão de movimentos de 

contestação na sociedade na década de 1980, surgiu uma nova postura no processo de 

conscientização quanto às crianças e aos adolescentes em situação de risco pessoal e 

social. Nessa ocasião, o termo risco foi associado aos estudos sobre desenvolvimento 

humano (Alberto, 2008, p. 563). 

A Constituição de 1934 determinou a proibição ao trabalho de menores de 14 

anos. Em 1987 surgiu o Código de Menores, que responsabiliza o Estado pela 

internação e correção de menores abandonados. A Constituição de 1988 pretendeu por 

um fim no estigma pobreza-delinquência, abrindo espaço para pensar no ECA, 

promulgado em 1990.  

A contemporaneidade das questões sobre a infância e adolescência no 
Brasil, principalmente quando associadas às situações de risco 
psicossocial (genericamente situações que envolvem perspectivas de 
miséria econômica e afetiva), relacionam-se, portanto, às demandas 
referentes às políticas de atendimento e promoção das mesmas, ou seja, 
os esforços governamentais e não governamentais para garantir os 
direitos da criança e do adolescente. (Alves, 2007, p. 168) 
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 O ECA (1990) estabelece que crianças são aquelas que têm até doze anos de 

idade incompletos, e adolescentes as com idade entre doze e dezoito anos, passando a 

ter proteção integral e todos os direitos assegurados por lei ou por outros meios, bem 

como oportunidades e facilidades para garantir o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, com liberdade e dignidade.  A efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, é 

dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder publico. Fica também 

estipulada, com o Estatuto, a prioridade de atendimento, de políticas e recursos 

destinados ao cumprimento das obrigações firmadas (artigos 1º, 2º, 3º e 4º do Título I – 

Das Disposições Preliminares – ECA). 

 Segundo Petersen e Koller (2006), o conceito de risco tem sua origem na 

economia, especificamente no comércio marítimo, para quantificar a possibilidade de 

perdas para seguradoras. Nos dias atuais, fazem referência ao Risco Brasil, um 

parâmetro internacional para avaliar o risco e o benefício de capitais internacionais 

migrarem para países em desenvolvimento, considerando indicadores políticos e 

econômicos. O risco social é um dos fatores do Risco Brasil, onde a privação 

econômica é considerada uma das principais fontes de fatores de risco sociocultural para 

pessoas em desenvolvimento. Sob esta perspectiva, o risco social está associado 

especificamente à pobreza, um problema de origem econômica que tem sua solução em 

uma política de melhor distribuição de renda. 

Na área das Ciências Humanas, Euzebios Filho e Guzzo (2006) destacam que o 

conceito de risco surgiu no meio acadêmico oriundo da área da Medicina, especialmente 

de estudos epidemiológicos, nos quais os elementos da realidade objetiva ou subjetiva 

são associados à presença ou ausência de manifestação de doenças ou de problemas de 

saúde e de sintomas. (Euzebios Filho & Guzzo, 2006, p. 126). 

Janczura (2012) buscou esclarecer a diferença entre os conceitos de risco e de 

vulnerabilidade. Trazendo o trabalho de Yunes e Szymansky (2001), a autora esclarece 

que o termo risco foi usado pelos epidemiologistas aplicado a grupos e populações, e o 

termo vulnerabilidade está associado à predisposição ou suscetibilidade de indivíduos 

ao estresse na presença de repostas ou consequências negativas (p. 302).  
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Reppold (2002)8 retomou o que Zimmerman e Arunkumar (1994) definem como 

vulnerabilidade: “uma predisposição para o desenvolvimento de disfunções psicológicas 

ou de respostas pouco adequadas à ocasião [...] um atributo pessoal [ou variável 

individual] que opera somente quando o risco esta presente”; o termo risco, segundo os 

autores, é mais abrangente, pois envolve o ambiente (Reppold, 2002, p. 10).  

Considerando o contexto social, econômico e cultural, Eisenstein e Souza 

(1993)9 definem: “risco é a probabilidade da ocorrência de algum evento indesejável. 

Os riscos não estão isolados ou independentes do contexto social. Estão 

interrelacionados a uma complexa rede de fatores e interesses culturais, históricos, 

políticos, sócio-culturais e ambientais” (p. 18). 

Alberto et al. (2008) entendem por situação de risco pessoal e social a condição 

em que se encontram crianças e adolescentes que, “por suas circunstâncias de vida, 

estão expostas à violência, ao uso de drogas e a um conjunto de experiências 

relacionadas a privações de ordem afetiva, cultural e socioeconômica que desfavorecem 

o pleno desenvolvimento biopsicossocial” (p. 563). 

Uma criança é considerada em situação de risco, conforme Bandeira, Koller, 

Hutz e Foster (1996), “quando o seu desenvolvimento não ocorrer conforme o esperado 

para a sua faixa etária e para os parâmetros de sua cultura”(Reppold et al., 2002, p. 11). 

A definição de Eisenstein e Souza (1993) inclui características ambientais:  

Entende-se situação de risco como uma circunstância que oferece risco a 
toda uma comunidade ou subgrupo social. Por exemplo, as más 
condições do esgoto de um determinado bairro colocam em risco toda 
esta população, da mesma forma a permissividade ao uso das drogas 
põem em risco todos os jovens de uma determinada comunidade. Ou 
seja, a situação de risco transcende ao comportamento individual. (p. 19) 

Brasil et al. (2006) investigou e discutiu fatores de risco com adolescentes de 

escolas públicas situadas em regiões com indicadores de risco psicossocial no Distrito 

Federal. Segundo os autores, a situação de risco psicossocial pode ser compreendida 

como toda e qualquer vivência em que o jovem experimenta o estresse de forma 

                                                             
8  Os autores apresentam uma vasta revisão de bibliografia sobre situações de risco na infância e na 
adolescência, incluindo obras internacionais, motivo pelo qual faço citação de citação.  
9 Eisenstein e Souza (1993) - “Situações de Risco à Saúde de Crianças e Adolescentes”. Este livro é fruto 
de ideias e praticas do cotidiano de muitos colaboradores com o objetivo de informar sobre os conceitos 
básicos de risco e proteção, definindo risco, fatores de risco e comportamento de risco.  
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significativa em sua vida, seja por questões de características pessoais, seja pelas sócio-

ambientais (Brasil et al., 2006, p. 378). Dentre os aspectos vivenciados, os fatores de 

risco individuais são identificados por características como gênero, problemas 

genéticos, carência de habilidades sociais, intelectuais e características psicológicas 

limitadas; e fatores de risco ambientais como a violência, ausência ou fragilidade de 

suporte social e afetivo e o baixo nível sócio econômico. Esses são fatores de risco 

quando o adolescente os encontra no meio em que vivem na sua comunidade. 

Fatores de risco “são condições ou variáveis que estão associadas a uma alta 

probabilidade de ocorrência de resultados negativos ou indesejáveis”. Quando 

associados ao desenvolvimento de distúrbios, Masten e Garmezy (1985) informam que 

são multifatoriais, pois envolvem características individuais “sexo, variáveis 

demográficas, habilidades sociais e intelectuais, história genética e aspectos 

psicológicos”; e ambientais “eventos estressantes da vida, área residencial, apoio social 

e características familiares e culturais” (Reppold et al., 2002, p. 10-11). 

O baixo nível sócio econômico, segundo Reppold et al. (2002), é um fator de 

risco tanto para o desenvolvimento social quanto psicológico. Amparo (2008) concorda 

e complementa afirmando que este é, a princípio, o principal fator de risco para os 

jovens, pois o baixo nível sócio-econômico com o qual interagem, evidencia a 

possibilidade de problemas de manutenção e sobrevivência na família, uso/tráfico de 

drogas e, em alguns casos, vivências de violência (p. 172).  

Para Eisenstein e Souza, a situação sócio-econômica da família e a qualidade das 

relações também constituem fatores de risco, pois são elementos que contribuem para o 

aparecimento de diversas dificuldades. Eles definem fatores de risco como:  

[...] elementos com grande probabilidade de desencadear ou associar-se 
ao desencadeamento de um determinado evento indesejado, ou maior 
chance de adoecer ou morrer. Assim, fator de risco não é 
necessariamente o fator causal. Quando o fator de risco não é causa do 
evento, ele é chamado ‘modulador’ ou ‘marcador’, porque ele marca ou 
influencia o aumento da probabilidade da ocorrência do agravo. 
(Eisenstein & Souza, 1993, p. 18) 

Petersen e Koller (2006) apresentaram o estudo conduzido por De Antoni e 

Koller (2000) em que meninas adolescentes institucionalizadas identificam em suas 

famílias os seguintes indicadores de risco: violência doméstica, violência na 

comunidade, descontrole emocional, falta de responsabilidade, culpa, drogas, falta de 
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dialogo, ausência dos pais, transição da infância para adolescência e ausência de rede de 

apoio social eficaz. Portanto, a avaliação psicológica de crianças e adolescentes em 

situação de risco, foco do seu trabalho, deve contemplar fatores sociais, além das 

variáveis individuais de vulnerabilidade. 

O estudo de Euzebios Filho e Guzzo (2006) procurou identificar como os alunos 

de uma escola pública de Campinas percebem os fatores de risco e proteção, analisando 

os resultados de forma dinâmica e contextualizada. Os autores fortalecem a ideia de que 

fatores de risco e de proteção não podem ser analisados de forma mecânica, 

descontextualizados, a-históricos e individualizados. Definem a sociedade capitalista 

como uma sociedade de risco, mas os indivíduos e grupos podem superar as 

dificuldades impostas pela própria realidade objetiva a partir do fortalecimento dos 

fatores de proteção, que serão definidos como efeitos do contexto desencadeadores de 

risco: baixa auto-estima; inabilidade de expressar os sentimentos; falta de coesão 

familiar; instabilidade financeira, relações desgastadas e falta de pertencimento a um 

grupo.  

Fatores de proteção “referem-se a influências que modificam, melhoram ou 

alteram a resposta dos indivíduos a ambientes hostis que predispõem a consequências 

mal adaptativas” (Hutz, Koller, & Bandeira, 1996 citado por Reppold et al., 2002, p. 

11). Os fatores protetivos também são multifatoriais, pois possui características 

individuais e ambientais. Os autores apresentam a categorização realizada por Masten e 

Garmezy (1985) desses fatores:  

A primeira compreende atributos disposicionais da criança, enfatizando 
alguns fatores como atividades, dificuldades, autonomia, orientação 
social positiva, auto-estima e preferências. A segunda categoria refere-se 
às características familiares, como coesão, afetividade e ausência de 
discórdia e negligência. Finalmente, a terceira categoria enfatiza a 
existência de apoio individual ou institucional que estejam disponíveis 
para a criança e para a família. (Reppold et al., 2002, p. 12) 

Em relação a fatores ambientais, o estudo de Sarriera et al. (2007) investigou 

fatores do contexto com seu trabalho sobre o significado do tempo livre para o 

adolescente de classe popular. Os resultados apresentaram que eles dão mais 

importância em estar com amigos do que com a estruturação da atividade a ser 

realizada. Este convívio pode ser algo prazeroso e direcionado ao bem-estar, porém 

apresenta um elemento propiciador de maior vulnerabilidade e risco com o uso de 
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álcool e drogas ilícitas que. Quanto mais precoce o uso, maior o risco de surgirem 

consequências graves para o desenvolvimento orgânico e psicossocial. Em outras 

palavras, deve-se considerar que a convivência nos grupos pode ser o ponto de partida 

para alguns comportamentos de risco, como o consumo precoce de substâncias 

psicoativas (Sarriera et al., 2007, p. 726). 

Outro fenômeno a ser considerado é o comportamento de risco associado a 

fatores do contexto familiar violento. O estudo de Maldonado e Williams (2005) 

verificou a relação entre estas duas variáveis e identificou que o comportamento 

agressivo apresentado na escola tem relação com o maior índice de severidade e 

incidência da violência doméstica.   

O levantamento realizado por Reppold et al. (2002) destacou que a presença de 

distúrbios de conduta na infância aumenta a probabilidade em praticar atividades ilícitas 

na juventude, e que a família pode ser tanto fator protetivo quanto de risco. As variáveis 

familiares mais presentes em indivíduos com comportamento delinquente são: 

“negligência parental, padrões parentais de cuidado e supervisão inadequados e modelos 

de responsabilidade social e desempenho acadêmico inapropriados (Desai, Loan, & 

Rosenhenck, 2000; Farrington, 1995; Fergusson & Howood, 1999; Masten & Garmezy, 

1985 citado por Reppold et al., 2002, p. 12). 

A família é a base e tem a responsabilidade pela socialização dos filhos por meio 

de um ambiente seguro e propício para o desenvolvimento e aprendizagem com práticas 

educativas (Reppold et al., 2002, p. 11). Porém, é no âmbito familiar que, segundo 

Benetti (2002), situações de maus tratos têm ocorrido ao longo da história, em 

diferentes países e culturas no mundo, pois muitas vezes são causados por membros 

adultos da própria família que deveriam cuidar de suas crianças. Para a Organização 

Mundial de Saúde (1999), estima-se que 40 milhões de crianças no mundo são vítimas 

de situações de maus tratos (p. 134). 

Por maus tratos são entendidos “[...] todos os atos cometidos ou omissões na 

proteção da criança que resultem em danos físico, emocional, intelectual ou social, 

perpetrados pelos responsáveis por seu bem-estar” (Farinatti, Biazus & Leite, 1993 

citado por Benetti, 2002, p. 134). 

A autora apresenta a seguinte categorização: abuso físico, abuso sexual, abuso 

emocional e negligência. Ressalta que estes tipos de maus tratos coexistem (com maior 



 

28 

 

e menor frequência), causando sequelas físicas e psicológicas que afetam o 

desenvolvimento e relacionamento social. As vítimas podem desenvolver Transtorno do 

Estresse Pós-Traumático (TEPT) e comportamentos agressivos e de delinquência  

(Benetti, 2002, p. 135-136).  

Silva e Hutz (2002) abordaram a relação entre abuso infantil e comportamento 

delinquente na adolescência, ressaltando a importância do contexto de desenvolvimento 

psicossocial de crianças e jovens com sua trajetórias normativas ou atípicas. Por 

normativas compreende-se o que está dentro do esperado para aquele período da vida, 

por atípicas, o que foge dos padrões preestabelecidos (p. 153-154). 

Os autores contestam a adolescência como um período marcado por crises, tendo 

em vista que a grande maioria dos jovens passa por esta fase sem maiores problemas, 

porém seria:  

 [...] uma fase do desenvolvimento especialmente vulnerável, marcada 
por intensas mudanças biológicas, cognitivas, emocionais e sociais. Tais 
mudanças ocasionam um aumento no número e na variabilidade de 
experiências de vida e um aumento nas demandas que os diferentes 
ambientes (família, escola, grupo de pares) fazem aos jovens. (Diekstra, 
1995 citado por Silva & Hutz, 2002, p. 155-156) 

Assim, enquanto alguns jovens podem apresentar um desenvolvimento saudável, 

outros podem ter problemas psicológicos e comportamentais. As possíveis trajetórias 

percorridas durante o período denominado adolescência estão relacionadas às vivências 

e aprendizados da infância, e a forma como as diversas questões foram abordadas no 

ambiente familiar durante esse período influenciará a forma como o jovem vai lidar com 

elas. Os autores ressaltam ainda a importância de diferenciar dificuldades que são 

comuns ao desenvolvimento de problemas psicossociais categorizados como: abuso de 

substâncias; problemas de internalização, como depressão e ansiedade; e de 

externalização, como problemas de comportamento e atuação, entre eles, a delinquência 

juvenil ou comportamento delinquente, como os autores preferem denominar, pois há 

uma conotação de algo transitório, passageiro, uma vez aprendido, pode ser alterado. O 

termo delinquência provém do campo jurídico e diz respeito à transgressão de normas 

codificadas; atos infracionais são as condutas descritas como crime ou contravenções e 

geralmente envolvem agressão e/ou violência (Silva e Hutz, 2002, p. 156-158). 

Para Silva e Hutz, “cabe ser ressaltado que a agressão e violência envolvidas na 

criminalidade juvenil podem ser entendidas como um sinal de má adaptação perante 
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circunstâncias e desafios da vida”. O comportamento antissocial é visto não como uma 

patologia, mas como uma resposta necessária à sobrevivência em locais que colocam 

em perigo o bem estar da criança e do jovem, bem como a agressão e a luta são 

respostas a agressões constantes. Já a agressão característica da criminalidade é 

considerada patológica por ser uma “resposta indiscriminada ao ambiente” (Silva e 

Hutz, 2002, p. 158). Comportamentos delinquentes, passageiros ou persistentes, 

configuram uma carreira criminal, são aprendidos e passíveis de mudança;  as causas 

podem ser de longo prazo “práticas parentais inadequadas e pobres e a exposição à 

violência”, e curto prazo “consumo de álcool, de drogas e inserção em gangues (Silva & 

Hutz, 2002, p. 159).  

Em relação a fatores de risco para a delinquência de crianças e jovens, cabe 

apontar que:  

[...] morar em áreas pobre e densamente povoadas, vida familiar marcada 
pela pobreza e por um grande número de descendentes, negligência 
parental e padrões de cuidado e supervisão inadequados, sinais 
prematuros de comportamento anti-social na escola e em casa, 
agressividade, temperamento impulsivo, baixa inteligência, evasão 
escolar e um padrão inadequado de modelos em termos de 
responsabilidade social e comportamento acadêmico. É importante 
salientar que esses autores não afirmam que a pobreza, em si mesma, 
causa a delinqüência. Esta pode acontecer com jovens de todas as classes 
sociais, de todas as culturas, de todas as raças. (Masten & Garmezy, 1985 
citado por Silva & Hutz, 2002, p. 160) 

 A pobreza, segundo os autores, não é condição sine qua non para a delinquência, 

porém as condições precárias e restrições de atenção e disponibilidade dos adultos 

tornam a situação de pobreza um fator de risco. As restrições econômicas geram: 

dificuldade em oferecer melhores condições de moradia e assistência médica; o 

constante fluxo de moradores de bairros pobres dificultando o estabelecimento de laços 

afetivos e cuidados entre vizinhos; a diversidade de crenças e opiniões sobre o que seria 

um desenvolvimento normal dificultando, assim, o monitoramento e intervenção; a 

presença de atividades ilícitas e a relação de permissividade com a violência. Não é um 

desses fatores que determina a delinquência, mas a coexistência de fatores de risco pode 

gerar experiências negativas. O comum é a presença de agressão e/ou violência nos 

relacionamento com cuidadores ou pessoas significativas (Silva e Hutz, 2002, p. 160-

162) 
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Em relação à violência sexual, Alberto et al. (2008) considera como outro 

fenômeno de risco psicossocial. Segundo a autora, esse tipo de violência pode ser 

evidenciado sob várias formas, tais como: estupro, incesto, atentado violento ao pudor, 

abuso sexual e exploração sexual comercial, que pode acontecer, inclusive, no contexto 

familiar. Como enfatizado anteriormente, a violência sexual também data da vinda das 

primeiras caravelas, quando as meninas eram recrutadas e enviadas para servirem de 

esposas aos portugueses nas colônias. Muitas delas recebiam abusos ainda nas 

embarcações. Segundo a autora, embora seja um marco antigo na História, a violência 

de crianças e adolescentes torna-se um fenômeno social mais debatido no Brasil após a 

realização da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Prostituição Infanto-Juvenil, 

em 1993, e dos Congressos de Stocolmo, em 1996, e Yokohama, em 2001 (Alberto et 

al., 2008, p. 560). 

  Cerqueira-Santos, Rezende e Correia (2010) estudaram adolescentes vítimas de 

exploração sexual buscando identificar fatores de risco e proteção junto ao público em 

atendimento psicológico. A violência sexual contra os adolescentes é caracterizada por 

qualquer atividade entre um adolescente e um adulto ou outro adolescente que, pela 

idade ou estágio do desenvolvimento, está em uma relação de responsabilidade, 

confiança ou força para com o primeiro. Segundo os autores, entre as formas de 

violência cometidas contra crianças e adolescentes, o abuso sexual tende a ser pior em 

termos de prejuízos psicológicos, pois assume a característica de “acordo” segredado 

entre abusador e abusado, pois o que ocorre entre eles deve permanecer oculto, estando 

a criança ou o adolescente sob pena de castigos físicos ou psicológicos no 

descumprimento desse acordo  (Cerqueira-Santos, Rezende & Correia, 2010, p. 114). 

Tendo em vista a posição de passividade, dependência e vulnerabilidade às quais 

estão submetidas algumas crianças e adolescentes em situação de violação sexual são 

comuns verificarmos a existência de um terceiro, geralmente um adulto, pelo qual são 

forçadas à comercialização do sexo: 

Denomina-se exploração sexual toda ação que envolve o corpo de 
crianças e adolescentes, seja do sexo feminino ou masculino, para a 
obtenção de vantagem (ou proveito sexual), baseada numa relação de 
poder e de exploração comercial, podendo ainda ser definida em termos 
do uso do corpo infantil ou adolescente em atividades sexuais para a 
satisfação de necessidades básicas ou de consumo. (Cerqueira-Santos, 
2010, p. 114) 
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Diante de todo o exposto, a exploração sexual de crianças e adolescentes, por ser 

classificada como um ato de violência, configura-se como um fator de risco para o 

desenvolvimento. Os riscos são aqueles fatores pessoais, ambientais ou culturais que 

atuam como obstáculo e que potencializam a vulnerabilidade do indivíduo a resultados 

desenvolvimentais indesejáveis. Riscos, desse modo, predispõem as pessoas a 

resultados negativos para o seu desenvolvimento.  

Os sintomas mais comuns na faixa de zero a seis são: ansiedade, 
pesadelos, transtorno de estresse pós-traumático e comportamento sexual 
inapropriado. Para as crianças em idade escolar, os sinais mais 
corriqueiros incluem: medo, distúrbios neuróticos, agressão, pesadelos, 
problemas escolares, hiperatividade e comportamento regressivo. 
Finalmente, na adolescência, os indícios mais comuns são: depressão, 
isolamento, comportamento suicida, autoagressão, queixas somáticas, 
atos ilegais, fugas, abuso de substâncias e comportamento sexual 
inadequado. Os autores concluíram ainda que existem sintomas comuns 
às três fases por eles analisadas, a saber: pesadelos, depressão, 
retraimento, distúrbios neuróticos, agressão e comportamento regressivo. 
(Cerqueira-Santos, 2010, p. 115) 

Em outro estudo, Cerqueira-Santos (2009) aponta que, aproximadamente, 88% 

das vítimas de exploração atendidas pela rede de proteção vivem com suas famílias de 

origem, o que mostra a a importância deste ambiente na configuração da exploração 

sexual. Por outro lado, a manutenção do vínculo familiar pode significar a presença de 

um fator de proteção para o(a)s adolescentes, uma vez que a família tem condições de 

constituir-se como rede de apoio social e afetiva (Cerqueira-Santos, 2009, p. 119). 

  Martins e Jorge (2009) pesquisaram casos de negligência e abandono no Paraná, 

e definem a negligência como a omissão de cuidados e de atendimento às necessidades 

físicas e emocionais da criança, juntamente com outros maus-tratos. Discutem que em 

diversos setores da sociedade têm ocorrido: 

[...] crescentes índices de lesões e traumas, tanto na esfera física (desde 
pequenas cicatrizes até danos cerebrais permanentes, inclusive a morte), 
como nas esferas psicológica (baixa auto-estima, desordens psíquicas 
graves), cognitiva (deficiência de atenção, distúrbios de aprendizado, 
distúrbios orgânicos cerebrais graves), emocional e comportamental 
(dificuldade de estabelecer relações interpessoais, comportamentos 
suicidas e criminosos), que podem se manifestar a curto, médio e longo 
prazo. (Martins & Jorge, 2009, p. 187) 

Neste sentido, é preciso destacar não somente as consequências físicas da 

negligência e do abandono, mas sua importante repercussão biopsicossocial, pois a 
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negligência não é praticada apenas no âmbito familiar, mas também no social, com a 

pobreza, violação de direitos e desigualdade social, diminuição do nível da educação, 

entre outros.  

Alguns autores apontam que a negligência se posiciona entre os limites 
da pobreza e dos maus tratos, pois a miséria impossibilita a família de 
prover os requisitos básicos para os cuidados com a criança. Há que se 
considerar, neste aspecto, que a falta de recursos para moradia e 
alimentação, aliada à baixa escolaridade, ao subemprego, à baixa renda e 
ao saneamento precário, dificultam a atenção digna à infância. (Martins 
& Jorge, 2009, p. 187) 

Neste sentido, as autoras enfatizam que se torna fundamental analisar as 

circunstâncias geradoras desta negligência, a fim de determinar as condições que 

contribuíram para este evento.  

  Broecker e Jou (2007) discutem a percepção do adolescente com e sem 

dependência química sobre as práticas educativas parentais. Os resultados apontaram 

que o comportamento dos pais pode ser considerado fatores de risco ou de prevenção 

para a dependência química. Participaram da pesquisa dois grupos, com dependência e 

sem dependência. Os resultados apontaram que atitudes autoritárias e evitação de 

relações tendem a gerar consequências na vida dos filhos, como ansiedade, depressão, 

baixo desempenho escolar; e o uso de drogas seria como fuga a estes problemas, além 

de gerar futuros comportamentos antissociais. Já os comportamentos socialmente 

desejáveis, com sensibilidade e envolvimentos com os filhos, resultam em melhor 

adaptação na vida social e respeito às regras e prevenção de comportamentos de risco. 

Em relação aos aspectos sócio-demográficos, a separação dos pais aparece como fator 

de risco ao uso de drogas (Broecker & Jou, 2007, p. 275-276). 

  Em relação ao desempenho escolar, os estudos apontam que jovens com nove ou 

mais faltas sucessivas ou três ou mais reprovações apresentam um risco duas vezes 

maior de ser usuário de drogas. Quanto às variáveis relativas à escola pública e privada, 

o estudo aponta maior prevalência de uso de drogas nos alunos da rede privada, pois a 

disponibilidade de recursos facilita sua aquisição. Em relação à variável amizade, o 

estudo apontou que a maioria dos jovens fez referência a usuários amigos que 

influenciaram a experimentação de substâncias psicoativas como pré-requisito para 

fazer parte da “tribo” (Broecker e Jou, 2007, p. 276). O estudo faz referência a outras 

pesquisas que indicam a progressão no uso de drogas, iniciando-se com o uso de álcool, 
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passando-se pela maconha, chegando-se, por fim, no crack; a prevalência do uso do 

crack explica-se por seu baixo custo e pelo alto poder de dependência, sendo seu uso 

por vezes associado a outras drogas.  .   

  A relação entre escola e delinquência foi abordada por Silva e Hutz:  

O jovem que comete delitos tende, também, a apresentar dificuldades na 
escola, uma vez que suas atividades ilícitas e seu estilo de vida são 
incompatíveis com aquilo que a escola espera e cobra dele. Além disso, 
educadores nem sempre estão preparados para lidar com essa 
problemática, de modo que uma prática comum de resolver problemas 
decorrentes do fato de ter em sala de aula um aluno que comete delitos 
tende a ser a exclusão deste. Assim, se perpetua um “círculo vicioso”, já 
que importantes fatores de risco para a delinquência são a evasão e o 
baixo rendimento escolar. (Assis, 199; Garbarino, 1999; Loeber & Hay, 
1997; Loeber & Stouthamer-loeber, 1989 citado por Silva & Hutz, 2002) 

  Alberto (2010) pesquisou os riscos que crianças e adolescentes estão submetidos 

na realização do trabalho infantil na rua. Os autores consideram os riscos como 

“possibilidade de perda, dano ou perigo, e que os riscos não são estáticos, e aliam-se 

nos contextos nos quais se inserem os indivíduos”. No caso dos trabalhadores infantis, a 

noção de risco deve estar relacionada com sua condição de crescimento, não se 

focalizando apenas os fatores imediatos, mas aqueles que ameaçam o seu 

desenvolvimento ao longo do tempo (Alberto, 2010, p. 61). 

Segundo a pesquisa, todos os trabalhadores com idade entre 7 e 14 anos 

apresentam defasagem escolar de 1 a 7 anos, pois eles vão trabalhar para ajudar na 

sobrevivência da família, muitos garantindo a feira e contas de consumo com o que 

ganham nas ruas, já que as famílias têm condições precárias com pouco ou nenhum 

recurso. As condições de trabalho expõem os trabalhadores à vida precária e situações 

de riscos psicológicos, sociais, físicos e químicos, além de fatores de risco como 

violência e uso de drogas (Alberto, 2010, p. 62). 

Apesar de o trabalho na rua também ser dividido em gênero, ambos os sexos 

apresenta desgastes à saúde física, com sofrimento do corpo. O trabalho precoce 

também gera um déficit educativo, que desencadeia falta de oportunidades no mercado 

de trabalho na vida adulta: 

O trabalho infantil violenta os direitos sociais determinados na 
legislação, conforme a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 
a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Violenta o direito ao pleno desenvolvimento humano e social ao cercear-
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lhe as oportunidades para a educação, para a aquisição de capital 
cultural, para uma inserção social digna no futuro. (Alberto, 2010, p. 69) 

  Siqueira e Dell’Aglio (2007) investigaram os fatores de proteção no processo de 

reinserção de uma adolescente institucionalizada. Os resultados da pesquisa 

identificaram a existência de diversos fatores de risco no ambiente familiar, resultando 

no reabrigamento, uma medida de proteção provisória preconizada pelo ECA, tais como 

“violência intrafamiliar, pobreza, desemprego, alcoolismo, presença de doença física e 

mental dos cuidadores” (p. 134). 

As autoras defendem que “mecanismos de risco são entendidos como condições 

ou variáveis que estão associadas a uma alta possibilidade de ocorrência de resultados 

negativos ou não desejáveis”, enfatizando que se trata de um processo decorrente de 

determinada situação.  “Negligência parental, violência doméstica, padrões parentais de 

cuidado e supervisão inadequados, pobreza, rigidez nas práticas educativas e doença 

mental são considerados fatores de risco na família, que podem dificultar seu 

funcionamento” (Siqueira & Dell’Aglio, 2007, p. 135). 

Em relação à instituição abrigo, as autoras chamam a atenção para “situações de 

risco presentes e corriqueiros, que geram um encadeamento de fatores adversos também 

no ambiente de acolhimento”. 

Aspectos como acolhimento inadequado no momento do abrigamento, 
hostilidade entre crianças e monitores, práticas educativas coercitivas, 
rotatividade de funcionários, o alto índice de criança por cuidador, a falta 
de atividades planejadas, a fragilidade das redes de apoio social e afetivo 
e a não disponibilidade de investimento emocional podem ser 
considerados fatores de risco presentes no cotidiano dos abrigos. 
(Siqueira & Dell’Aglio, 2007, p. 135) 

Indicam também que fatores de proteção podem ocorrer na situação de 

abrigamento, tais como: 

acolhimento no momento do abrigamento, compreensão e respeito às 
histórias individuais de cada um, vinculação afetiva entre os abrigados e 
entre eles e os funcionários/monitores, sentimento de proteção, entre 
outros, favorecendo o estabelecimento de novos relacionamentos e 
possibilitando o contato com uma estrutura organizada. Práticas 
educativas saudáveis, bom funcionamento familiar, vínculo afetivo, 
apoio e monitoramento parental operam nas famílias como fatores de 
proteção. (Siqueira & Dell’Aglio, 2007, p. 135) 

Segundo Amparo et al. (2008), em seu estudo sobre fatores de risco e proteção 

de jovens em situação de risco psicossocial, risco se define como condições de pobreza 
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e empobrecimento, rupturas na família e vivência de algum tipo de violência. Nesse 

contexto, os fatores protetores advindos das relações parentais e da rede social de apoio 

ajudam na resolução de situações adversas. São três tipos de fatores de proteção: fatores 

individuais, fatores familiares e fatores relacionados ao apoio do meio ambiente.  

Os objetivos dos processos de proteção estão relacionados à redução do impacto 

dos riscos e das reações negativas em cadeia. Assim, a comunidade e as instituições do 

meio, como a escola, podem e devem propiciar meios de redução de risco.  

Quanto aos fatores relacionados ao apoio do meio ambiente amplo, 
destaca-se o ambiente escolar, pois a maior parte dos respondentes 
enfatizou a escola como tendo uma qualidade boa ou muito boa. 
Associada a este dado tem-se a valorização dos estudos em suas vidas e o 
fato dos relacionamentos no âmbito escolar, ou até fora dele, estarem 
contribuindo para sua resiliência. Estes dados são relevantes, pois, 
apontam para a confiança que os jovens depositam no seu desempenho 
acadêmico e no suporte advindo da construção formal do conhecimento, 
sendo fundamentais para sensibilizar as autoridades competentes na 
efetivação de Políticas Públicas adequadas e contextuais para esta 
população. (Amparo et al., 2008, p. 172) 

E salienta que:  

A família, a escola e a rede social são, como indicado na literatura, 
possíveis de uma valorização maior ou menor na perspectiva da 
promoção da resiliência. Portanto, é fundamental pesquisar estes 
ambientes em suas particularidades e combinações e, ainda, valorizar a 
criação e aplicação de instrumentos distintos de questionários, no sentido 
de criar bancos de dados funcionais e efetivos para a criação e 
implementação de Políticas Públicas e projetos de intervenção junto à 
população adolescente. (Amparo et al., 2008, p. 173) 

Em relação às intervenções, Silva e Hutz (2002) apresentam propostas de 

prevenção e tratamento para crianças e jovens vítimas de abuso e atores de atos 

infracionais que envolvem o contexto: a casa, a escola, a casa de parentes, vizinhos e 

amigos, os locais de lazer e de trabalho, as instituições que executam medidas de 

proteção ou socioeducativas e o setting terapêutico.  

Benetti enfatiza que, apesar da dificuldade em entrar no âmbito privado das 

famílias, é necessário o esforço de diversos segmentos e áreas para identificar práticas 

abusivas, intervir e implantar métodos de prevenção do micro ao macro social (Benetti, 

2002, p. 138-141).  
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Os esforços de prevenção têm que abranger desde o nível primário, 

conscientizando a população em geral; o secundário, que são os grupos mais 

vulneráveis; e o terciário, que são as famílias em que foram identificadas situações de 

maus tratos (Benetti, 2002, p. 143-144).  Benetti ressalta que há uma visão geral de que 

a prevenção dos maus tratos não se efetivara a partir de um aspecto do problema, mas 

sim da consideração global do problema. 

  

A revisão de literatura proporcionou uma melhor delimitação didática referente 

aos diversos elementos que compõem uma situação de risco. A definição de risco está 

associada às diversas esferas do contexto biopsicossocial; as diversas áreas de 

conhecimento têm apresentado preocupação sistemática acerca da problemática e 

realizado pesquisas em busca de soluções. Todas concluem que é necessário mais 

engajamento das instâncias civil, pública e privada em busca de soluções efetivas. 

Alberto (2008) enfatiza que, “para fazer frente às situações de risco, as políticas 

públicas de assistência social precisam do trabalho de profissionais de vários setores, 

tais como saúde, educação, assistência social e sistema de justiça” (p. 567). 

Em suma, de caráter social, político e econômico o risco tem sido historicamente 

relacionado às condições de pobreza, associada a problemas na família e a diversos 

tipos de violência. É necessário enfatizar que diversos fatores de risco também estão 

presentes nas classes mais favorecidas, porém há uma maior dificuldade em identificar 

práticas parentais violentas e/ou agressivas. O acesso a drogas ilícitas também é comum 

nas classes médias, bem como o desenvolvimento de comportamento delinquente, mas 

há o tratamento diferenciado oferecido a essa parcela da população, o que mantém esses 

jovens fora de instituições como a Fundação Casa e, quando na maior idade, não 

cumprem pena em regime fechado. Ainda bem para eles, tendo em vista a não 

efetividade desses métodos.  

 Considerando uma maioria desassistida, este trabalho focou as regiões mais 

pobres onde a criança e o jovem acabam sendo designados como de risco ou estando em 

situação de risco, como se fosse uma característica inerente, natural, quando, na 

verdade, foi produzida pela desigualdade e acaba servindo à manutenção de processos 

de exclusão.   
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A presente pesquisadora vivenciou, em sua juventude, contextos denominados 

de risco, e pode oferecer um olhar de dentro. Esses diferentes contextos influenciam na 

construção de subjetividades de risco, reforçando a ideia naturalizada de “quem nasce 

pobre, morre pobre”. Em geral, as famílias partilham dessa crença, com poucos recursos 

intelectuais e materiais, e acabam por trabalhar a serviço dessa ideologia. A instituição 

escolar, que parecia alheia ao contexto, não ofereceu recursos que ajudassem na 

compreensão e conscientização das diversas facetas da desigualdade social, não ajudou 

na produção da autonomia e/ou de perspectivas de uma formação para o futuro, 

reforçando a evasão escolar.  

A falta de segurança no trabalho informal forçou a pesquisadora a retomar o 

ensino seis anos depois da evasão, e a busca por respostas direcionou ao ingresso em 

um curso universitário de qualidade, possibilitando uma conscientização, e o Mestrado 

possibilitou desenvolver uma consciência mais ampla sobre esses aspectos.  

Quanto a fatores de risco ambientais, a pesquisadora vivenciou tráfico de drogas 

na porta da escola e no bairro, baixa qualidade de ensino, excesso de tempo livre pela 

falta de atividades de lazer, esporte e cultura, entre outras. Em relação aos amigos, uma 

parte acabou entrando na delinquência e crime, sendo que a maioria desses foi 

assassinada; grande parte das amigas ficou grávida e abandonou os estudos; poucos 

fizeram um curso superior e se sentem realizados profissionalmente.  

O fato de ter reagido às condições de risco do ambiente se deve às práticas 

parentais. A família sempre cuidou com afetividade e buscou oferecer recursos 

materiais. A baixa escolaridade do pai e analfabetismo da mãe configurou em um 

universo de esclarecimentos mais simplificados sobre o mundo e os fenômenos, 

baseados no senso comum, porém com bons valores e ênfase ao respeito ao próximo, o 

que justifica a escolha desse tema para a dissertação de Mestrado e dedicação com 

futuras pesquisas e trabalhos.  

Como enfatizado na revisão, a instituição escolar, presente em contextos 

considerados de risco, tem grande potencial de atuação a partir da conscientização dos 

seus profissionais e de um trabalho com as famílias de alunos considerados em situação 

de risco, participando, assim, para uma transformação na comunidade e na sociedade.  
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1.2.  As possibilidades da escola  

 

A escola é considerada neste trabalho como a instituição com maior potencial 

para garantir direitos e promover cidadania e equidade social nas comunidades, e o 

professor, muitas vezes, é a pessoa com maior conhecimento mais próxima ao aluno. 

Identificar a visão que o professor tem do aluno considerado em situação de risco é o 

objeto central desta pesquisa.   

Este capítulo pretendeu identificar leis, conceitos e elementos que ajudem a 

compreender o papel da educação na atualidade, entre eles o que as leis esperam da 

instituição escola; os conceitos de educação, mediação e as práticas envolvidas no 

processo de aquisição de conhecimento; elementos envolvidos no processo educacional 

como construções históricas e sociais; e o processo de constituição da identidade do 

professor e possíveis movimentos de mudança.  

Os questionamentos aqui presentes partiram da necessidade de a instituição 

escolar cumprir seu papel de educar, promover e defender os direitos de seus alunos, 

reduzindo desigualdades e zelando pelo pleno desenvolvimento psicossocial conforme 

previsto no ECA, que considera a criança e o jovem como sujeitos de direitos com 

prioridade absoluta. Outro ponto a ser questionado se refere à permanência ou não dos 

alunos na escola, partindo da premissa de que a continuidade da escolarização está 

ligada à qualidade do ensino, índice que também define se um país tem bom 

desenvolvimento humano.  

Porém, ainda presenciamos crianças e jovens abandonando a escola para viver à 

margem da sociedade. Alguns acabam entrando no mercado de trabalho informal, ou 

formal com baixo salário, ou na criminalidade e uso de drogas. Em situações extremas 

ainda é possível esbarrar com crianças e jovens vivendo e/ou trabalhando nas ruas. 

Segundo Gregori (2000), os motivos mais comuns são privações de ordem afetiva e/ou 

econômica, acompanhado ou não por violência e maus tratos na família e/ou outros da 

comunidade, sem perspectivas de futuro e sem acesso aos bens culturais e materiais.  

A sociedade e a escola têm o dever de identificar e encaminhar os casos 

violência, abuso e maus tratos ao Conselho Tutelar para que tomem as medidas 

necessárias de proteção. Funcionando de forma efetiva, esse será um meio muito 
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promissor para evitar que as crianças e jovens continuem sofrendo situações que 

coloquem em risco sua vida e seu desenvolvimento psicossocial, e que deixem suas 

casas para viver nas ruas.  

Para tanto, o artigo 6º da Constituição Federal (CF) de 1988 reconhece a 

educação como um direito social respaldado pelo valor da igualdade e obriga o Estado a 

garantir educação de qualidade a todos os brasileiros; o artigo 205 prevê que a educação 

é dever também da família e da sociedade; ao abordar especificamente a criança e o 

jovem, a família, a sociedade e o Estado devem garantir os direitos fundamentais, 

incluindo prioritariamente o direito à educação (artigo 227 CF/88 e artigo 4º do ECA) 10. 

Assim, “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” (Lei 8.069/90, artigo 56). 

Outra lei que fortalece a premissa de que a escola tem potencial pleno para 

ajudar na identificação de crianças e jovens que sofrem algum tipo de risco é a Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC) nº 96A, de 2003, que aprovou a obrigatoriedade da 

educação para crianças e jovens entre 4 e 17 anos de idade. Entendida como um direito 

e uma necessidade, essa lei obriga que os pais matriculem seus filhos e que o Estado 

garanta vagas a toda população em desenvolvimento.  

Reconhecendo seu papel na defesa e promoção de direitos dos alunos e a noção 

de equidade social, o Plano Nacional de Ensino (PNE) 2004, seguindo as diretrizes do 

ECA em relação à instituição de educação, descreve a escola como “pólo gerador e 

irradiador de conhecimento e cultura”. Logo, a escola, por ser um espaço de debate e 

difusão de ideias na comunidade, possui papel fundamental no Sistema de Garantias de 

Direitos11 e, além disso, é o local onde crianças e jovens teriam acesso a pessoas 

preparadas para auxiliar no enfrentamento e denúncia da não efetivação dos direitos. 

Quanto à noção de direito à educação, cabe apontar que 

[...] A escola, além de (re)produtora de padrões e conhecimentos, passa 
ser encarada como espaço de realização de direitos, sendo por isso 
chamada a compor o denominado Sistema de Garantias de Direitos. Isso 
exige das instituições de ensino a abertura de canais de comunicação com 

                                                             
10 Fonte: http://www.promenino.org.br/Ferramentas/Conteudo/tabid/77/Conteudoid/3a22e51d-b52d-
4599-8611-102170b41205/default.aspx. 
11 O Sistema de Garantias de Direitos é a operacionalização do ECA atuando em três eixos fundamentais: 
promoção, defesa e controle dos direitos da criança e adolescente. 
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órgãos de promoção, defesa e controle social dos diretos infanto-juvenis 
e dos direitos humanos em geral (Ximenes [s.d.]). 12 

  Assim, a escola deveria estar preparada para atender as necessidades de seus 

alunos, porém, como aponta a pesquisa de Ernica e Cols (2010), esta mesma escola, que 

possui grande potencial de atuação na proteção e promoção dos direitos, encontra-se 

tomada pelos problemas e questões sociais da comunidade, sem condições de 

atendimento às demandas locais.  

 Em busca de dados para mensurar a população considerada de risco, foi 

localizado o informe 25913 do Programa Bolsa Família14. Segundo o relatório, em 2010 

havia mais de 17 milhões de beneficiários. Bimestralmente é realizado o 

acompanhamento das condicionalidades – sendo a evasão escolar uma das condições 

para a manutenção do benefício – e 10% deste total se encontravam na condição de não 

localizado. Os municípios ficam responsáveis por localizar as famílias, identificar a 

causa da evasão escolar e realizar o acompanhamento integral a partir de ações 

articuladas e matrícula em escola da rede pública. Os pais ficam cientes que podem 

perder o benefício através de notificação no extrato de pagamento da Bolsa; 

primeiramente ocorre a advertência, depois o bloqueio, seguido de um semestre de 

desbloqueio antes do cancelamento do benefício.  

Apesar de o acesso ao ensino escolar formal fazer parte do processo de educação 

dos indivíduos e ser um direito fundamental garantido pelo Estado, e uma condição para 

o recebimento de benefícios, ainda temos um alto índice de evasão escolar. Segundo o 

Relatório de Desenvolvimento 2012, do Programa das Nações Unidas para o 

desenvolvimento (PNUD), com uma taxa de 24,3% de evasão escolar, o Brasil tem a 3ª 

maior taxa entre os 100 países com maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

                                                             
12 Artigo “As contribuições do ECA à noção de direito à educação” de Salomão Barros Ximenes. 
Disponível no site Pro Menino. Fonte: 
http://www.promenino.org.br/Ferramentas/DireitosdasCriancaseAdolescentes/tabit/77/ConteudoId/aa4c0
48-d895-46c3-ab22-e30e60dc8967/Default.aspx acesso em 16 de julho de 2012.  
13 Bolsa Família Informa – Nº 259 de 18 de março de 2011 – Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. 
14 Trata-se de um programa de transferência de renda que visa combater a forme, a miséria e promover a 
emancipação das famílias em situação de maior pobreza no país. O benefício varia de R$ 22,00 a R$ 
200,00 por mês, e seu recebimento está condicionado a: renda per capita de até R$ 140,00 ao mês; 
frequência escolar de mínima de 85% para alunos de até 15 anos e 75% entre 16 e 17 anos; carteira de 
vacinação em dia; acompanhamento médico de crescimento e desenvolvimento para crianças até 7 anos; 
pré natal das grávidas e acompanhamentos das que amamentam. Fonte: 
http://noticias.r7.com/brasil/noticias/detalhes-20090927.html e 
http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa.asp 
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um em cada quatro alunos abandona a escola antes de completar a última série do 

ensino fundamental15. Em relação ao IDH16, o Brasil ocupa a 85ª posição, menor que a 

média dos países da América Latina e Caribe.  

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, em 2010, que 

o Brasil tem a maior taxa de abandono escolar no Ensino Médio entre os países do 

Mercosul. A pesquisa apontou que 1 em cada 10 alunos entre 15 e 17 anos deixa de 

estudar17. No país, a taxa de evasão em 2007 era de 13,2, em 2010 caiu para 10,3. No 

estado de São Paulo, no período de 2007 a taxa de abandono era de 5,2, em 2010 foi de 

4,518. 

A educação de qualidade é vista neste trabalho como a base para o 

desenvolvimento psicossocial e o meio mais promissor para evitar que cidadãos em 

desenvolvimento vivam em condições de risco e marginalizados. Por educação de 

qualidade entende-se a escola que, além de desenvolver elementos cognitivos, identifica 

e interage com o contexto, promovendo cidadania e equidade social.  

Buscando definições sobre o conceito de educação, o dicionário Aurélio foi 

consultado e define educação como “processo de desenvolvimento da capacidade física, 

intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor 

integração individual e social”. O dicionário Houaiss define educação como: 

s.f. 1 ato ou processo de educar(-se) 1.1 qualquer estágio desse processo 
2 aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o 
desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano; 
pedagogia, didática, ensino 3 o conjunto desses métodos; pedagogia, 
instrução, ensino 4 conhecimento e desenvolvimento resultantes desse 
processo; preparo 5 desenvolvimento metódico de uma faculdade, de um 
sentido, de um órgão 6 conhecimento e observação dos costumes da vida 
social; civilidade, delicadeza, polidez, cortesia 7 adestramento de animais 
8 aclimação de plantas.  

                                                             
  
15 Fonte: http://educação.uol.com.br/noticias/2013/03/14/brasil-tem-3-maior-taxa-de-evasao-escolar-entre-
100-paises-diz-pnud.htm. 
16 O IDH considera a expectativa de vida, o acesso ao conhecimento e a renda per capita. Fonte: 
http://educação.uol.com.br/noticias/2013/03/14/brasil-tem-3-maior-taxa-de-evasao-escolar-entre-100-
paises-diz-pnud.html  
17 Fonte: http://redeglobo.globo.com/globoeducacao/noticia/2011/10indice-de-evasao-escolar-e-maior-
entre-estudantes-do-ensino-medio.html 
18 Fonte: http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=M15&t=abandono-escolar-serie-ensino-
medio-serie 
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Segundo Severino (2001), a educação é, no sentido mais amplo, o meio pelo 

qual os conhecimentos da nossa existência histórica são transmitidos de uma geração 

para a geração seguinte, visando o desenvolvimento integral do individuo para sua 

atuação e aceitação na sociedade. Assim, a educação é mediada e mediadora da 

existência histórica. Através dela é possível inserir os alunos no trabalho, na prática 

social e simbólica. A partir da atividade prática, a existência é elaborada e o ser humano 

desenvolve sua subjetividade e se relaciona como sujeito social.  

No ensino escolar formal, a educação se dá de forma intencional e com objetivos 

determinados, como processo contínuo de transmissão de conhecimento e 

desenvolvimento de habilidades. Teoricamente, tem por objetivo desenvolver o 

raciocínio dos alunos, ensinar a pensar sobre diferentes temas sociais, o que auxiliaria 

em novas descobertas, em crescimento intelectual e na formação de cidadãos autônomos 

e capazes de gerar transformações na sociedade (Severino, 2001). 

Segundo Severino, a evasão escolar é problemática porque a não continuidade 

da formação escolar pode, em muitos casos, vetar a preparação para o trabalho e, 

consequentemente, deixa de promover cidadania e equidade social. Esse processo, 

segundo o autor, mantém a miséria e afronta a dignidade humana já que impede o devir 

humano. A escola deve oferecer possibilidades de a pessoa vir a ser o que ela não é. 

A educação é a mediação do conhecimento historicamente acumulado, 

responsável pela constituição de significados e por apresentar os conceitos com suas 

características essenciais. Para isso, o professor precisa ter clareza conceitual e 

identificar as melhores práticas de ensino a partir da práxis, articulando o que ele chama 

de as “três modalidades da prática humana”: teórica, técnica e política: a educação é 

mediação dessa articulação intencionalizante entre os conhecimentos e as práticas 

históricas; a educação é uma práxis cujo sentido é intencionalizar as práticas reais pelas 

quais os homens buscam implementar sua existência (Severino, 2001, p. 69).  

Quanto a prática teórica, Severino afirma que deve estar articulada à prática real 

e política como condição fundamental para atingir o papel conscientizador da educação, 

ou seja, enquanto apropriação pela subjetividade das reais articulações objetivas do 

mundo social, de forma esclarecida e crítica, saindo de um nível de conhecimento que é 

meramente “descritivo, repassador de dados técnicos”, para um nível mais 

“compreensivo, interpretativo, reflexivo, desmascarador de ilusões e falseamentos que 
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obscureçam as articulações do poder social, vigentes ideologicamente na sociedade” 

(Severino, 2001).  

Quanto a prática técnica ou produtiva, o autor se refere à atividade, à relação do 

homem com a natureza. Ele se refere tanto à educação como profissão, como 

preparação dos alunos para o trabalho e a própria prática por estágios formais.  

Em relação à articulação entre educação e prática política, entendida também 

como prática social e histórica e, portanto, a mediação da sociabilidade, pois insere as 

novas gerações no universo social. Se, por um lado, a educação está organizada para 

reproduzir a estrutura social com a reprodução de conteúdos ideológicos mantendo as 

desigualdades, por outro, é capaz de atuar como fator de mudança social, 

desestruturando o modelo social dominante. Porém, para produzir mudanças, depende 

das ações dos sujeitos.  

Ao inserir novas gerações no universo social e retomar a educação 
informal, as formas institucionalizadas (escolares, por exemplo) 
reproduzem a sociedade tal qual existe. Esta se estrutura mediante 
relações políticas, sendo o tecido social estratificado por um forte 
coeficiente de poder que decorre de fatores econômicos e ideológicos. 
(Severino, 2001, p. 72) 

Para realizar uma análise dos pressupostos que ancoram tanto os modelos 

oferecidos quanto as ideias que predominam na educação atual, recorremos aos estudos 

que consideram o caráter político da educação como construção social por apresentarem 

dados para compreender as contradições presentes na educação brasileira.  

Se, por um lado, os ideais presentes nos discursos e promessas apontam a 

solução para a educação em tempo integral, valorização dos profissionais, formação 

continuada, preparação dos alunos para o mercado de trabalho, entre outros; por outro 

lado, como apresenta a realidade, falta recursos materiais e econômicos, planejamento 

eficiente e manutenção da gestão escolar e da formação do professor que, 

assustadoramente deficitária, tem sido amplamente discutida pelos pesquisadores da 

pedagogia no Brasil. Além disso, os mecanismos de poder envolvidos por interesses 

políticos, econômicos e ideológicos são mascarados por aspectos da cultura individual e 

pela visão que naturaliza o ser humano, fenômenos que exercem a função de manter as 

diversas facetas da desigualdade social. 
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Charlot (1983) apresentou, na década de 70, sua teoria sobre o caráter político da 

educação, entendendo política como a “totalização do conjunto das experiências vividas 

na sociedade determinada”. Para ele, todos os acontecimentos sociais têm uma 

determinação política, alguns por definição, outros como consequências da organização 

econômica, social e política, outros porque têm consequências políticas ou ainda porque 

desviam os indivíduos dos problemas políticos:  

A saturação em política e as modalidades de politização dos fenômenos 
sociais são, portanto, muito variáveis, apesar de todos, direta ou 
indiretamente, terem implicações políticas. Não basta, portanto, afirmar 
que a educação é política. O verdadeiro problema é saber em quê ela é 
política. (Charlot, 1983, p. 13) 

Para ilustrar o caráter político da educação, o autor articula o que chama de 

quatro sentidos que estão implicados na ideia de que a educação é política e, ao mesmo 

tempo, um processo cultural individual e um fenômeno social. 

1- A educação transmite os modelos sociais que são assimilados pela criança a 
partir da interação com o meio (contexto), a princípio imitando os adultos. 
As normas de comportamento e de ideais são outras formas de transmissão. 
Ambas obedecem as particularidades de seus grupos e classes sociais, 
variando as concepções de vida, trabalho, relações, entre outras. 

2- A educação forma a personalidade segundo as normas sociais e políticas que 
interiorizadas, ajudam a suportar as relações de força presentes na injustiça e 
desigualdade produzidas pela dominação de classes.  

3- A educação difunde ideias políticas sobre a sociedade, transmitindo noções 
sobre igualdade, justiça, liberdade, presentes nas regras sociais e ideais, 
assimilando, ao mesmo tempo os modelos de seu ambiente familiar e as 
concepções impostas pela classe dominante. 

4- A educação é encargo da escola, instituição social e procura transmitir 
modelos mais esquematizados das normas de comportamento social. Não 
cria a ideologia dominante, mas é estruturada por ela porque depende de um 
grupo social ou poder estatal para se manter. Logo, acaba transmitindo uma 
cultura individual que tem uma significação política de classe que determina 
as finalidades da instituição, dispensando seu sentido político. (Charlot, 
1983, p. 13-19) 

Assim, o meio transmite às classes menos favorecidas modelos simples de 

trabalho, de vida, de troca, de relações afetivas e com a autoridade definindo um 

comportamento de submissão, muitas vezes pautados pela crença na naturalização da 

condição de pobreza. O contrário também é possível, a revolta pode desenvolver um 

comportamento delinquente, com a obtenção de objetos materiais por meios ilegais e 

com o tráfico de drogas.  
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A questão que se coloca aqui está pautada no sentido de que a escola tem para 

esses alunos. Se a educação for reconhecida pelas camadas mais pobres como meio de 

conhecimento e desenvolvimento socioeconômico e cultural será possível vislumbrar e 

planejar um futuro, empenhando-se no processo ensino aprendizagem. Caso contrário, 

qualquer tentativa de prever um futuro melhor será vetada, aceitando a condição de 

pobre ou buscando meios ilícitos de aquisição de bens materiais. Fato é que o setor 

educacional brasileiro está desacreditado. O sistema está atravessado por ideais ocultos, 

muitas vezes incompreensíveis até para os pedagogos. 

Para Charlot (1983), a pedagogia (a teoria da educação) oculta e dissimula a 

significação política da educação e seu caráter de fenômeno social quando evidencia 

apenas o seu sentido cultural, atribuindo os progressos ou fracassos dos sujeitos a 

fatores individuais, ou seja, de domínio da cultura. Como um sistema teórico ilusório e 

não falso, desenvolve uma representação ilusória desempenhando um papel 

mistificador, quase sempre inconsciente, onde as ideias são destacadas da sua relação 

com a realidade, reduzindo o problema social. 

Ao reinterpretar essas relações em termos estritamente culturais, desempenha 

um papel de “camuflagem ideológica” aparentemente neutra do ponto de vista 

econômico e sócio-político, pois trata de política apenas na medida em que não 

desmascara a participação da educação na divisão social do trabalho e na luta de classes. 

Segundo o autor, na teoria marxista, “toda ideologia tem por tarefa essencial, justificar a 

divisão social do trabalho e dissimular a luta de classes” (Charlot, 1983, p.31). 

Gentili (2001) analisou a função econômica da educação e afirmou que uma das 

justificativas para a expansão dos sistemas educacionais no século XX estava pautada 

na ideia capitalista de formação para o emprego. Porém, a crise global no final século 

teve como consequência a privatização desta promessa integradora. Os sistemas de 

ensino público passaram a desempenhar o papel antagônico de formação para o 

desemprego e as redes particulares passaram a ser as instituições de formação para o 

trabalho promissor.    

Assim, a pedagogia com seus argumentos puramente pedagógicos, volta às 

costas às desigualdades sociais, aos conflitos, à luta de classes (Charlot, 1983). Ela não 

sai do campo ideológico ao justificar e denunciar as desigualdades reduzindo ao campo 

cultural e natural. Ao naturalizar os fenômenos que são constituídos a partir de uma 
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realidade histórica e processual, desconsidera os processos contraditórios em que o 

homem se constitui. Nessa visão, educação perde seu espaço de possibilidades, já que a 

essência humana só será atualizada por meio da educação.  

Para Charlot (1983), há nessa concepção naturalizada um afastamento do 

coletivo e uma concentração no esforço individual. Assim, a cultura pode se apresentar 

como um fenômeno interno, não contraditório e histórico. Na realidade histórica e 

processual há espaço para as contradições, o que torna a educação possível a partir das 

demandas sociais, políticas e econômicas.  

Considerando que alunos de baixo capital cultural e material teriam a escola e o 

professor como referência de conhecimento de mundo e de futuro, é preciso entender o 

potencial que a escola e o professor têm tanto para desenvolver, quanto para frear a 

produção de conhecimento de seus alunos. O que se tem observado é uma constante 

reprodução de alunos com baixa aquisição de conhecimento e de bens culturais e 

materiais, fenômeno que nos leva a questionar, na presente pesquisa, qual é o papel da 

escola como instituição de proteção e promoção dos direitos da criança e do jovem e na 

construção da cidadania e da equidade social. 

Para romper as práticas que reforçam a instituição escolar como reprodutora da 

ordem social hegemônica, Aguiar e Batpista (2004) reconhecem o professor como 

agente mobilizador de mudança. Para as autoras, é necessário ver a relação instituição-

professor de forma dialética e romper com a visão naturalizada e a-histórica do 

professor, agente responsável pelas decisões referentes ao ato pedagógico, mesmo que 

não tenha clareza disso.  

A partir dos conceitos de Ciampa (1990), as autoras apresentam uma proposta de 

investigação como estratégia de formação, buscando promover uma nova estrutura 

identitária aos professores, compreendendo que a identidade é construída 

historicamente, e por toda a vida, “por meio da composição da igualdade e diferença em 

relação a si próprio e aos outros”.  

A construção e transformação da identidade dependem da mediação entre 

subjetividade (relações que se dão entre o substrato biológico e psicológico que são 

revelados por meio da consciência e atividade) e condições objetivas (estruturas sociais 

– instituições e organizações mais próximas ao indivíduo) que estabelecem “políticas de 

identidade”. A manutenção destas políticas produz uma cristalização identitária em um 
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modelo pressuposto, “identidade mito” ou “fetichismo da personagem”, é o que Ciampa 

chama de “mesmice”. Para que ocorra uma mudança, é preciso fazer um movimento 

oposto em busca da superação dialética, o autor chama de “metamorfose”, onde a 

pessoa pode vivenciar vários outros papéis além dos modelos oferecidos, de forma mais 

autônoma (Aguiar e Batpista, 2004, p. 3). 

As relações entre as condições objetivas e a subjetividade podem estimular ou 

impedir tanto a mesmice quanto a metamorfose. Quando falamos do papel profissional 

do professor, a literatura aponta que ele deve ter um bom desenvolvimento técnico, 

conhecimento da realidade do aluno, postura ética e política e compromisso com a 

produção de conhecimento. As autoras nos chamam a atenção para outro aspecto 

fundamental, as legislações educacionais, que estabelecem políticas de identidade 

profissional e impedem, de certa forma, que o professor possa construir sua própria 

identidade profissional de forma crítica, acabando por cair na rede de reprodução da 

prática sem realizar um processo reflexivo e um envolvimento afetivo (Aguiar e 

Batpista, 2004, p. 4-5). 

É preciso considerar a educação como construção social e histórica, assim como 

os preconceitos e as imagens que norteiam o profissional da educação. A partir desta 

compreensão, é possível identificar a visão que professores têm sobre si mesmo, sobre 

sua própria profissão, sobre a escola e, no caso desta pesquisa, sobre o potencial de 

futuro de seu aluno. Identificando estas representações e as ideologias sob as quais estão 

baseadas, é possível fazer um trabalho de reconhecimento e mudança para uma relação 

mais dinâmica, crítica e construtiva consigo mesmo, com a prática e com os modelos 

impostos socialmente.  

Diante do exposto até o momento, cabe questionar se e como o professor da rede 

pública percebe a construção social da educação baseada na camuflagem ideológica e na 

manutenção dos ideais da classe dominante. São tantas as variáveis que atravessam o 

trabalho docente, tornando-o, muitas vezes, insalubre – pela formação deficitária; 

desvalorização do trabalho docente; incoerência da estrutura e funcionamento 

institucional; falta de planejamento de ação com base nos resultados das avaliações em 

larga escala; falta de compreensão do contexto do aluno e possível descrença no 

potencial de desenvolvimento sociocultural e material do aluno considerado em risco 

psicossocial.   
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Exemplo real é apresentado por Ernica e Cols (2011) que, interessados na 

possibilidade do sistema escolar reduzir as diferenças de origem social e democratizar o 

acesso aos saberes da cultura letrada, realizaram uma pesquisa intitulada “Educação em 

territórios de alta vulnerabilidade”. A investigação se deu a partir dos seguintes 

questionamentos: como e quanto a vulnerabilidade do território e da família influenciam 

a vida escolar de seus alunos, a qualidade da educação e a organização dos espaços de 

ensino/aprendizagem em escolas situadas nesse contexto. Inicialmente, utilizou de 

metodologia quantitativa, analisando o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), cruzando com o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) e a 

composição sociocultural dos alunos, chegando às seguintes conclusões:  

Primeira conclusão: analisando os dados quantitativos de São Miguel 
Paulista, pretendemos demonstrar que a propriedade que o sistema 
escolar tem de aprofundar ou diminuir as diferenças que são produzidas 
pela origem social dos alunos está associada ao nível de vulnerabilidade 
social do território em que as escolas se localizam. Sendo assim, as 
escolas situadas em territórios de alta vulnerabilidade social e que 
concentram alunos com baixo capital cultural tendem a aprofundar as 
desigualdades de origem. 

Segunda conclusão: analisando os dados qualitativos de São Miguel 
Paulista, procuraremos demonstrar que existe um modelo institucional 
que orienta a estrutura e o funcionamento das escolas públicas. Este 
modelo, que já enfrenta problemas no conjunto das escolas, não dá conta 
dos desafios que se colocam para as escolas situadas em territórios de 
alta vulnerabilidade social e que concentra alunos com baixo capital 
cultural. Nesse caso, as tensões e as contradições vividas pelas escolas 
levam o modelo institucional ao limite da inviabilidade. (p. 4) 

 O segundo momento desta pesquisa qualitativa de caráter etnográfica foi 

realizado em cinco unidades escolares da região estudada, buscando aspectos da escola 

e da carreira docente que fornecessem dados sobre as singularidades e regularidades 

pertinentes às questões inicialmente levantadas. Observou-se a alta rotatividade de 

professores nas escolas situadas em áreas mais vulneráveis, com alto índice de 

absenteísmo. Ao mesmo tempo, dentificou-se um escoamento dos alunos considerados 

“problemas” de escolas melhor situadas para as mais vulneráveis, observando-se o 

processo inverso em relação ao corpo docente mais preparado. Em relação às famílias, a 

preocupação primordial é com a segurança de seus filhos nessas escolas, 

desconsiderando a qualidade do ensino a eles investida. Portanto, verificou-se um 

movimento de cristalização da desigualdade, com precários equipamentos nessas 

regiões.  
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 O professor tem papel fundamental na construção de uma nova ideia e visão do 

papel da escola na vida desses alunos; ele também faz parte do contexto do aluno e, a 

partir da rediscussão da situação de risco, pode propor um contraponto. A escola não é 

só reprodução, ela também pode se contrapor às forças sociais do contexto que buscam 

uma reprodução e um determinismo do aluno, desde que ela também seja trabalhada, 

desenvolvida no sentido de oferecer novas perspectivas de formação de subjetividades. 

 Para tanto, é necessário analisar o professor em seu contexto, considerando as 

condições em que ele vive e trabalha, porque o professor não é isolado, ou seja, não 

pode ser analisado sem se considerar as condições que são estabelecidas ao seu redor. 

Outro fator de extrema relevância neste trabalho são as condições estabelecidas em 

contextos de alta vulnerabilidade que acabam por aumentar as desigualdades, porque 

esse contexto exige condições melhores e não é dado porque ainda é uma condição 

considerada natural, há uma discrepância muito grande que não tem sido considerada 

nas políticas públicas.  

 Em relação a esta problemática, Gontijo et al. (2012) pesquisou a questão da 

vulnerabilidade e do risco na escola a partir de um curso de Terapia Ocupacional de 

formação continuada de professores. Os resultados mostraram que, antes do curso, os 

professores que atuavam em contextos de alta vulnerabilidade não conseguiam detectar 

os alunos em situação de risco e, se detectavam, não sabiam como atuar para promover 

melhores condições de vida aos seus alunos.  

Nesse sentido, considera-se fundamental que todos os profissionais 
envolvidos com a educação, principalmente os professores, estejam 
conscientes sobre a relação existente entre vulnerabilidade social e 
educação, bem como ambos se autoinfluenciam; uma vez que, embora a 
vulnerabilidade social seja um fator implicador negativo no 
desenvolvimento escolar, a educação é entendida como um fator positivo 
para a mobilização do indivíduo e superação do contexto de 
vulnerabilidade social. (Gontijo et al., 2012, p. 256) 

 Antes do curso, o estado de vulnerabilidade ou o “estar em risco” era visto pelos 

professores como algo imutável, inato, causado exclusivamente por famílias 

desestruturadas e desinteressadas. Após o curso, essa condição passou a ser vista como 

passível de mudanças e a causa principal apontada foram as condições socioeconômicas 

que podem desestruturar famílias. Assim, “crianças em situação de vulnerabilidade 

refletem famílias em situação de vulnerabilidade social, marcadas pelo cenário 

brasileiro de intensa desigualdade social” (Gontijo et al., 2012, p. 259). Essa percepção 
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é fundamental para que a escola possa elaborar estratégias de intervenção em prol de 

uma maior participação das famílias no processo ensino aprendizagem dos filhos.   

 Também houve mudanças em relação à percepção dos professores quanto a sua 

atuação frente alunos em situação de risco. Antes do curso, os agentes de mudança 

identificados pelos professores foram: o governo, políticas públicas e projetos sociais. 

Os professores não se sentiam responsabilizados pelas situações adversas vivenciadass 

por seus alunos, alguns se sentiam até impotentes diante dessas situações. Após o curso, 

os professores passaram a se reconhecer como agentes de mudanças, assumindo funções 

como a identificação das situações de risco e a busca de estratégias de intervenção, 

reconhecendo a escola e a si mesmos como articuladores para atuar/transformar a 

realidade do aluno. 

 A explicação de que a atuação do professor pode influenciar no desempenho e 

comportamento do aluno é a profecia autorrealizadora. A imagem ou expectativas que 

pais ou professores têm de uma criança ou jovem, mesmo que seja diferente da 

percepção que esse aluno tem de si mesmo, pode se tornar realidade, transformando ou 

anulando as possibilidades do aluno.   

Esse potencial da escola e do professor em transformar a realidade do aluno tem 

sido discutido e testado há anos. Rosenthal e Jacobson (1966)19 pesquisaram os efeitos 

causados pela expectativa dos professores sobre alunos. Participaram da pesquisa duas 

escolas, seis séries em cada, a partir da primeira série. Foi aplicado um teste de QI20 nos 

alunos de cada série e, independente dos resultados, foram sorteados os que fariam parte 

do grupo experimental, listados para os professores como os mais inteligentes. O 

restante fez parte do grupo controle, classificados como menos inteligentes.  

 Os pesquisadores concluíram que os alunos que estavam na lista dos mais 

inteligentes foram mais beneficiados pelos professores que os alunos cuja expectativa 

era a de menor desempenho. Os do primeiro grupo, que superaram expectativas no teste, 

eram vistos pelos professores com maiores chances de sucesso no futuro, mais 

interessantes, curiosos, felizes, atraentes, ajustados, afetivos, menos hostis e com menor 

necessidade de aprovação. Os alunos do grupo controle que contrariavam as baixas 

                                                             
19  Pesquisa publicada em 1981. 
20 Harvard Test of Inflected Acquisition (teste padronizado não verbal de inteligência pertencente ao 
conjunto de Testes de Capacidade Geral, de Flanagan (1960). 
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expectativas obtendo um desempenho acima do esperado no re-teste, foram descritos 

com características e comportamentos indesejáveis: menos chances de sucesso no 

futuro, menos interessantes, menos curiosos, menos felizes, menos atraentes, menos 

ajustados, menos afetivos, etc.  

Os resultados do experimento que acabamos de descrever são mais uma 
evidência de que a expectativa de uma pessoa sobre o comportamento de 
outra pode funcionar como uma profecia auto-realizadora. Quando os 
professores esperam que certas crianças apresentem um maior 
desenvolvimento intelectual, isso realmente pode acontecer. Esse efeito 
foi mais evidente nas primeiras séries, e é difícil saber a causa. Algumas 
interpretações não mutuamente exclusivas configuram-se como viáveis. 
(Rosenthal e Jacobson, 1981, p. 287) 

 Entre as interpretações adotadas pelos pesquisadores, as quatro primeiras são: as 

crianças menores podem ser mais maleáveis e passíveis de mudança; ou com uma 

reputação menos definida; ou por serem consideradas mais maleáveis ‘pelos 

professores’; ou por serem mais sensíveis às formas pelas quais os professores 

comunicam suas expectativas. 

 Em relação às implicações da pesquisa, advertem:   

As implicações mais importantes dos dados apresentados neste capítulo 
são, sobretudo, de curto alcance. Têm também uma implicação de mais 
longo alcance: a de que as instituições de formação de professores 
venham a funcionar como profecias auto-realizadoras e lhes dêem uma 
nova expectativa – a de que as crianças podem aprender mais quando os 
professores acreditam nesta possibilidade. (conforme Bruner, 1960, 
sugeriu, embora por diferentes razões. (Rosenthal e Jacobson, 1981, p. 
289) 

Mesmo passando décadas após o experimento, é de fundamental importância 

pensar na forma como o professor vê o aluno, pois essa visão determinará a postura 

adotada por ambos. Se ele pensar no aluno através de uma má reputação que ele traz de 

anos anteriores, contribuirá para a continuidade de um ciclo desmotivador do 

desenvolvimento e reforçador de um comportamento considerado inadequado. Exemplo 

de profecia autorrealizadora é o índice de que mais de 80% dos professores atribuem às 

dificuldades de seus alunos ao desinteresse dos mesmos e à falta de acompanhamento 

da família21. É preciso pensar em espaços para mudança.  

                                                             
21  Levantamento realizado pelo Movimento Todos Pela Educação dos dados do Prova Brasil 2009. Para 
88% dos professores do nível fundamental da rede pública no país, o aluno não aprende porque os pais 
não o acompanham. Quase 81% também acreditam que um aluno não vai bem na escola porque não se 
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Embora se diga, a partir de uma visão determinista, que a escola reproduz a 

sociedade, esta mesma escola também é um espaço de resistência a essa visão, como 

afirma Sousa et al. (2011), um espaço para mudança: 

As possibilidades de a educação se contrapor a alguns mecanismos de 
exclusão, discriminação e desigualdade social, bem como as relações que 
ela mantém com indicadores de desenvolvimento nacional, consistem na 
esperança que suporta a ação da escola e que tem orientado as políticas 
na área. No entanto, tais políticas também têm definido a ação docente 
como agente, quase isolado, na obtenção de um ensino que contemple 
equidade e qualidade, sem considerar a articulação que exige a ação do 
professor com as condições de contexto e sem observar a subjetividade 
do professor que exerce a docência. (p. 625) 
 

A ação do professor é essencial para a redução da desigualdade, para o sucesso 

na identificação de alunos que vivenciam a situação de risco e para a atuação em prol da 

proteção e da promoção dos direitos desses cidadãos, mas não de forma isolada; é 

preciso que a instituição escola, a instituição família/parentes e as redes de proteção 

estejam comprometidas com essa missão.  

Compreendendo que o processo ensino-aprendizagem se dá a partir da interação 

professor/aluno, a atuação do professor pode ser o primeiro passo. Se o professor estiver 

preparado para identificar que o aluno vivencia situações adversas ao seu 

desenvolvimento, e a escola atuar junto com a família ou rede de proteção, se for o caso, 

acredita-se que haverá aumento do sucesso na aprendizagem e expectativas de futuro 

desse aluno, promovendo, conforme previsto nas leis e programas, cidadania e equidade 

social.  

Atribuir os problemas da educação ao campo da cultura e naturalizar o termo 

aluno em situação de risco e os contextos diversificados fragilizam o compromisso da 

escola com o desenvolvimento de seus alunos. A escola que se anula e não considera as 

diferenças contextuais como produção histórica da desigualdade, é uma escola que não 

realiza a sua função mais importante, educar, portanto, não pode ser chamada de escola. 

A partir da educação, é possível desenvolver pessoas com planejamento de futuro e de 

qualificação, contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento pessoal, cultural e 

social de seus alunos.  

                                                                                                                                                                                   
esforça. Fonte: http://oglobo.globo.com/educacao/professores-culpam-pais-alunos-por-nota-baixa-
4411556#ixzz1qEfr65az 
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Em suma, este trabalho compreende que, se a instituição escolar, através do 

professor, tiver condições de atuar no contexto de risco modificando representações 

sociais de si mesmo e do próprio contexto no qual atua, ele consegue modificar as 

apostas que faz sobre as possibilidades de futuro de seu aluno, a princípio determinado 

– ou condenado – pelas condições de risco. Focando nesse potencial, este trabalho 

pretende investigar como os professores dos anos finais do ensino fundamental vêem o 

futuro de seus alunos jovens, que vivem em territórios considerados de alta 

vulnerabilidade social. Identificar as representações sociais é o primeiro passo para 

modificá-las.  

Em relação à instituição família, Szymanski (2000) afirma que essa deve ser 

vista não só como responsável pela sobrevivência e desenvolvimento dos filhos, mas 

também como a “instituição social” que tem por tarefa educar e socializar desde o 

nascimento.  

Porém, como se sabe, nem todas as famílias têm a estrutura, conhecimento ou 

formação esperada, e a escola, como aponta Ernica e ColsCols (2010), é por vezes o 

principal equipamento público presente em regiões vulneráveis. Conforme os autores, 

uma região pode ser considerada como vulnerável pela segregação socioespacial e pela 

carência de equipamentos de atenção psicossocial, e é na escola que deságuam os 

problemas da comunidade.  
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1.3. As possibilidades da família  

 

Nesta seção do capítulo, apresenta-se a visão da família como construção social 

e histórica. Enquanto a primeira está a serviço de uma ideologia que reforça a 

desigualdade, pensar na segunda, de forma crítica, propicia a ruptura que abre espaço 

para mudanças. No final, apresenta-se uma proposta de formação de pais educadores em 

parceria com a instituição escolar. 

Na perspectiva psicossocial, a família deve ser reconhecida como uma 

construção social e histórica. Compreender a instituição família desta forma significa, 

segundo Szymanski (2000), que se deve transcender a visão de que educar os filhos e 

socializá-los é uma capacidade natural das famílias. Porém, essa visão naturalizada está 

fortemente presente em nossa sociedade e também nas instituições de atenção às 

famílias, entre elas a escola.  

Szymanski (2000) fez uma sistematização esclarecendo que, em nossa 

sociedade, há dois modelos de família a serem considerados, principalmente por quem 

deseja trabalhar com educação: a família pensada e a família vivida.  

A família pensada segue o modelo de família nuclear burguesa. Para Szymanski 

(2000), é uma produção cultural de caráter histórico, esconde contradições e dita o 

modelo ideal de família, com suas estruturas, papéis sociais e normas. É a “família 

margarina”, veiculada nas mídias e livros didáticos, essa família é sempre branca, de 

classe média, composta de pai, mãe, filhos e avós, e os sentimentos associados a esse 

modelo são de amor, acolhimento, apoio e segurança.  

Como aponta Àries (1981), esse modelo patriarcal com papéis hierarquicamente 

bem definidos, reproduz o modelo monárquico instaurado por volta do século XVIII, 

quando a criança passou a ser considerada como o núcleo da família, e a mulher passou 

a ter relevância social com a maternidade. Assim, a mulher tornou-se estruturadora da 

família no papel de cuidadora e responsável pela saúde da criança, e o homem era o 

principal e único provedor. A entrada na modernidade e a concentração das cidades 

marcaram a necessidade de organização social, política e econômica, criando estratégias 

de familiarização a partir da monogamia, que passa a vigorar (judicial e religiosamente) 

com o casamento, formulando-se a família nuclear. 
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Esse modelo de família pensada também reproduz as diferenças de gênero, entre 

ideias como a de que o homem é racional, e a mulher é instinto (Maturana, 1993, citado 

por Szymanski, 2000). Nesse processo, ao mesmo tempo em que reforça a ideia de uma 

capacidade instintiva da mulher em formar os filhos, coloca-a em posição inferior ao 

racional, ou seja, sob as ordens do homem. Apesar de nos dias atuais serem comuns os 

diversos arranjos familiares, esse modelo nuclear ainda está poderosamente em voga e 

reflete-se nas ações tanto das famílias como das instituições e nos meios de 

comunicação:  

Essa concepção de família é poderosa e constitui o que se pode chamar 
de “família pensada” (Szymanski, 1995), pois está subjacente ao 
processo de constituição da família dos membros de nossa sociedade, 
dirige o processo de socialização, define as formas de tratamento das 
outras instituições, como a escola. (Szymanski, 2000, p. 17) 

A autora enfatiza ainda que a família está integrada em um arranjo social e 

cultural que atende aos interesses de uma dada sociedade. Qualquer mudança nesse 

parâmetro é considerada como ameaça à ordem vigente, acreditando-se que pode trazer 

um caos social nas demais instituições sociais. A escola atribui as dificuldades dos 

alunos à “desestruturação” das famílias, nesse caso, pais separados. Em outras palavras, 

um arranjo familiar diferente do modelo pensado é classificado como desestruturado. 

Porém, o que se tem observado é que muitos problemas de desenvolvimento integral de 

crianças e adolescentes ocorrem em famílias que, na sua aparência, mantêm o modelo 

tradicional (Szymanski, 2000, p. 18). 

A adoção acrítica a esse modelo, segundo a autora, supõe que ele não é passível 

de mudança, portanto, é natural, instintivo e ahistórico. Ao naturalizar os fenômenos, 

justificam-se as práticas que reforçam as ideologias. Para refletir de forma crítica e 

desenvolver trabalhos que propiciem práticas educativas na família, é preciso, em 

primeiro lugar, reconhecê-la como uma construção social e histórica para iniciar um 

processo de desconstrução do modelo vigente.  

[...] Porém, ao olhar a família numa perspectiva psicoeducacional, é 
necessário fazer-se uma reflexão sobre a influência desse modelo, nas 
instituições socializadoras, focalizá-la como um ambiente propiciador de 
desenvolvimento humano e não se deixar levar por ideologias nas 
propostas de ação. (Szymanski, 2000, p. 18) 

Enquanto a família pensada segue o modelo patriarcal, com hierarquias e 

naturalização de fenômenos que fortalecem ideologias que sustentam uma sociedade 
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desigual, o modelo da família vivida olha para a realidade e considera os diversos 

arranjos familiares, com diferentes estruturas e organizações, e com dificuldades reais 

que requerem soluções que favoreçam o desenvolvimento humano de crianças e jovens.  

Mas, apesar de toda pressão social para a adoção do modelo de família 
nuclear, que se vive, atualmente, são vários arranjos familiares, várias 
possibilidades e soluções para adultos e crianças viverem sua intimidade 
e trocas afetivas e para a criação de ambientes para o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes. (Szymanski, 2000, p. 18) 

 Segundo Szymanski, essas famílias se organizam “numa estrutura hierarquizada 

(por idade ou gênero), convivem com uma proposta de uma ligação afetiva duradoura, 

incluindo uma relação de cuidado entre os adultos e deles com as crianças, jovens e 

também com os idosos” (2000, p. 18). 

Ao pensar em programas sociais e educacionais que visem um ambiente familiar 

mais propício à prática da educação, é preciso considerar tanto os diferentes arranjos 

familiares, quanto os arranjos que seguem o modelo. É necessário entender que, se 

receberem apoio, tanto um quanto o outro podem cumprir a sua função socializadora e 

podem oferecer condições adequadas para o desenvolvimento de seus filhos.  

Ao falar da prática educacional, a autora enfatiza que: 

O ambiente familiar é propício para oferecer inúmeras atividades que 
envolvam a criança numa ação intencional, numa situação de trocas 
intersubjetivas que vão se tornando mais complexas, ou envolvendo mais 
intencionalidades, numa perspectiva temporal [...] facilitam o processo de 
desenvolvimento na proposta de Bronfenbrenner (1996). (Szymanski, 
2000, p. 18) 

Vista pelo contexto de desenvolvimento humano, a família cumpre seu papel de 

socializadora, pois prepara seus filhos para a sociedade através de ações contínuas e 

habituais, dos mais velhos aos mais novos, a fim de transmitir a herança cultural 

(saberes, práticas e hábitos sociais). Para Szymanski, são práticas educativas porque 

envolvem conhecimentos e saberes, não os saberes sistematizados como na escola, mas 

o ensino-aprendizagem social; essas práticas podem ser aprendidas ou modificadas 

segundo uma proposta educacional, onde os pais-educadores seriam sujeitos de um 

programa de formação: “[...] Esse seria um serviço importante a ser oferecido às 

famílias, já que se cobra tanto a sua participação na educação das crianças e jovens e 

seu envolvimento em outras instituições educativas, principalmente a escola” 

(Szymanski, 2000, p. 19). 
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A proposta da autora segue a teoria freireana de prática autoritária em oposição à 

prática libertadora. A primeira segue o modelo da família pensada e é composta de 

atitudes de desconfiança e intolerância que geram medo e dissimulação; o adulto é o 

senhor do saber, não considera a experiência, as necessidades ou urgências das crianças 

e jovens, que estão ali para serem moldados. Os pais temem perder a autoridade se 

ouvirem os filhos. Assim, os filhos devem se ajustar aos moldes impostos socialmente, 

principalmente para as famílias mais pobres, que sofrem discriminação (social e racial) 

e temem a marginalização de seus filhos. Esse temor justifica o autoritarismo e as 

punições: 

[...] A reprodução da ideologia dominante, aliada à aceitação de 
estereótipos atribuídos a eles pelas camadas dominantes da sociedade, 
pode ser tão intensa que suas práticas se encaminham em direção à 
construção de uma identidade negativa nos filhos, isto é, criam-nos para 
que “não sejam” deliquentes, marginais. (Szymanski, 1999 citado por 
Szymanski, 2000, p. 20) 

É uma representação tão cristalizada que movimentos diferentes em direção à 

constituição de sujeito são vistos, conforme relata a autora, com desconfiança. Em 

relação às práticas autoritárias e violentas, os pais não as reconhecem como ineficientes. 

O pior é que eles, pais, não tomam consciência que a instituição escola não acolheu seus 

filhos e não orientou os pais, e tomam para si a culpa pelo envolvimento dos filhos com 

a marginalidade, com o aval da sociedade.  

É um desafio empreender a transição para uma educação 
problematizadora na família, em especial para aquelas das camadas 
empobrecidas, para que elas se envolvam nessa mudança como sujeitos. 
Para isso precisam aceitar a responsabilidade de se abrirem para uma 
mudança que não significa apenas um novo modo de educar os filhos 
para que eles obedeçam melhor, mas o começo de uma luta em busca da 
“liberdade para criar e construir, para admirar e aventurar-se, iniciando o 
caminho do amor à vida”. (Freire, 1970, citado por Szymanski, 2000, p. 
20) 

A prática libertadora segue os princípios da igualdade de valor e as atitudes são 

horizontais pois reconhecem a si e ao outro como sujeitos, cada qual com o seu saber 

dentro da família; há esperança no sentido de “projetar” “ser mais”22 com conotação 

positiva, diferente do projeto de “não ser”, como na prática autoritária.  A base desta 

                                                             
22 Nota do autor: não se trata da ética consumista de mercado em que se busca ser mais do que o outro. 
Trata-se de “ser mais” enquanto possibilidade de desvelamento de novos horizontes de possibilidades de 
ser no mundo com os outros, situando-se social e historicamente.   
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proposta freireana é de amor aos filhos, comprometimento, respeito ao outro, confiança, 

companheirismo e diálogo. Há uma consciência crítica e ética da sua historicidade e do 

seu poder de transformação enquanto “sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, da 

opção”. Quando Freire trata de ética, esta deve estar presente também nos momentos de 

responsabilidade “em que se deve constatar, escolher, decidir, romper, avaliar, 

comparar”, assim como nos momentos de “tratamento interpessoal, de relação com o 

coletivo e com o ambiente” (Szymanski, 2000, p. 20). 

Porém, a ética só pode ser transmitida se for vivida, se houver expressão e 

reflexão sobre os dilemas e contradições através de um diálogo baseado na troca 

interpessoal, que pressupõe que o um e o outro, independente de questões como idade e 

gênero, podem contribuir com o conhecimento na troca de saberes, cada um com a sua 

experiência.  

Dialogar com uma criança e adolescente não significa abdicar da 
autoridade, significa instaurar um pensar crítico, mostrar sensibilidade e 
abertura para compreender o outro, confiança na sua capacidade de 
compreensão, disponibilidade para criar novas soluções, considerar os 
fundamentos éticos da educação, transmitir o conhecimento e 
interpretação do mundo. Não significa ausência de conflitos, eles estão 
presentes na dialética entre o vivido e o pensado. É na sua superação que 
se constrói um novo saber. (Szymanski, 2000, p. 21) 

 Ao citar Freire, a autora chama atenção para a “vigilância do bom senso no 

exercício da prática”. Deve ser observado, constantemente, nas práticas de educação dos 

filhos: o exercício da autoridade; as horas de decisão, de dividir tarefas, de cobrar 

resultados e de esperar; a reflexão de atitudes opressivas que geram rebeldia; aprender a 

escolher e delegar escolhas; diferenciar impulsividade com liberdade e autoridade com 

autoritarismo. “Filhos e filhas merecem respeito à autonomia, dignidade e modo de ser, 

e devem aprender a respeitar as mesmas condições em relação aos seus pais e mães e é 

o bom-senso que informa a justa medida” (Szymanski, 2000, p. 21). 

Assim, os pais devem favorecer o exercício da curiosidade nos filhos, 

construindo uma relação crítica e libertadora, sem abdicar da autoridade. Ao falar em 

liberdade, a proposta freireana observa que o futuro é dos filhos e não dos pais, que 

devem assumir a sua importância no papel de assessores dos filhos, favorecendo o 

desenvolvimento humano.  
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Ao afirmar que “ensinar exige apreensão da realidade, refere-se ao 

conhecimento da própria prática e de modos mais eficientes de desempenhá-la”. 

Pensando no desenvolvimento de competências educativas nos pais, requer sair da visão 

naturalizada da família e da mulher, e instaurar um pensamento crítico numa visão 

fortemente ideológica (Szymanski, 2000, p. 22). 

Se a escola trabalhar com os pais em prol da mudança de hábitos de passividade 

para uma participação mais ativa, estará atuando, junto com essas famílias, para uma 

mudança na sociedade. Um trabalho sistematizado requer, no primeiro momento, 

exercício de conscientização crítica sobre a dialética do pensado e do vivido. Em 

segundo lugar, é preciso reconhecer que o vivido não é isolado, mas faz parte de um 

contexto social e histórico. A partir das considerações acima, é preciso que o grupo, 

constituído por formadores e pais, pense em suas condições como educadores e em 

quais práticas poderiam adotar no processo educativo de seus filhos. “O conhecimento 

da realidade e a transformação desta encontram-se numa relação dialética em que a 

prática do desvelamento “constitui uma unidade dinâmica e dialética com a prática de 

transformação da realidade” (Szymanski, 2000, p. 23). 

 Pensando em atuar para mudanças na sociedade em prol do desenvolvimento 

humano de crianças e jovens que vivem em contextos de desigualdade e exclusão, a 

presente pesquisa pretendeu identificar a visão dos professores sobre seus alunos 

considerados em situação de risco.  
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2- Representações Sociais 
 

Este capítulo apresenta a Teoria das Representações Sociais (TRS) como uma 

vertente da Psicologia Social. Orientada pela perspectiva psicossocial, essa abordagem 

nos convida a voltar o olhar para o sujeito, a sociedade, e a relação constante entre eles. 

Esse olhar direciona a forma como olha os fenômenos e as interações; considera todos 

os aspectos que compõem o ser humano e a sociedade; compreendendo o indivíduo 

inserido nas diversas esferas sociais e estas compostas por indivíduos e grupos com 

características específicas.  

Segundo Moscovici (1996), precursor da TRS, a Psicologia social é a ciência 

que estuda o sujeito social e seu conflito com a sociedade, pois parte do pressuposto de 

que não existe indivíduo constituído fora do ambiente social, que não existe sociedade 

que não seja constituída por indivíduos e que esta interação transforma e modifica tanto 

o sujeito quanto à sociedade. É uma área de conhecimento que permite voltar o olhar e 

levantar indicadores do contexto social estudado, bem como suas influências e realizar 

um estudo que considere o todo envolvido na constituição do sujeito social. 

A Psicologia social difere da Psicologia e da Sociologia por superar a dicotomia 

sujeito – objeto, dominante na área da educação até a década de 1960, período em que 

dominava uma psicologização centrada no indivíduo. Durante as décadas de 1960 e 

1980, houve a sociologização na educação, processo em que o sujeito passou a ser ator 

social envolvido em tramas sociais que ocorriam dentro da escola. Com o surgimento da 

Psicologia social na década de 1990, o sujeito e a sociedade passam a ser entendidos a 

partir de uma lente ternária dos fatos e das relações: Sujeito Individual – Sujeito Social 

– Objeto, sendo a subjetividade constituída a partir da relação dinâmica com o meio no 

qual está inserido (Moscovici, 1996). 

Moscovici (1996) afirma que nenhum limite preciso separa a Psicologia social 

de outros domínios da psicologia, como a psicologia da criança, a psicologia clínica e a 

psicologia geral. Também não há fronteiras com a antropologia, visto que partilham um 

interesse pelas interações humanas e os grupos humanos, além de conceitos como 

representações, influências e aprendizagem. Porém, o que a distingue das demais é a 

maneira de olhar os fenômenos e as relações, é o olhar psicossocial adotado.  
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O olhar psicossocial exige a quebra da dicotomia indivíduo-sociedade que a 

Psicologia tradicional e a Sociologia difundiram há muito tempo e em relação a qual 

estes conhecimentos ainda se mantêm, apesar das diversas mudanças históricas e sociais 

ocorridas. Na perspectiva psicossocial, Moscovici (1996), afirma que indivíduo e 

sociedade (de dentro e de fora) mantêm relações estáticas e/ou dinâmicas e estão em 

constituição e transformação mútua, considerando o conflito entre “a sociedade de 

dentro e a sociedade de fora”, contradição esta que, segundo Doise (2011), faz parte da 

vida e a construção de representações, constituindo-se como o meio para dar conta 

dessas contradições. 

Em suma, a Psicologia social focaliza os fenômenos de ideologia e de 

comunicação, incluindo os fenômenos de comunicação em massa (Cf. Doise, 1982, 

Moscovici, 1996). A ideologia consiste em sistemas de representações e de atitudes, ou 

seja, uma representação social que indivíduos criam para agir e se comunicar; os 

fenômenos de comunicação social se referem às trocas de mensagens verbais e não 

verbais entre indivíduos e grupos, transmitindo certa informação e influenciando os 

outros, como os veículos de comunicação em massa, etc.  

Como já exposto, a Teoria das Representações Sociais é uma teoria da 

Psicologia Social que rompe a concepção dualística indivíduo/coletivo, partindo do 

princípio de que não é possível conhecer o indivíduo sem conhecer o contexto social, e 

que não se pode conhecer um determinado contexto sem conhecer os indivíduos deste 

contexto. Desse modo, tornou-se, a partir de suas particularidades de conhecimento, um 

importante instrumento de compreensão de comportamento e comunicação entre os 

sujeitos.  

Moscovici (1996) estabelece dois tipos de universos de informações, os 

consensuais e os reificados: o primeiro trata de atividades intelectuais, por meios das 

quais, em sua interação social cotidiana (senso comum), constroem-se as representações 

sociais; o segundo trata da “produção” das teorias científicas e do pensamento erudito 

em geral. Tratando-se de conhecimento científico, a comunidade que o elabora e 

desenvolve é restrita e usa de determinado rigor para sua concepção, visando-se um 

acordo entre os membros de tal comunidade com relação aos valores que passam a ser 

iguais e irredutíveis, dentro do contexto da produção.  
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Assim, o contexto social no qual o sujeito está inserido interfere na constituição 

do sujeito e na sua relação com o grupo, transformando e modificando a constituição 

das suas representações através dos fenômenos familiares e da troca de informações, da 

mesma forma que o próprio sujeito interfere e modifica o ambiente social a partir da 

troca das representações que construiu por meio de relações dinâmicas. 

Moscovici (1978), em seu trabalho precursor “A Representação Social da 

Psicanálise”, afirma que “[...] para o chamado homem moderno, a representação social 

constitui uma das vias de apreensão do mundo concreto, circunscrito em seus alicerces e 

em suas conseqüências” (p. 44). Para compreender como se dá esse processo de 

construção psicossocial é necessário identificar como o sujeito vai construindo sua 

percepção sobre a realidade, partindo do grupo no qual ele está inserido, já que 

partilham informações contextualizadas de objetos (físico, social, imaginário ou real). 

Assim, a construção do processo de representação implica em nomear, criar uma figura, 

criar algum tipo de identificação e, caso não consiga compreender, cria-se uma imagem, 

tornando os objetos conhecidos e construindo uma experiência com eles. Sobre o 

conceito de imagem afirma ainda que: 

Não reconhecer o poder criador dos objetos, de eventos, de nossa 

atividade representativa, equivale a acreditar na inexistência de relações 

entre o nosso ‘reservatório’ de imagens e a nossa capacidade de combiná-

las, de engendrar novas e surpreendentes combinações. (Moscovici,1978, 

p. 48) 

 Estas combinações são os processos de elaboração de uma representação 

social, que ocorrem, segundo Doise (1992), nas “realidades objetivas” a partir das 

“dinâmicas relacionais”. A constituição da representação se dá através de dois 

mecanismos ou processos articulados, a objetivação e a ancoragem.  

Em relação ao processo de objetivação, Moscovici (2010) esclarece que se trata 

de materializar o não familiar em real, reproduzir um conceito em uma imagem, 

integrando-as em um “padrão de ‘núcleo figurativo’, um complexo de imagens que 

reproduzem visivelmente um complexo de idéias” (p. 72), tornando um signo em 

réplica da realidade: “[...] sendo mais ou menos direcionada para fora (para os outros), 

tira daí conceitos e imagens para juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior, para fazer 

as coisas conhecidas a partir do que já é conhecido” (p. 78). 
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A objetivação faz com que se torne real um esquema conceitual a partir da 

descentralização dos elementos da linguagem científica para a linguagem coerente, ou 

seja, linguagem mais popular. Como é mediado por sistemas de dedução indiretos, tenta 

acoplar a ideia à coisa concreta, adotando certa distância a seu respeito. Passa da relação 

com o outro à relação com o objeto “coisificação coletiva”, os elementos objetivos dão 

um salto do imaginário para o meio cognitivo, naturalizando e classificando (Moscovici, 

2010, p. 111-113).  

Moscovici (2010) ressalta que a ancoragem trata das reformulações que o sujeito 

faz quando entra em contato com a nova informação, transformando algo estranho por 

meio da comparação com o sistema de classificação existente, a fim de reajustar as 

características de determinada categoria conhecida – “É quase como que ancorar um 

bote perdido em um dos boxes (pontos sinalizadores) de nosso espaço social” (p. 61). O 

desconhecido é intrigante e causa um distanciamento; classificar algo não familiar no 

universo familiar implica em dar nome e estabelecer uma relação, quer seja positiva ou 

negativa, gerando aceitação ou rejeição. O objetivo principal dos sistemas de 

classificação e nomeação “é facilitar a interpretação de características, a compreensão 

de intenções e motivos subjacentes às ações das pessoas, na realidade, formar opiniões” 

(p. 70); Moscovici afirma que “[...] a ancoragem mantém a memória em movimento e a 

memória é dirigida para dentro, está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e 

acontecimentos que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula com um nome” (p. 

78). Sobre ancoragem Doise (1992) complementa,  

Estudar a ancoragem nas representações sociais é procurar um 

sentido para a combinação de noções que formam seu conteúdo. Esse 

sentido não pode ser definido somente pela análise interna dos conteúdos 

semânticos de uma representação, ele se refere, necessariamente, a outras 

significações que regem relações simbólicas entre atores sociais. 

Dizendo de outro modo, a significação de uma RS é sempre imbricada, 

ou ancorada, numa significação mais geral. Que intervém nas relações 

simbólicas próprias a um campo social dado.  (Doise, 1992, p.189) 

 O autor ressalta ainda a existência de três tipos de ancoragem: as que têm 

intervenção de crenças ou valores na atitude, na percepção ou na avaliação geral; as que 

se referem às relações entre posições e categorias sociais em um dado campo; as que 
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estabelecem uma ligação entre representações sociais e pertenças ou posições sociais, 

assunto que foi amplamente estudado por Jodelet (2009) e será apresentado adiante.  

Identificados os mecanismos do processo de RS no indivíduo, cabe apresentar 

como a apreensão dos conhecimentos se dá a partir de dois sistemas cognitivos, a saber, 

sistema e metassistema. Doise (2011) retoma esse modelo afirmando que é o princípio 

teórico da RS, sendo “sistema” as relações operacionais que fazem associações, 

inclusões, deduções e discriminações e “metassistema” são as relações normativas que 

controlam, verificam, selecionam, através de regras, lógicas ou não, a matéria produzida 

pelas relações operacionais. O metassistema é produzido por normas sociais, exigindo 

explicações de princípios lógicos para o conhecimento científico ou de coerência social 

para o debate de natureza política; possibilita investigar a relação entre as normas 

sociais e os funcionamentos cognitivos em contextos específicos a partir das relações de 

comunicação, sejam estas de difusão, propagação ou propaganda, identificando 

diferenças entre opiniões, atitudes e estereótipos, que manteriam vínculos com 

diferentes sistemas de relações sociais.  

 Assim, como ressalta Jodelet (2009), o sujeito passa a integrar 

experiências, significados e aspectos objetivos, interiorizando normas e valores sociais a 

partir de suas relações, possibilitando a ligação entre representação e subjetividade ao 

considerar os contextos sociais e históricos (p. 694). 

 Partindo desse pressuposto, é possível identificar modos de influência ou 

de processos de interação e de negociação de significados que podem ser mudadas a 

partir de uma ressignificação das representações individuais, sociais ou coletivas. 

Assim, é possível fornecer elementos para mudança social tanto ao nível individual, 

quanto coletivo, corrigindo crenças e posturas ideológicas, reinterpretação de situações 

de vida e pontos de vista dos atores sociais. Exemplo disso é tentar identificar por que o 

professor escolheu a profissão, o que pensava antes e como pensa agora em relação às 

ideologias de sua prática.  

 Estes sujeitos localizados em espaços concretos da vida são 

transformados e podem transformar estes espaços, considerando, neste trabalho, o 

espaço escolar. Partindo dos pressupostos da Psicologia social para a formação da 

subjetividade: não há pensamento descarnado e não há indivíduo isolado, pois este faz 

parte de um contexto social de interação e inscrição e está em um espaço social e 
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público. Considerando estes pressupostos, Jodelet (2009) apresenta três esferas de 

pertença das representações: subjetivo, intersubjetivo e transubjetivo.   

 Segundo a autora, como toda representação social está relacionada a um 

objeto e a um sujeito pensante, todos os aspectos da vida cotidiana desenvolvidos em 

um contexto social são inscritos no sujeito, e este é participante de uma “rede de 

interações com os outros, por meio da comunicação social” sujeito-outro-objeto e, pela 

pertença social, definida em vários níveis: “o do lugar na estrutura social e da posição 

nas relações social, o da inserção nos grupos sociais e culturais que definem a 

identidade, o do contexto da vida onde se desenrolam as interações sociais, o do espaço 

social e público” (Jodelet, 2009, p. 696). 

 Quanto à noção de subjetividade, a autora ressalta ainda que “nos conduz 

a considerar os processos que operam no nível dos indivíduos eles-mesmos”, não 

devendo desconsiderar “aquilo que corresponde aos processos pelos quais o sujeito se 

apropria e constrói suas representações”, que podem ser de “natureza cognitiva, 

emocional, e dependem de uma história de vida”. Podem ainda se sujeitar ou resistir aos 

elementos representacionais partilhados, devendo então distinguir as representações que 

o sujeito elabora ativamente daquelas que ele integra passivamente.As representações, 

que são sempre de alguém, servem para a comunicação e expressam os significados que 

um sujeito, individual ou coletivo, atribui a um objeto do seu meio social e como 

articula, de acordo com “sua sensibilidade, seus interesses, seus desejos, suas emoções e 

ao funcionamento cognitivo” (Jodelet, 2009, p. 697). 

  Quanto à intersubjetividade, Jodelet (2009) enfatiza que se consideram as 

situações de um dado contexto que “contribuem para o estabelecimento de 

representações elaboradas na interação entre os sujeitos, apontando em particular as 

elaborações negociadas e estabelecidas em comum pela comunicação verbal direta”. 

Essa “troca dialógica” resulta na construção de saber, transmissão de informações e 

possibilidades de criação de significações e ressignificações, entre tantas outras. Essa 

troca pode ser tanto reprodutora de ideologias como mobilizadora de mudanças em 

determinados contextos, neste caso, a escola. (Jodelet, 2009,  p. 697-698) 

 A transubjetividade, por sua vez, trata de aspectos comuns aos membros 

de um mesmo coletivo e pode ter várias origens. Esse nível atravessa os níveis 

subjetivos e intersubjetivos, indivíduos e grupos, transmitidos tanto nos contextos de 
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interações, como nas produções discursivas e trocas verbais. A transubjetividade 

oferece critérios de codificação e classificação da realidade dependendo da “estrutura 

das relações sociais e de poder, seja aos sistemas de normas e valores”. Ressalta ainda 

que o nível transubjetivo “remete igualmente ao espaço social e público onde circulam 

as representações provenientes de fontes diversas: difusão pelos meios de comunicação 

de massa, os contextos impostos pelos funcionamentos institucionais, as hegemonias 

ideológicas etc” (Jodelet, 2009, p. 698-699). Assim, são endossadas sob a forma de 

adesão ou de submissão pelos sujeitos.  

Na interação entre as esferas de pertença das representações, “um objeto ou um 

acontecimento vistas por horizontes diferentes dá lugar a negociações de interpretação, 

confrontes de posição pelos quais os indivíduos exprimem uma identidade e uma 

pertença” (Jodelet, 2009, p. 702). 

Assim, na perspectiva psicossocial, é preciso considerar o contexto do qual o 

sujeito faz parte e que este contexto foi construído por condições sociais e históricas. É 

dentro deste contexto que ocorre o desenvolvimento psicossocial, a formação da 

identidade ou subjetividade e o sentimento de pertença.  

Retomando Moscovici (1996), as representações sociais têm sua origem nos 

universos de informações; assim, conhecimentos científicos podem ser divulgados, 

propagados ou difundidos, fazendo parte do conhecimento popular ou do senso comum. 

Essas informações direcionam as representações sociais que os grupos constroem sobre 

os mais diversos temas e orientam suas ações.  

A visão que se tem hoje sobre a adolescência é um exemplo de representação 

social. Pensar na forma pelo qual o conceito de adolescência foi construído possibilita 

reconhecê-lo como uma construção histórica e social, o que pode abrir espaço para 

mudanças. A Psicologia Sócio-Histórica tem apresentado sua crítica à visão 

estigmatizante de adolescência, considerando-a como construção social com grande 

potencial de suprimir as características criativas e construtivas de jovens.  

Nessa perspectiva, realizar uma análise crítica sobre a questão da adolescência 

implica identificar como essa concepção foi construída socialmente ao longo da história 

e de forma descontextualizada. A Psicologia Sócio-Histórica é uma vertente da 

Psicologia social e segue os princípios do materialismo histórico dialético, contrapondo-

se à visão positivista (liberal) de homem (Ozella, 2003). 
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Segundo Ozella (2003), a busca pelo conhecimento sobre a adolescência tem seu 

marco no início do século XX pela Psicologia, período também da definição e 

divulgação do conceito e suas características pela mídia e pelo senso comum. A 

concepção se originou da visão positivista que entende o homem como livre e dotado de 

potencialidades naturais “natureza humana” (Ozella, 2003, p.8).  

A adolescência, como construção social, determina ações pessoais, políticas, 

sociais e profissionais em relação a ela. 

A concepção vigente e hegemônica na Psicologia (assim como na 

mídia e no imaginário popular) é de uma adolescência como etapa 

natural, inerente e própria do desenvolvimento do homem. Etapa 

marcada por conflitos e crises “naturais” da idade, por tormentos e 

conturbações vinculadas à emergência da sexualidade, enfim, uma etapa 

marcada por características negativas, sofridas, patologizadas, que 

ocorreria necessariamente em qualquer condição histórica e cultural, isto 

é, universalizada. (Ozella, 2003, p. 8) 

Assim, a adolescência significa, tanto para pais e educadores quanto para os 

próprios jovens, um período naturalmente difícil, tumultuado e estressante, marcado por 

crises de identidade e comportamentos problemáticos, sendo considerado também o 

momento em que o sujeito está vulnerável a situações que podem por em risco sua 

saúde, seu futuro e sua vida.  São características negativas que apresentam essa fase da 

vida como problemática. Divulgadas por livros e pela mídia, as características da 

adolescência influenciaram na formação de opiniões, crenças e valores, tornando-se 

elementos estruturantes de uma representação social. 

Rever essas concepções é fundamental para transformar a representação e lidar 

de uma forma “mais positiva, visando à transformação das relações estabelecidas com 

os jovens, utilizando-os como parceiros ativos e propiciadores de mudanças necessárias 

à nossa sociedade” (Ozella, 2003, p. 9). 

Segundo Bock (2004), concebendo o homem como “ativo, social e histórico”, a 

psicologia sócio-histórica compreende a adolescência enquanto uma construção 

histórica, buscando a compreensão do fato a partir da totalidade na qual este fato foi 

produzido, que o constitui e lhe dá sentido. A questão colocada não é “o que é 
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adolescência”, mas como se constituiu historicamente esse período do desenvolvimento 

(p. 40).  

A autora ressalta a importância de refletir sobre a adolescência à luz da 

perspectiva sócio-histórica porque:  

1- não supõem um desenvolvimento natural do qual a 

adolescência é consequência; 

2- a diversidade que se apresenta como riqueza humana é 

construída pela humanidade por meio de sua ação transformadora sobre 

o mundo e, sendo assim, nada que se apresente em nosso mundo nos 

deve ser estranho;  

3- se a humanidade é transmitida e apropriada pelo indivíduo a 

partir de seu contato com os instrumentos da cultura, fica evidente que as 

diferenças sociais, que implicam diferentes graus de acesso a ela, serão 

produtoras de diferenças no desenvolvimento psicológico dos homens. 

(Bock, 2004, p. 31) 

 Bock (2004) enfatiza ainda que, para compreender a pessoa (criança, 

jovem, adulto ou idoso) é necessário olhar todo o seu contexto, considerando o 

conhecimento acumulado historicamente e as suas transformações.  

Identificando os elementos do conceito de adolescência, seria possível realizar 

um levantamento das estruturas dessa representação, buscando as origens 

epistemológicas em seus conteúdos. Porém, no presente trabalho, o foco é identificar as 

estruturas da representação social situação de risco, partindo-se da ideia de que aspectos 

da adolescência surgiriam como características do risco.  

Acredita-se que, conhecendo a representação social sobre determinados 

aspectos, é possível iniciar o processo de desconstrução, abrindo espaço para a 

construção de representações mais consistentes e transformadoras. 
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3. Metodologia  
 

3.1. O contexto estudado 

 

Após uma longa procura por escolas que se disponibilizassem a responder às 

questões da presente pesquisa, uma escola municipal do distrito de Capão Redondo 

recebeu a pesquisadora prontamente. O bairro faz parte da Subprefeitura do  Campo 

Limpo, na Zona Sul 2 de São Paulo. Conta com uma área geográfica total de  13,90 

km². A população total é de 270.716 habitantes, entre os quais23: de 0 a 9 anos: 41.677; 

de 10 a 14 anos: 24.769; de 15 a 19 anos: 22.747; de 20 a 29 anos: 53.280; de 30 a 59 

anos: 107.857; com 60 anos ou mais: 20.387.  

 Segundo dados de uma pesquisa24 realizada entre os meses de novembro 

e dezembro de 2012 e janeiro de 2013, a taxa de mortalidade por homicídio da 

população masculina de 15 a 19 anos é 298.3 jovens para cada 100 mil habitantes. E a 

porcentagem de adolescentes que se tornam mães, entre 14 e 17 anos, é de 7.96 no total 

de nascidos vivos. 

O território soma 68 pontos no Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ), sendo 

que 0 significa nenhuma vulnerabilidade, e 100 altíssima vulnerabilidade. A pontuação 

coloca a região no grupo 5, em que estão localizados os distritos mais vulneráveis para 

o jovem na capital paulista A maior parte das organizações sociais voltadas para a 

juventude está localizada em áreas de baixa vulnerabilidade, na parte nordeste do 

distrito, que talvez não fossem tão carentes do atendimento como em áreas mais críticas, 

entre as quais, a região centro-oeste do distrito. O acesso à cultura e ao lazer é muito 

precário, só há um parque em todo território e duas bibliotecas (Jovens Urbanos – 

                                                             
23 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos Demográficos / SMDU/Dipro - 
Retroestimativas e Projeções 2011. 
24 Fonte: Jovens Urbanos – Territórios da Juventude – Capão Redondo http://maps.mootiro.org/project/33 
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Territórios da Juventude – Capão Redondo). 

Segundo o Observatório Cidadão25, não há centros culturais, espaços e casas de 

cultura, museus, salas de concertos e/ou shows e teatro. O índice de abandono no 

Ensino Fundamental na rede pública é de 1,97 (abaixo da média do município, 1,41), 

com valor absoluto de 761 evasões em 2011. No Ensino Médio na rede pública, a média 

de evasão do município é de 6,17 e, no Capão Redondo, é de 7,74, com 859 abandonos 

em 2011. (Observatório Cidadão). 

3.2. Procedimentos de coleta 

 

A coleta de dados foi realizada com 10 professores dos anos finais do Ensino 

Fundamental de uma escola da rede pública situada no distrito de Capão Redondo, 

território de alta vulnerabilidade na periferia de São Paulo.  

Cada professor participante recebeu o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) (adendo 1), contendo informações sobre a pesquisa. Em seguida, 

receberam instruções para o preenchimento de informações sobre o perfil do professor 

(adendo 2).  

O quadro 1 foi desenvolvido com o objetivo de resgatar a visão que o professor 

tem sobre a noção de risco psicossocial dentro do contexto vulnerável em que atua, e 

mais, se e como essa visão interfere na perspectiva que professores têm sobre o futuro 

desses alunos. O roteiro de entrevista semi-dirigida (adendo 3) foi desenvolvido a partir 

do quadro de especificações.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
25 Fonte: Observatório Cidadão, Rede Nossa São Paulo: 
http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/index.php 
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Quadro 1. Especificações 

OBJETIVOS QUESTÕES 

1.1. Definir se o professor reconhece 

aluno(s) em situação de risco em sua 

escola. 

Como são os jovens da sua escola que você considera 

que estão em situação de risco? São todos? Quem são? 

Por quê?  

Como eles se apresentam para dar esta visão para 

vocês? 

1.2. Definir as características dos alunos 

considerados em situação de risco.   

 

Relate como é o perfil deste(s) aluno(s), seu 

comportamento em aula, com o grupo, com a família. 

 

 

1.3. Definir possíveis ações para 

mudanças tanto do aluno quanto da 

escola. 

O que eles deveriam fazer e não fazem?  

 

Estes jovens podem ser modificados? 

 

O que a escola pode fazer? 

 

1.4. Definir expectativas e/ou 

perspectivas de futuro para o(s) aluno(s) 

apontado(s). 

Você teve expectativa em relação a este(s) aluno(s)? 

 

Como será o futuro deste(s) aluno(s)? profissional, 

afetiva, emocional, casamento, de ter um bom futuro? 

Por quê? 

1.5. Definir o papel do professor que 

cada um projetava. 

 

O que o professor pode fazer? 

 

1.6. Definir o papel da família que cada 

um projetava. 

 

O que os pais podem fazer? 

 

1.7. Definir o papel da sociedade que 

cada um projetava. 

 

O que o governo pode fazer? 
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3.3. Procedimentos de análise 

O ALCESTE26 é um programa de Análise de Dados Textuais que visa descobrir 

a informação essencial de um texto. Sua metodologia quantifica o texto para extrair o 

seu significado, assim, é possível realizar análise de entrevistas, perguntas abertas e 

obras literárias de forma mais automática e organizada.  

Para se obter um resultado significativo é preciso que o corpus esteja coerente e 

seja grande o suficiente para que o elemento estatístico seja considerado. Corpus 

equivale ao conjunto de respostas fornecidas pelos sujeitos da pesquisa a cada uma das 

questões. Cada corpus é formado por um conjunto de Unidade Inicial de Contexto 

(UCI), que equivale à resposta de um sujeito a uma questão. Cada UCI é identificada 

pela Variável Estrelada que corresponde às informações sobre o sujeito e o seu perfil. 

No caso deste trabalho, as variáveis “gênero” e “tempo médio de serviço” foram 

consideradas importantes.  

O programa realiza a análise identificando e classificando o vocabulário; quanto 

mais homogêneo o discurso, maior será o percentual de aproveitamento do mesmo, 

igual ou superior a 75%. Outra característica que indica um discurso homogêneo é a 

quantidade de classes geradas pelo programa, quanto menor, mais parecido será o 

discurso dos sujeitos. Cada classe tem um conjunto Unidade de Contexto Elementar 

(UCE) que são partes de textos das UCIs identificadas pelo programa conforme seu 

vocabulário27. 

Assim, as entrevistas realizadas foram formatadas de acordo com as exigências 

do programa ALCESTE, gerando dois documentos ou corpus. O primeiro corpus reuniu 

a visão que o professor tem do aluno considerado em situação de risco, incluindo a 

forma como o define, expectativas em relação a esse aluno e a visão que o professor tem 

do futuro desse aluno; e o segundo corpus inclui as propostas sobre como o Outro 

participa, atua ou deveria atuar para melhorar o futuro desses alunos. 

                                                             
26 ALCESTE – Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte – Version 4.7 pour 
Windows (REINERT, 1986). Trata-se de uma ferramenta adequada tanto para a análise de representações 
sociais, quanto para o processamento de textos que compõem um corpus razoavelmente grande. 
27 Dados retirados do Manual ALCESTE 2010 – Versão Windows. Documento desenvolvido pela 
Targetware Informática LTDA. Direito autoral IMAGE 1986 -2010 – 8, rue Du Prado – 31100 
TOULOUSE. 
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4. Análise das respostas dos professores sobre alunos 
considerados em situação de risco  

 

Este capítulo apresenta a análise das respostas dos professores sobre alunos 

considerados em situação de risco. Inicialmente descreve o perfil dos professores 

entrevistados, a seguir, descreve as respostas obtidas na análise das questões abertas 

utilizando o software ALCESTE.  

 

4.1. Perfil dos professores entrevistados 

Como apontado, as entrevistas foram realizadas com dez professores dos anos 

finais do Ensino Fundamental. Conforme já indicado no capítulo metodologia, foram 

consideradas duas variáveis: gênero e tempo médio de serviço.  Em relação ao gênero, 6 

dos 10 professores entrevistados são do sexo feminino e 4 do sexo masculino e se 

distribuem, segundo tempo médio de serviço, conforme a tabela abaixo:  

 

Tabela 1 – Tempo médio de serviço 

1 Menor que 03 anos 0 
2 Entre 03 a 13 anos 6 
3 Entre 14 a 23 anos 2 
4 Acima de 23 anos 2 

Total  10 

Os entrevistados têm, em sua maioria, acima de 46 anos, conforme indica a 

tabela a seguir:  

Tabela 2.  Idade média dos professores entrevistados 

Entre 20 e 25 anos 0 
Entre 26 e 30 anos 3 
Entre 31 e 35 anos 1 
Entre 36 e 40 anos 1 
Entre 41 e 45 anos 1 
Acima de 46 anos 4 

Total 10 
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4.2. O que dizem os professores 

 

Conforme informado no capítulo de metodologia, as respostas dos professores 

foram divididas em dois corpus para o processamento no software ALCESTE, assim, a 

análise será apresentada em dois tópicos. O primeiro tópico reúne as respostas sobre as 

características do aluno considerado em situação de risco, e sobre expectativas de futuro 

do professor em relação a esse aluno; o segundo reúne as informações sobre o que pode 

ser feito para melhorar o futuro desses alunos pelo próprio aluno, pela escola, pelo 

professor, pelos pais e pelo governo.   

 

I- Alunos em situação de risco: quem são, como são e como será o seu futuro?  

 

Este corpus foi composto pelas respostas referentes ao que o professor considera 

situação de risco, ou seja, se ele reconhece, entre seus alunos, um ou mais alunos que 

estão nesta situação. A partir do reconhecimento de alunos em situação de risco (todos 

reconheceram), foi solicitado que o professor apontasse as características destes alunos, 

perfil e comportamento em aula, com o grupo e com a família. Como esse primeiro 

agrupamento não continha os caracteres mínimos exigidos pelo programa Alceste, foi 

unida ao primeiro corpus as respostas que, inicialmente, formariam outro grupo, a 

saber, sobre as expectativas do professor em relação aos alunos considerados de risco e 

sobre o seu futuro pessoal e profissional. O processamento do programa Alceste gerou 3 

classes, com um aproveitamento do corpus de 71%, dados que, segundo dos padrões do 

programa, indicam um discurso mais heterogêneo.  

Segundo a figura 1, abaixo, a primeira classe reuniu 43% de Unidades 

Elementares de Contexto (UCE) em relação ao total das UCEs classificadas. A classe 2 

apresentou 34% e a classe 3, 23%. A figura 2 apresenta a quantidade de palavras 

analisadas em cada classe.  
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Figura 1. Distribuição das UCEs classificadas Figura2 . Número de palavras analisadas por          
classe                                                                                    

 

O gráfico que indica a relação entre as classes, chamado de dendrograma,a 

seguir, ilustra a relação entre as classes e as palavras mais significativas de cada classe, 

de acordo com o teste estatístico, Khi2,decrescente, que indica a presença e ausência de 

determinadas palavras em cada classe. A classe 1 reuniu as palavras sobre o futuro do 

aluno; as outras duas classes, que estão mais interligadas, forneceram informações sobre 

características desse aluno. 
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Figura 3. Dendrograma 1 

 

1ª Classe – Futuro / Expectativas 

De acordo com a figura 1, a 1ª classe obteve um aproveitamento de 43% do total 

das classes, sendo bastante significativa. Está relacionada às falas dos professores sobre 

suas expectativas e visão de futuro na vida profissional, afetiva e emocional dos alunos 

considerados em situação de risco.  A figura 2 indica que 46 palavras foram analisadas, 

porém foram selecionadas apenas as 11 mais significativas, formando a tabela 3 a 

seguir, que apresenta as palavras selecionadas pelo programa em ordem decrescente de 

acordo com o Khi2. Foi estipulado o Khi2 8 como corte tanto na tabela quanto nas 
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UCEs selecionadas para exemplificar. A tabela completa e lista de UCEs podem ser 

consultadas no material anexo. O mesmo procedimento foi adotado em cada uma das 

classes dos dois documentos analisados. As colunas 2 e 3 da tabela correspondem a 

frequência da palavra no texto e frequência da palavra na classe.  

 

Tabela 3. Palavras significativas da 1ª Classe 

Palavras Khi2 F/texto F/classe Total Percentual 
vão 18 17 13 13 100 
vida 15 19 16 19 84 
estudo 14 10 10 10 100 
futuro 14 14 12 13 92 
acredit 13 17 15 18 83 
profission 12 9 9 9 100 
afetiva 10 7 7 7 100 
ach 9 43 28 45 62 
vai 8 41 24 38 63 
emocional 8 6 6 6 100 
faculdade 8 6 6 6 100 

 

A análise contextualizada na frase das palavras de maior Khi2 indicou que esta 

classe se refere a visão que os professores têm sobre o futuro dos alunos considerados 

de risco. Observa-se que predomina uma visão muito negativa, que reúne falas 

deterministas, identificando sujeitos sem futuro, sem profissão, sem ajuda da família, 

sem afetividade que permita formar uma nova família, para os quais os professores têm 

uma ação muito limitada para mudar essa perspectiva. 

Para os professores, os alunos não estudam agora, não aprendem como o 

esperado e não terão condições de ingressar nem no Ensino Técnico, tampouco no 

Ensino Superior. De alguma forma, o aluno não vê sentido na escola, não acha que pode 

ter um futuro melhor através do estudo, e não há um esforço, por parte da escola, em 

mudar esta visão. Está claro nesse discurso que ocorreu uma desistência em relação ao 

aluno, concluindo-se que seu futuro está determinado pela falta de perspectiva.  

uce 44 suj 1 no caso aqui desse aluno, eu não vejo ele nem numa boa 
faculdade, também não vejo ele em um curso técnico porque ele não está 
conseguindo dar esse passo de valorizar o que ele está estudando agora 
para poder fazer a diferença depois. 

Segundo a fala dos professores, a defasagem na aprendizagem é uma das 

características de alunos em situação de risco. Os outros alunos podem adquirir 
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aprendizagem suficiente para chegar ao Ensino Superior, porém os de risco terão pouco 

estudo e chegarão ao mercado de trabalho sem qualificação ou entrarão para o mercado 

informal e, consequentemente, ficarão sem acesso aos direitos do trabalhador.  

Uce 214 suj 8 tem aluno que não vai conseguir por causa de defasagem, 
mas uma grande maioria vai conseguir aprendizagem. E esses alunos 
têm tudo para ser inserido no mercado de trabalho. Muitos deles não vão 
ter, não é que não vai ter capacidade, eles vão chegar com pouco estudo 
pra chegar em uma universidade, mas para chegar no mercado de 
trabalho, eles vão ter condições tranquilamente. 

Houve consenso entre os professores entrevistados na questão da falta de 

atenção da família aos alunos considerados em situação de risco. A desatenção, segundo 

os professores, não é apenas em relação aos estudos dos filhos, mas também na falta 

apoio, conversa e afetividade, e, algumas vezes, há a presença de agressividade, o que 

configura famílias emocionalmente desestruturadas e filhos carentes.  

Segundo a visão dos professores, esses alunos terão dificuldades em formar 

família estruturada e afetiva porque serão adultos emocionalmente instáveis. 

uce 200 suj 7 então o pai não está nem aí, e infelizmente, se a família 
não abraçar, não fizer nada, eu acredito que o futuro dele não vai ser um 
dos melhores. Eu gostaria que não fosse, mas. Acho que ele não 
construirá família porque ele é muito carente, assim, dessas coisas, 
dessa parte emocional. 
 uce 94 suj 3 eu acho que na vida afetiva eles têm menos chance, 
porque eu acredito muito que tem sempre uma identificação, senão 
bandido, seria sozinho, não teria família. Agora, no futuro profissional, 
eu vejo muitos no trabalho informal. 
uce 76 suj 2 vai passar a mão na garota, ninguém quer isso, g. você 
tem que aprender. Então, eu acho que vai ser aquele marido, aquele 
homem, aquele namorado grosso, vai jogar, não vai se preocupar se está 
bom se vai ter prazer na relação sexual, se vai dar carinho. Eu não vejo 
isso, não consigo ver. 

As respostas dos professores em relação ao futuro do aluno considerado em 

situação de risco mostram que há uma limitação de ação da escola enquanto agente 

facilitador e promotor de melhores perspectivas de futuro, de cidadania e equidade. 

Nesse contexto, o professor não sabe o que fazer, há uma limitação de ações claras e 

objetivas sobre o que pode ser feito para melhorar o futuro desse aluno, principalmente 

quando envolve a questão da afetividade. Assim, o professor reconhece que não sabe o 

que fazer e sugere ajuda de psicólogos.  
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uce 134 suj 5 em relação à vida afetiva e emocional, eu acho que eles 
vão precisar da ajuda de psicólogos. Eu acho que vai carregando essa 
dificuldade no casamento, depois eles vão criar os próprios filhos.  

 
2ª Classe – Características do aluno  

Esta classe obteve um aproveitamento de 34% do total das classes, com 42 

palavras analisadas. Está diretamente ligada à 3ª classe, pois trata de questões relativas 

às características dos alunos. Como na classe anterior, foram selecionados os Khi2 igual 

ou superior a 8, totalizando 21 palavras na tabela 4 a seguir. 

 

Tabela 4. Palavras significativas da 2ª Classe 

Palavras Khi2 F/texto F/classe Total Percentual 
cham 29 19 17 19 89 
atenção 25 15 12 12 100 
mex 18 11 9 9 100 
vez 17 18 15 20 75 
ele  16 96 44 91 48 
pouco 15 11 9 10 90 
convers 15 13 13 17 76 
*suj_07 13 16 16 24 67 
agressivo 13 9 8 9 89 
professor 13 22 16 24 67 
vou  12 6 6 6 100 
hora 10 5 5 5 100 
tanto 10 9 9 12 75 
quando 10 15 13 20 65 
daquel 9 6 6 7 86 
*suj_06 9 15 15 25 60 
respeito 9 7 6 7 86 
mais 8 27 21 40 53 
quiet 8 4 4 4 100 
comigo 8 4 4 4 100 
perceb 8 14 11 17 65 
encontr 8 5 4 4 100 
comportament 8 7 7 9 78 

 

A análise apresentou esta classe constituída por variados elementos, o que indica 

a falta de clareza sobre o que caracteriza a situação de risco ou sobre quais as 

características que configuram as possíveis situações de risco. Assim, o aluno em 

situação de risco é caracterizado como um aluno que chama a atenção e mexe com os 

colegas, conversa, é agressivo, não respeita as regras. O professor se coloca como um 

agente passivo e não interfere para evitar uma reação agressiva.  
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O discurso dos professores apresentou, muito significativamente, que uma das 

características do aluno em situação de risco é a de fazer de tudo para chamar a atenção, 

mas eles não reconhecem essa atitude como apelo dos jovens para mudar uma situação, 

ao contrário, eles a veem como um comportamento extremamente negativo. 

uce 177 suj 7 alguns alunos querem fazer uma liderança, mas esse, em 
específico, ele brinca, ele fala alto, ele chama a atenção, ele mexe com 
os colegas, às vezes os colegas estão fazendo uma atividade e ele está 
mexendo, está cutucando, vamos dizer assim. 
uce 180 suj 7 ele tem que mexer, tem que falar, tem que conversar, tem 
que arrumar um jeito para que o colega fale com ele. Eu vejo que eles 
estão chamando atenção em constante momento. 

O professor reconhece que o aluno quer participar, mas de forma errada, quer 

atenção do colega e de outros, caracterizando-o como um aluno impertinente, sem 

considerar esse comportamento como um apelo a ser ouvido.  

uce 14 suj 1 o aluno tem a tendência ou a querer participar sozinho, 
ou (o que eu vou falar agora pode parecer um pouco contraditório), 
embora ele seja um aluno quieto, ele em grupo tem aquela dificuldade 
em obedecer às ordens. 

Assim, o discurso dos professores considera que desrespeito e indisciplina são 

características dos alunos considerados em situação de risco. Mais uma vez são leituras 

contrárias ao apelo, com conotação negativa, assim como o chamar a atenção e a 

participação impertinente.  

 uce 145 suj 6 o perfil desse aluno é de desrespeito às regras, ele tem 
isso muito latente. Como professor, se você não fizer uma análise um 
pouco mais crítica, reflexiva, você vai justamente querer bater de frente 
com isso, porque você não vai entender a situação, porque ele se 
apresenta daquele jeito. 

A carência é classificada, nesse contexto, em uma relação de causalidade com o 

comportamento inadequado, no caso chamar a atenção. Desta forma, porque são 

carentes de atenção em casa, querem chamar a atenção na escola. A carência também 

está ligada à indisciplina e ao desrespeito as regras; os professores reconhecem que eles 

têm uma carência, mas não sabem como lidar com as atitudes impertinentes.  

uce 176 suj 7 a gente percebe que é muito carente, então ele tem que 
toda hora ser notado. Em relação ao comportamento com o grupo, vou 
dar um caso específico de um aluno que nós temos aqui, que quer 
chamar a atenção, quer fazer uma liderança. 
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uce 168 suj 7 os alunos que eu ministro aula, da sétima série, que eu 
percebo, não são muitos, mas a gente percebe que esses alunos são 
extremamente, muito carentes e querem toda hora chamar a atenção e 
nisso eles acabam tumultuando a aula, conversam muito, eles acabam 
fazendo alguma coisa para que você tenha que chamar a atenção.  

A falta de reconhecimento de um pedido de ajuda faz o professor se sentir 

limitado para lidar com repetidas situações consideradas inadequadas em sala de aula. 

Assim, chama os pais para retratar as situações consideradas mais descabidas. Quando 

os pais comparecem, não sabem o que fazer ou tratam da situação de forma agressiva, 

deixando o professor desolado e sem vontade de chamá-los novamente. A escola não 

possui profissionais específicos para lidar com os casos mais difíceis, o que gera uma 

desistência desse aluno e, consequentemente, uma visão negativa de seu futuro.   

uce 141 suj 6  então, muitas vezes, o aluno acaba seguindo alguns 
exemplos que, na verdade, é o que encontra. A gente tem, por exemplo, 
alunos daqui que você chama a atenção e, quando esgota todos os 
recursos, chama o pai aqui para conversar, você vê que o pai não tem o 
mínimo de estrutura, e quando falo de estrutura, é tanto social quanto 
financeira. 

uce 161 suj 6  um aluno indisciplinado, muitas vezes agressivo, é muito 
fácil você deixá-lo lá de canto, não mexer, fazer qualquer coisa que não 
o contrarie, para que isso não seja latente. 

 

3ª Classe – Razões 

Esta terceira classe obteve um aproveitamento de 23% do total das classes, com 

40 palavras analisadas. Como observado anteriormente, ela está diretamente ligada à 2ª 

classe por retratar questões relativas às características dos alunos, mas aqui os discursos 

são ainda mais dispersos e buscam justificar o comportamento dos alunos considerados 

de risco. Assim como nas classes anteriores, foram selecionadas as palavras com Khi2 

igual ou superior a 8, totalizando 19 palavras, conforme a tabela 5.  

O discurso dos professores indica que, em média, 20% dos alunos dos anos 

finais do Ensino Fundamental estão em situação de risco. Indica também que há uma 

diversidade muito grande na escola em relação a esses alunos. Eles destacam, como 

uma das razões que configura situação de risco, a desorganização familiar dos alunos.  
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Tabela 5. Palavras significativas da 3ª Classe 

Palavras Khi2 F/texto F/classe Total  Percentual 
uns 32 10 9 9 100 
tempo 21 8 6 6 100 
atendi 21 6 6 6 100 
nest 17 5 5 5 100 
sala 17 5 5 5 100 
*suj_09 17 11 11 18 61 
famili 16 18 14 26 54 
fic 15 19 13 24 54 
rua 14 5 4 4 100 
estao 14 11 10 17 59 
vinte_por_cent 14 4 4 4 100 
situac 13 14 12 23 52 
abandon 13 5 5 6 83 
risco 12 11 11 21 52 
*suj_5 11 10 10 19 53 
bairro 10 4 3 3 100 
dialog 10 5 4 5 80 
mesmos 10 5 4 5 80 
os 8 23 18 47 38 
sab 8 15 11 24 46 
gente 8 32 19 52 37 

 

uce 78 suj 3  é um grupo bem heterogêneo, eu classificaria que em cada 
sala de aula, o que a gente observa, uns vinte por cento de alunos que a 
gente olha e fica preocupado, neste sentido, que os pais são de risco, uns 
dois, três, quatro em cada sala, que a gente vê.  

uce 220 suj 9  a gente pode perceber nesta escola uma diversidade muito 
grande em termos de organização familiar, a gente tem famílias 
complemente desestruturadas, em que o aluno praticamente se cria 
sozinho na rua, e tem famílias muito bem estruturadas, em que os pais 
optaram realmente para matricular o filho aqui. 

Ao falar de alunos em situação de risco, os professores destacam a ausência, 

abandono ou negligência da família. Se, por um lado, existem pais presentes, que 

participam das reuniões e querem saber o desenvolvimento de seu filho, por outro lado, 

existem famílias desestruturadas. Geralmente, esses pais são muito jovens, não 

frequentam a escola com regularidade, nem comparecem quando são convocados. Os 

que comparecem, apresentam comportamento agressivo para com seus filhos. Outra 

característica dessas famílias é a não participação das atividades em casa e a ausência de 

diálogo. 
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uce 79 suj 3 uns vinte por cento do total. A família é difícil, a gente até 
tem um trabalho de acompanhamento, fazemos atendimento todas as 
quartas, mas normalmente, estes que estão no grupo de risco são aqueles 
que a gente convoca (a família) uma vez, duas vezes, três vezes, quatro 
vezes. 

uce 117 suj 5  eles mesmos estão aqui com a gente. E a questão de que 
ele fica numa situação de abandono, por exemplo, eles têm muita falta e 
os pais não sabem, eles só sabem quando a gente vai avisar e aí eles 
ficam sabendo que os filhos não estão vindo para a escola. 

Alguns professores destacaram o envolvimento de famílias com drogas, 

atentando contra o bem estar dos filhos e outras atividades ilícitas que configuram 

possíveis traumas físicos e psicológicos.   

uce 205 suj 8  a família, a gente percebe que está perdida na droga, esse 
aluno, eu acho que não é nem consumidor de droga, vive com família de 
drogados, isso, a sociedade está aí demonstrando. É uma situação de 
risco, nesses casos. 

uce 221 suj 9  o que a gente percebe dos alunos em situação de risco, 
muita coisa a gente fica sabendo indiretamente, mas as vezes tem alunos 
que sofrem abuso dentro da família, nós temos alunos que já 
presenciaram o pai ser executado, em acerto de contas. 

Alguns professores destacaram a idade como um fator relevante, não 

necessariamente de risco, mas da falta de diálogo. Segundo eles, a entrada na chamada 

adolescência e as mudanças características desse período requerem atenção dos pais, 

porém não há diálogo em casa, delegando para o professor a abertura de um espaço na 

aula para esclarecer possíveis dúvidas.  

uce 115 suj 5  a questão da idade deles, eles são pré adolescentes e eles 
mesmos reclamam pra mim da falta de diálogo em casa, que muitas 
coisas eles gostariam de saber e de perguntar e eles não conseguem ter 
um diálogo com os pais. 

uce 120 suj 5  e eles estão nessa idade da descoberta, da mudança do 
corpo, eles perguntaram pra mim, porque eu fiz uma atividade lá que 
estávamos falando de comunicação, aí surgiu essa questão da falta de 
diálogo.  

Alguns entrevistados destacaram o contexto sócio-espacial como outra variável 

de risco, fator que se torna um problema maior quando a comunidade não tem 

equipamentos de esporte, lazer e cultura, como é o caso da escola participante.   

uce 113 suj 5  outra coisa é a questão do bairro mesmo, ser um bairro 
que não tem lazer e aí, eles ficam muito tempo na rua, em contato com 
drogas e outros tipos de violência. 
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Dentro do discurso que aponta essencialmente a falta de compromisso dos pais 

com a educação e o bem estar dos filhos, é possível interpretar como a justificativa pela 

ausência da escola que, por algum motivo não se sente com compromisso para atuar. 

Por isso, podemos considerar que esses alunos estão sem professores e sem escola. 

Assim, o que poderia ser feito, será feito fora, sem comprometer os atores da instituição 

escolar.  

 uce 183 suj 7  e a gente fica de mãos atadas, porque a gente não sabe, 
porque se a família não sabe o que fazer, a gente também não, se a 
família não sabe a parcela dela, fica difícil de fazer a nossa.  

De modo geral, a visão que o professor tem do aluno considerado em situação de 

risco psicossocial é extremamente negativa. A primeira classe é muito preditiva, 

segundo eles, é um aluno sem futuro, sem profissão, sem família e sem condições para 

formar uma família. Diante destas identificações, podemos considerar que é também um 

aluno sem escola.  

Na segunda classe, os professores falam que é aluno indisciplinado, faz tudo 

para chamar a atenção, sua participação é sempre impertinente e lhe falta educação. Ele 

sofre de carência e é uma justificativa para o mau comportamento, porém, o professor se 

sente limitado, não compreende os comportamentos inadequados como um apelo, então 

prefere deixá-lo quieto para não haver embate durante as aulas.  

Na terceira classe, os professores mensuram que 20% dos alunos estão em 

situação de risco e a culpa é, fundamentalmente, das famílias ausentes/negligentes ou 

envolvidas com atividades ilícitas. Estão em uma idade difícil que requer um diálogo 

que não há em casa. O bairro não colabora com um bom desenvolvimento porque falta 

equipamentos de esporte, lazer e cultura, o que caracteriza um território vulnerável. 

Diante de todo esse contexto difícil para os alunos considerados de risco, a escola não 

se compromete com o seu pleno desenvolvimento.  

Podemos concluir que a visão que os professores têm desses jovens, com todas 

essas características, é muito negativa.  
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I- Participação do Outro em prol do futuro de alunos considerados em 

situação de risco 

Este segundo corpus denominado participação do Outro é o conjunto de 

respostas dos professores sobre o que pode ser feito pelo futuro dos alunos considerados 

em situação de risco. Os atores propostos para tais ações são os próprios alunos, a 

escola, o professor, a família e o governo. Houve um menor aproveitamento deste 

corpus, o que pode ser justificado porque, para isso, pede estratégias de ações frente a 

situações de risco, e o que se tem percebido é que a sociedade de forma geral não tem 

muita clareza sobre o que fazer, formulando ações dispersas.  

 

Figura 4. Distribuição das UCEs classificadas Figura 5. Número de palavras analisadas 
por classe 

 

O processamento do programa Alceste gerou 4 classes, com um aproveitamento 

de 63%, o que indica um discurso mais heterogêneo do que o correspondente à visão 

dos professores. Há muita dispersão nas informações que vai de soluções inócuas, como 
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falar com o aluno, a reclamações sobre as impossibilidades do professor, criticando-se o 

governo e a falta de políticas públicas.  

Conforme a figura 4, a primeira classe reuniu 51% de Unidades Elementares de 

Contexto (UCE) em relação ao total das UCEs classificadas. A classe 2 apresentou 

18%, a classe 3, 22%, e a classe 4, 9%. A figura 5 apresenta a quantidade de palavras 

analisadas em cada classe.  

 

 

Figura 6. Dendrograma 2      
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O dendrograma 2 ilustra a relação entre as classes e as palavras mais 

significativas de cada classe, de acordo com o Khi2. A classe 1 agrupou as palavras que 

apresentam sugestões sobre o que pode ser feito pelo futuro do aluno considerado em 

situação de risco; a segunda classe reuniu opiniões dispersas; a classe 3 reuniu a opinião 

dos professores sobre o que os pais deveriam fazer; e, finalmente, a quarta classe 

agrupou as informações referentes ao governo e às políticas públicas. 

 

1ª Classe – O Outro: Professor 

De acordo com a figura 4, a 1ª classe é a mais significativa e obteve um 

aproveitamento de 51% do total das classes. É a classe em que os professores 

apresentam sugestões. A figura 5 indica que 42 palavras foram analisadas nessa classe, 

porém foram selecionadas apenas as 9 palavras com o Khi2 igual ou superior a 8, 

formando a tabela 6, a seguir. A tabela completa e a lista de UCEs podem ser 

consultadas no material anexo.  

 

Tabela 6. Palavras significativas da 1ª Classe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Palavras  Khi2 F/texto F/classe Total Percentual 
eu 17 86 57 86 66 
professor 15 40 33 43 77 
mostrar 10 19 10 10 100 
postura 10 13 10 10 100 
pod 9 40 30 42 71 
*suj_04 9 9 9 9 100 
acredit 9 11 9 9 100 
exemplo 9 19 14 16 88 
ach 8 36 29 41 71 
pra 8 16 11 12 92 

 

Segundo a análise contextualizada na frase das palavras com Khi2 igual ou 

superior a 8, a classe reuniu um conjunto de sugestões sobre o que o professor pode 

fazer pelo futuro do aluno. É uma classe interessante porque, além de ser contrária à 

visão extremamente negativa que vimos no primeiro corpus, ela reúne informações 

sobre o que o professor acredita ou acha que pode fazer pelo aluno, utilizando como 

ferramentas de transformação a conversa e o exemplo. Como um articulador, o 

professor fala do papel que esse aluno tem na sociedade e da sua responsabilidade. Por 

fim, como último recurso, o professor pede um profissional qualificado para lidar com 
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situações de risco. O sujeito 4 é significante nesta classe, assim como o gênero 

feminino. 

Os professores acreditam na conversa e em servir de exemplo para o aluno, 

mesmo para um aluno que, segundo os resultados do primeiro corpus, não teria futuro 

algum.  

uce 97 suj 3  é isso o que eu faço, mostrar que tem outro lado sim, 
mostrar que é importante, dar bons exemplos, eu acredito muito nessa 
questão de exemplo, mostrar na formação, mostrar o outro lado, o que 
está perdendo. 

uce 113 suj 4  eu acho que o professor pode fazer isso pelo aluno, estar 
mais próximo dele, conversar com ele de forma mais direta. Eu acho que 
isso pode ajudar, pelo exemplo. 
uce 112 suj 4 eu acho que é por aí. É manter essa relação, claro, de 
profissional, mas uma relação em que o aluno se sinta, veja o professor 
como exemplo, veja o professor como uma pessoa que pode ajudar ele. 

A partir da conversa e do exemplo, o professor acredita que pode mostrar o 

papel deste aluno na sociedade, um papel de responsabilidade e compromisso com a 

escola. 

uce 163 suj 7  o professor não tem que abraçar e pegar como filho, mas 
o que o professor pode fazer é trazer esse aluno para a realidade. É 
conversar e tentar mostrar pra ele como é a vida, assim, mostrar pra ele 
que é assim, tem a hora de brincar, tem, tem a hora de conversar, tem, 
mas também tem a hora de responsabilidade.  

Contrário à visão de aluno sem futuro apresentado na análise anterior, o exemplo 

e a conversa se tornam, nesta classe, uma forma de fazer o aluno ter perspectiva de 

futuro.   

uce 92 suj 3  eu acredito nisso, meu papo é esse. O que vai fazer, 
vender sonho, e como vou conseguir, tendo mais esforço, tem que tentar, 
a sua dedicação, a sua forma de ver que vai mudar, você tem que 
acreditar que você pode sim, que tem potencial. 

Além da conversa e do exemplo, o professor acredita que um acompanhamento 

psicológico na escola seria muito bem vindo.  

uce 239 suj 10  até demonstra um pouco de afetividade, mas em algumas 
situações, eu acho que seria um acompanhamento psicológico. O que 
nos, professores, tentamos fazer é conversar, porque todo mundo 
consegue perceber o potencial dele. Às vezes a gente tenta trazer ele 
para ajudar o professor, para ver se ajuda. 
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2ª Classe – O Outro: Escola  

De acordo com a figura 4, a 2ª classe é bastante dispersa, obteve um 

aproveitamento de 18% do total das classes, e os professores apresentam opiniões 

diversas sobre o que poderia ser feito pelo futuro do aluno considerado em situação de 

risco. A figura 5 indica que 27 palavras foram analisadas nesta classe, porém foram 

selecionadas apenas as 14 com o Khi2 igual ou superior a 8, formando a tabela 7, 

abaixo.  

 

Tabela 7.  Palavras significativas da 2ª Classe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Palavras Khi2 F/texto F/classe Total Percentual 
vem  29 9 9 12 75 
informac 19 5 4 4 100 
conselho_tutelar 19 8 4 4 100 
das 14 4 4 5 80 
fic 14 5 5 7 71 
tom 14 4 4 5 80 
maior 11 6 5 8 63 
*tpm_3 10 9 9 21 43 
uma 9 21 17 56 30 
cham 9 3 3 4 75 
muitas 9 6 5 9 56 
*suj_06 9 8 8 19 42 
mais 8 12 9 23 39 
escol 8 17 17 58 29 
pouco 8 4 4 7 57 
alunos 8 11 9 23 39 

 

A análise das palavras contextualizada na frase mostrou que esta classe agrupou 

questões muito amplas e reúne opiniões dispersas sobre possibilidades e sobre o que 

fazer. Agruparam-se os discursos sobre escola e sua relação com o conselho tutelar, 

questões com a família e desempenho do aluno. São opiniões gerais sobre aspectos 

diferentes, sem nenhuma clareza sobre o que de fato poderia ser feito.  

Apesar de previsto no artigo 56 do ECA, a parceria entre escola e conselho 

tutelar não tem sido eficiente na promoção e garantia dos direitos da criança e do 

adolescente. Segundo o discurso do professor, antes de acionar o conselho tutelar da 

região por situações que fogem a alçada da escola, a mesma deve informar aos pais 

através de carta registrada; porém, não há verba específica para isso, e, muitas vezes, a 

escola não cumpre o protocolo por questões burocráticas.  
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uce 146 suj 6  ou ainda, não é ofertada nenhuma verba para isso, e 
muitas vezes a escola realmente não faz, não aciona um conselho tutelar. 
A gente tem uma grande demanda aqui, de que vai ao conselho tutelar, o 
conselho tutelar vem aqui. Está existindo aqui, agora, de uns tempos 
para cá, nesta unidade, uma aproximação do conselho tutelar com a 
escola. 
uce 142 suj 6  só que a gente tem algumas burocracias, é muito fácil ela 
cobrar da escola que esta deve informar o conselho tutelar, mas antes 
tem que enviar a família uma carta registrada que tem um certo custo 
sem nenhuma verba destinada a isso. 
uce 147 suj 6  mas, na maioria das escolas, o conselho tutelar não é 
atuante nas escolas. Aí que vai se apresentar uma maior vulnerabilidade. 
O conselho tutelar não chega tanto à escola. Se você perguntar, a cada 
dez escolas aqui da região quem é o conselheiro tutelar dessa região, 
poucos membros da direção vão saber, poucas escolas vão saber. 

Segundo os professores, a falta de atenção e de responsabilidade da família 

aparece de forma constante e em diversas classes. Aqui os professores apontam pais 

faltosos e muitas vezes agressivos, e uma forma de ajudar esses alunos seria 

conhecendo a família, visitá-los para ver como eles vivem e, assim, pensar em ações 

que favoreçam o aluno. 

uce 241 suj 10  uma vez que ele apresenta problemas aqui e a 
gente chama (os pais), demoram em vir. Quando vêm, a forma abordada 
é agressiva e não é dessa forma, acho que é o pai tomar a 
responsabilidade do filho e fazer o papel de pai, que é o que está 
faltando para ele e para a maioria dos alunos. 

uce 72 suj 2  não sei se posso colocar em situação de risco esses alunos 
mais terríveis. Eu sugeri para visitarmos essas pessoas, vamos a casa 
deles tomar um café, vamos marcar ao invés de ficar chamando pai e 
mãe aqui, vamos a dois, vamos até lá ver como ele vive, de repente, eles 
vivem em um buraco deste tamanho. 

Os professores responsabilizam a família pelo desempenho dos seus filhos na 

escola.  

uce 139 suj 6  Mas isso, lógico, amparado pelo pai. Porque, também, 
fica muito difícil se ele não tiver uma tutela familiar. Que é o papel da 
família, porque eu acho que ele não tem condições e maturidade para 
entender sobre essa importância (da escola).  

Sem apoio dos pais e sem clareza sobre o que fazer, o professor se sente de mãos 

atadas para atuar em prol do desenvolvimento de um aluno, não apenas os considerados 

em situação de risco; o desabafo a seguir fala dos alunos de modo geral:  
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uce 118 suj 5  eu acho que os alunos, hoje, não vêem importância no 
estudo, não sei se é por conta da tecnologia, não sei se é por conta da 
falta de exigência dos pais, ou se a escola não está conseguindo achar 
uma maneira de incentivar, mas eu acho que o problema maior é a falta 
mesmo de exigência da família.   

 

3ª Classe – O Outro: Pais 

De acordo com a figura 4, a 3ª classe é a segunda mais significativa entre as 4 

classes. Obteve um aproveitamento de 22% do total das classes com 35 palavras 

analisadas. A tabela 8, abaixo apresenta as 16 palavras selecionadas com o Khi2 igual 

ou superior a 8.  

Tabela 8. Palavras significativas da 3ª Classe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Palavras Khi2 F/texto F/classe Total Percentual 
sab 34 25 18 29 62 
*suj_7 32 15 15 22 68 
pai 30 18 13 18 72 
*gen_2 19 33 33 103 32 
lig 18 7 6 7 86 
filh 15 14 10 17 59 
caderno 15 4 4 4 100 
dele 14 11 9 15 60 
na 12 20 17 42 40 
*suj_01 12 17 17 42 40 
casa 11 7 6 9 67 
quem 11 3 3 3 100 
sent 11 3 3 3 100 
leite 11 3 3 3 100 
reuni 11 3 3 3 100 
telefon 11 4 3 3 100 
ele 10 33 21 60 35 
porque 10 21 17 44 39 
escol 9 27 20 58 34 

 

De acordo com a análise da palavra contextualizada na frase, esta é a classe dos 

pais, dito de outra forma é a classe da reclamação em relação aos pais. Segundo o 

discurso, a falta de participação na vida escolar dos filhos dificulta o trabalho dos 

professores. Estes convocam os pais para reunião, mas eles não comparecem. Os 

professores reclamam, pois eles não sabem como lidar com o aluno.  

Os professores chamam os pais para participar da vida escolar dos filhos em casa 

e na escola, ressaltam a importância de saber como está o desempenho dos filhos e 

quem são as suas amizades. Porém, segundo os professores, existem pais que não 
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participam e não procuram saber sobre o desenvolvimento do filho, principalmente 

desses considerados em situação de risco. A relação escola/pais, dentro desse contexto, 

é muito negativa. 

uce 179 suj 7  a família tem que estar na escola. A família tem que saber 
o que acontece. O pai tem que estar aqui, o pai tem que ligar, ele tem 
que procurar saber. 

uce 161 suj 7  e às vezes a gente acaba sendo isso. A escola faz isso, mas 
não tem a manutenção em casa. O pai também não se preocupa, quando 
ele vai se preocupar, já é tarde, o aluno já está dando dor de cabeça, já 
está dando problema na escola, já não tem mais o que fazer. 

Na opinião dos professores, o trabalho dos pais não pode ser desculpa para 

deixar de acompanhar o filho, se assim fosse, como se justifica o bom desempenho de 

tantos filhos de pais que trabalham o dia todo? 

uce 166 suj 7  o pai pode trabalhar, mas ele tem que acompanhar, e 
chegar em casa, e olhar o caderno, e procurar saber na escola como que 
o filho está, com quem o filho está andando, se são boas companhias ou 
não. 
uce 167 suj 7 ele não precisa sair do emprego, ele pode acompanhar o 
filho, sim. Eu mesmo sou um exemplo disso, minha mãe nunca deixou de 
trabalhar, mas ela acompanhava, ela olhava o caderno, ela queria saber 
com quem eu estava, ia as reuniões, ligava na escola. 

Os professores reclamam que t~em pais que só se preocupam quando os 

benefícios são cortados.  

uce 105 suj 3  porque espera muito dos outros e deixa de fazer a sua 
parte. Quer o material, quer o leite, quer o uniforme, mas não senta do 
lado do filho para ver se ele fez a lição, às vezes não sabe nem que o 
filho não está vindo na escola.   

uce 174 suj 7  falo da responsabilidade, porque tem pai que vem na 
escola porque não recebeu o leite. Ele não quer saber, o pai não é 
cobrado do acompanhamento efetivo do filho, a criança tem, em 
recuperação paralela, não vem à escola. 

O papel da escola, segundo os professores, é garantir uma base de conhecimento 

para que ele possa competir igualmente com o aluno da rede particular. Porém, a escola 

e o professor não sabem com lidar com o estudante que está em situação de risco e não 

tem assistência dos pais/família. 

uce 42 suj 1  em minha opinião a base é garantir que o aluno saiba ler 
e escrever, que o aluno saiba as operações básicas, mais do que isso, 
garantir que ele tenha a mesma oportunidade do outro aluno que estuda 
em escola particular. 
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No discurso dos professores fica claro que eles não sabem como lidar com o 

aluno em situação de risco e não sabem como melhorar a relação escola/pais em prol 

desse aluno. 

 

4ª Classe – O Outro: Governo 

De acordo com a figura 4, a 4ª classe é bem pequena, obteve um aproveitamento 

de 9% do total das classes. A figura 5 indica que 21 palavras foram analisadas nesta 

classe, mas foram selecionadas apenas as 9 que apresentaram o Khi2 igual ou superior a 

8, formando a tabela 9. Nesta classe os sujeitos do gênero masculino são mais presentes, 

assim como o tempo médio de serviço 2, que equivale entre 3 e 13 anos de trabalho 

docente. Nesta classe, os professores apresentam reclamações especificamente contra o 

governo.   

Segundo a análise da palavra contextualizada na frase, esta classe ressalta a 

necessidade de investimento em educação, de políticas públicas eficazes e valorização 

do professor. Como resultado da educação de hoje, temos alunos com dificuldades 

diversas, não somente cognitivas, mas de desenvolvimento psicossocial. Trata-se de 

reprodução da desigualdade ao ignorar o problema por considerá-lo sem solução, 

produzindo iniquidade.  

Tabela 9. Palavras significativas da 4ª Classe    

Palavras Khi2 F/texto F/classe Total Percent 
*suj_09 100 13 13 18 72 
investimento 63 6 6 6 100 
por_exemplo 53 7 6 7 86 
pes 52 5 5 5 100 
educ 42 4 4 4 100 
*gen_01 30 14 14 53 26 
algo 16 4 3 5 60 
aula 16 3 3 5 60 
existe 16 3 3 5 60 
*tpm_2 14 14 14 82 17 
cuid 12 2 2 3 67 
nos 11 7 6 21 29 
como  11 9 7 27 26 
meta 8 4 2 4 50 

 

  Os professores ressaltam a importância do investimento em educação de 

qualidade a partir da organização do sistema educacional, da profissionalização e da 
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valorização do professor. Também atenta para a necessidade de políticas públicas sérias 

e atingíveis.  

uce 222 suj 9 não existe mágica, as coisas não acontecem de forma 
espontânea. A educação só vai melhorar com investimento pesado, com 
organização, com profissionalização do professor. O professor não pode 
ser alguém que, por exemplo, trabalha durante o dia e a noite vai dar 
aula para ganhar alguma coisa a mais, como acontece nas escolas que 
têm ensino noturno, por exemplo. 

uce 228 suj 9  então é isso, investimento pesado, política pública, 
seriedade, metas, mas não metas fictícias, não metas atreladas a bônus, 
que a gente sabe que é algo completamente imoral, baseado em 
estatísticas fraudulentas, nós sabemos disso. 

uce 232 suj 9  o professor precisa ser valorizado, mesmo porque só isso 
vai atrair bons profissionais. Eu não vejo, por exemplo, alguém que se 
formou em medicina, que tem um salário de talvez dez, doze mil reais, 
mesmo que ele tenha vocação para ser professor, eu não vejo esse 
indivíduo no magistério ganhando dois, três mil reais. 

Os professores ressaltam também a dificuldade em lidar com alunos que não 

respeita regras e não tem limites, e também com alunos com necessidades especiais. 

Para ele, ambas as situações precisam de investimento em treinamento e formação de 

professores para atuar de forma verdadeiramente inclusiva.  

uce 205 suj 9 ele não tem esse discernimento, ele não conhece regras, 
não conhece limites, alguns colocam os pés em cima da mesa, por 
exemplo, e você tem que ter muito cuidado em como abordar esse aluno. 
uce 226 suj 9  não sabe o próprio nome, ele não tem a consciência, 
enfim, da identidade dele, por exemplo. Como trabalhar com esse aluno, 
isso é investimento, é treinamento, é formação, é bonito deixar o aluno, 
eu acho a inclusão extremamente necessária, mas o que está 
acontecendo é exclusão, tanto do aluno com necessidades especiais, 
quanto da turma.  

Os professores ressaltam, mais uma vez, a dificuldade em lidar com alunos 

especiais sem o devido treinamento. Fica evidente a crítica a uma política pública que 

visa incluir, mas na verdade exclui e, segundo os professores, dificulta o trabalho com 

os demais alunos da sala de aula.  

uce 227 suj 9  eu já deixei de dar aula para poder cuidar de aluno com 
necessidade especial, para não deixar que ele se machucasse dentro da 
sala. É um prejuízo para todos nós.  

O professor retrata, em uma fala, a realidade da educação pública hoje na 

maioria das escolas situadas em territórios de alta vulnerabilidade. Talvez seja também 
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uma realidade de escolas mais centrais e até mesmo da rede particular, mas isso requer 

outro estudo.  

Infelizmente, o aluno não vê sentido na escola, o professor não sabe como lidar, 

e aquele que é considerado de risco fica condenado à visão determinista de futuro como 

se isso fosse o curso natural da vida, e não uma reprodução social.  

uce 221 suj 9  o professor fingiu que deu aula e o aluno fingiu que 
estudou. É isso que está acontecendo hoje, um faz de conta, infelizmente. 
O governo pode fazer tudo aquilo que ele não fez até o momento, ou seja, 
investir pesado em educação, como outros países emergentes fizeram, 
como a Coréia do Sul fez, por exemplo, como a China vem fazendo.  

Esse corpus apresentou o conjunto de respostas dos professores sobre propostas 

de melhoria na perspectiva de futuro dos alunos considerados em situação de risco. 

Embora uma das perguntas questionasse o que o próprio aluno poderia fazer pelo seu 

futuro, a análise nos mostrou as respostas para esta pergunta não foram significativas 

para ser consideradas em nenhuma das classes. Dessa forma, ficou claro que quem 

poderia fazer algo é sempre o Outro.  

A primeira classe nos trouxe o Outro Professor, e a análise das palavras 

contextualizadas nas frases apresentou que esse Outro tem atuado com o aluno 

considerado em situado de risco através da conversa/exemplo, mostrando qual é o papel 

do aluno na sociedade. Ela contraria a visão extremamente negativa desse aluno como 

apresentado no primeiro corpus, pois o professor fala em “vender sonho”, o que, neste 

contexto, parece mais como um reforçador para a esperança. Ao final, o professor fala 

da necessidade de profissionais qualificados atuando dentro da escola.  

A segunda classe nos apresenta o Outro Escola e fala das limitações da 

instituição escolar para encaminhar ao Conselho Tutelar os casos em que a família é 

omissa e/ou prejudica o desempenho e/ou coloca os filhos em situação de risco. 

Questões burocráticas acabam por impedir que a escola cumpra seu papel como previsto 

no artigo 56 do ECA, e os alunos não têm os seus direitos garantidos. 

A terceira classe fala do Outro Pais, denunciando uma relação ruim entre a 

escola e os pais, relação que deveria ser de parceria e muito estreita, mas é muito 

distante, principalmente quando o aluno é considerado de risco, como se fosse status 

quo. Outra reclamação é a desculpa que os pais trabalham e não podem comparecer, 

deixando a educação dos filhos na responsabilidade da escola. O papel da escola, 
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segundo os professores, é garantir os conhecimentos de base com qualidade, para que o 

aluno possa competir em igualdade com os alunos oriundos de outras redes de ensino.  

Finalmente, a quarta classe traz o Outro Governo, chamando este para investir 

pesado na educação de qualidade e em políticas públicas que valorizem o profissional 

professor e ofereçam condições para lidar com os problemas da educação. Mais do que 

isso, reconhece que a educação hoje se baseia na dissimulação, o professor aparenta dar 

aula e o aluno finge que estudou.  

 

4.3. Elementos da representação social situação de risco por 

professores 

 

Este trabalho buscou compreender como o professor vê o aluno que ele 

considera em situação de risco e suas expectativas em relação ao futuro desse aluno. 

Com esta problemática esperava-se encontrar representações sobre o que o professor 

considera risco psicossocial, porém, ao ter em mãos a análise das respostas dos 

professores, ficou claro que a própria situação de risco é uma representação social e que 

as respostas dos professores apresentaram elementos dessa representação.  

Como vimos na sessão anterior, a análise das respostas dos professores sobre alunos 

que eles consideram em situação de risco foi processada pelo programa ALCESTE e 

originou dois tópicos com 3 categorias de respostas no primeiro e 4 no segundo. 

Inicialmente será apresentado o primeiro tópico, onde foram agrupadas as repostas que 

apresentam as características dos alunos considerados em risco, as expectativas de 

futuro e as justificativas para a situação de risco. Importante ressaltar como o professor 

se sente impotente e como esse sentimento se repete nas categorias de analise.  
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I. Alunos em situação de risco: quem são, como são e como será seu futuro 

 

1. Futuro / Expectativas – aluno que não estuda tem defasagem na 

aprendizagem e não terá repertório para entrar em curso técnico ou 

superior; será um adulto emocionalmente instável e sem condições 

afetivas para formar uma família; limitação do professor. 

2. Características do aluno – quer chamar a atenção; é impertinente; a 

carência causa indisciplina e desrespeito; limitação do professor. 

3. Justificativas para o risco – aproximadamente 20% dos alunos estão em 

situação de risco; família: ausência física e de diálogo, abandono, 

negligência, violência, tráfico/uso de drogas ilícitas e abuso sexual; 

adolescência requer diálogo sobre mudanças biopsicossociais; contexto 

socioespacial: falta de equipamentos de esporte, lazer e cultura; tempo 

ocioso; limitação do professor. 

 

Os resultados da pesquisa apontaram que aproximadamente 20% dos alunos dos 

anos finais do Ensino Fundamental estão em situação de risco. A grande maioria 

identificada como de risco são do sexo masculino com idade entre 11 e 14 anos. 

Para Reppold (2002) e Eisenstein e Souza (1993), quando se fala em risco deve-

se considerar o ambiente e a probabilidade de ocorrência de algum evento indesejado, 

porém, para os entrevistados, alunos considerados em situação de risco são aqueles que 

apresentam comportamentos inadequados e não têm acompanhamento da família na 

escola, a qual, por sua vez, não sabe o que fazer com eles.  

Para Alberto et al. (2008) e Brasil et al. (2006), a situação de risco está 

diretamente relacionada à vivência de situações pessoais, sociais e ambientais que 

causam estresse ou condições com alta probabilidade de eventos indesejados, ambas 

causadas por fatores de risco, como a violência; uso e tráfico de drogas; privações de 

afetividade e de bens materiais e culturais. Reppold et al (2002)., Eisenstein e Souza 

(1993), entre outros, consideram as precárias condições do contexto e a situação de 

pobreza fatores de risco importantes. Amparo (2008) complementa, esclarecendo que 
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problemas de ordem econômica relativos à garantia da sobrevivência podem levar a 

atividades ilícitas, uso de drogas e violência na família.   

De modo geral, os alunos apontados em situação de risco apresentam um 

comportamento inadequado, indisciplinado, sem respeito às regras, impertinente, que 

pode ser uma resposta ao ambiente e também à realização de profecia autorrealizadora.  

O professor relata que o aluno fica o tempo todo tentando chamar a atenção na 

sala de aula, mexendo com os colegas e conversando, comportamentos considerados 

extremamente negativos. 

Para os professores, esses comportamentos são causados pela situação de 

carência, porém eles não identificam como um possível pedido de ajuda. A carência, na 

opinião dos professores, é resultado de famílias “desestruturadas”, muito jovens e 

negligentes com a educação de seus filhos.  

Reppold et al. (2002) aponta que distúrbios de conduta na infância aumentam a 

probabilidade em desenvolver comportamento delinquente e praticar atividades ilícitas 

na juventude, e que família pode ser tanto fator protetivo, quanto fator de risco pela 

negligência parental, padrões parentais de cuidado e supervisão inadequados e modelos 

de responsabilidade social e desempenho acadêmico inapropriados.  

Se não há modelos apropriados em casa, o professor tem grande potência para 

servir como modelo na escola, porém, a falta de atitude por parte dos professores quanto 

ao comportamento que atrapalha a aula demonstra sua limitação. Pelo discurso, sua 

imobilidade está relacionada à recusa de situações que possam levar a um 

comportamento agressivo por parte dos alunos, o que nos leva ao estudo de Maldonado 

e Williams (2005), que indicou uma relação entre o comportamento agressivo na escola 

com a incidência de violência doméstica. Os professores apresentaram um receio de 

reações agressivas ou violentas tanto de alunos quanto de pais. Apesar desta informação 

não ter sido classificada pelo ALCESTE, é uma das justificativas para a limitação do 

professor.  

Porém, é preciso que o professor esteja atento, pois, além de identificar, é 

preciso proteger esse aluno e cuidar do seu futuro, na medida em que é um dever 

estabelecido pelo ECA. Outro fator que ressalta a importância desse cuidado é prevenir 
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um comportamento delinquente mais tarde, pois, como ressaltou Silva & Hutz (2002), 

tem estreita relação com o comportamento agressivo na infância.  

Quando questionados por que esses alunos são considerados de risco, todos os 

professores apontam a desorganização familiar como responsável pela situação de risco 

dos alunos. Segundo eles, em geral, são pais muito jovens que geralmente não moram 

juntos. Houve também a indicação de famílias envolvidas com tráfico e outras 

atividades ilícitas.  

As características dessas famílias vão desde negligência com os cuidados 

básicos, como higiene, alimentação e horários, à abandono, maus tratos e abusos; são 

pais que não acompanham o desenvolvimento de seus filhos, não comparecem nem 

mesmo quando são convocados e, os que aparecem, não sabem o que fazer com os 

filhos ou apresentam atitudes agressivas em plena reunião, gerando receio nos 

professores quanto ao fazer novas convocações.  

Segundo Benetti, situações de maus tratos têm ocorrido em todo mundo, em 

diferentes culturas, ao longo da história, em sua grande maioria são causados por 

membros adultos da própria família que, a priori, teriam a função de cuidadores, mas 

cometem atos contra a criança ou se omitem do papel de protetores, resultando “em 

danos físico, emocional, intelectual ou social, perpetrados pelos responsáveis por seu 

bem-estar”. 

Euzebios Filho e Guzzo (2006) ressaltam que o comportamento das famílias é 

resultado da sociedade capitalista, que por si já é uma sociedade de risco ao causar falta 

de coesão familiar, instabilidade financeira, relações desgastadas e falta de 

pertencimento a um grupo. 

A questão da idade também foi apontada, porém não como um fator de risco, 

conforme uma das hipóteses levantadas. A entrada no período que corresponde à 

adolescência foi indicada como um momento de mudanças biopsicossociais que 

requerem diálogo com a família, principalmente sobre sexualidade. Segundo discursos 

dos professores, os próprios alunos reclamam sobre essa falta de diálogo em casa. 

O contexto sócioespacial também foi indicado pelos participantes da pesquisa 

como fator de risco. O bairro não tem equipamentos de esporte, lazer e cultura; a região 

não oferece atividades estruturadas, resultando em um território vulnerável, como 
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aponta Ernica e Cols (2011). Os professores relataram preocupação quanto ao tempo 

livre dos alunos fora da escola.   Segundo eles, os alunos ficam na rua, “segurando 

muro”, porque não têm o que fazer. Segundo Sarriera et al. (2007), o tempo livre pode 

ser preocupante, pois os jovens tendem a dar mais importância ao grupo do que à 

atividade realizada. Em contextos mais periféricos, as atividades de cultura, lazer e 

esporte são mais escassas, tornando-os contextos facilitadores de álcool e drogas ilícitas. 

O autor ainda chamou a atenção para a idade, pois quanto mais jovem uma pessoa for 

ao usar drogas, maiores serão as implicações em seu desenvolvimento orgânico e 

psicossocial. 

O comportamento inadequado está diretamente relacionado à visão negativa de 

futuro. Essa visão pode comprometer o desempenho do professor quanto a esse aluno, 

agindo como uma profecia autorrealizadora, conforme ressaltaram Rosenthal e Jacobson 

(1966). A imagem é de um aluno indisciplinado, que não estuda, não aprende, não tem 

apoio da família, logo, não terá profissão, não cursará um ensino técnico nem superior; 

será um adulto emocionalmente instável, sem afetividade para formar uma família e ter 

melhores condições de vida. É uma situação preocupante, pois essa imagem ou pré 

conceito que o professor tem do aluno pode se transformar na única realidade conhecida 

por este jovem e anular suas possibilidades. 

Se o aluno não vê possibilidades de um futuro diferente, ele não valoriza os 

estudos. Qual é o sentido da escola para esse aluno que é considerado de risco, já que 

nem a família nem a escola sabem o que fazer com/por ele? A própria de evasão escolar 

é considerado um fator de risco; na região, o índice de abandono é alto e, no Ensino 

Fundamental, em 2011, 761 alunos abandonaram a escola. Estar atento ao aluno e ao 

seu desempenho escolar é um fator protetivo, pois ajuda a identificar alunos que sofrem 

negligência familiar, violência, maus tratos, e uso de drogas, como aponta os estudos de 

Broecker e Jou (2007). Segundo eles, jovens que apresentam nove ou mais faltas 

sucessivas ou três ou mais reprovações apresentam um risco duas vezes maior de se 

tornar usuário de drogas. Porém, como os resultados apontam, quando há isenção da 

família acaba por isentar os professores de investir no futuro desse aluno. O professor 

está sem ferramentas para trabalhar com alunos que ele considera de risco, configurando 

também uma causa para esta classificação. A família não sabe como lidar, e o professor 
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não tem o que fazer. O professor também chama a atenção para a necessidade de 

psicólogos na instituição escolar.  

 

II. Participação do Outro em prol de um futuro melhor 

 

1. O Outro – Professor: pode conversar e dar exemplo; mostrar o papel do 

aluno na sociedade, ajudando a vislumbrar uma perspectiva de futuro; 

ajuda profissional; 

2. O Outro – Escola: parceria pouco eficiente; a escola fica presa a questões 

burocráticas, como verba para enviar uma carta registrada antes de 

comunicar problemas ao Conselho Tutelar; pais faltosos ou agressivos; 

necessidade de conhecer a casa e a família do aluno; limitação do 

professor. 

3. O Outro– Pais: não participam da vida interpessoal e escolar dos filhos; 

relação distante com a escola; trabalho não é justificativa para não 

acompanhar os filhos; limitação da escola e do professor. 

4. O Outro – Governo: necessidade de investimento em educação; 

organização do sistema educacional, profissionalização e valorização do 

professor; políticas públicas efetivas; treinamento e formação dos 

profissionais da educação para trabalhar com alunos com diferenças; 

falta de sentido da escola para o aluno; limitação do professor.  

Este estudo buscou também identificar, no discurso dos professores, o que pode 

ser feito para melhorar o futuro do aluno considerado de risco. Os agentes dessas 

mudanças foram o próprio aluno, a escola, o professor, a família e o governo. As 

respostas relativas ao que o aluno poderia fazer não foram classificadas pelo ALCESTE, 

o que indica que não teve elementos suficientes para participar de uma classe. Esse dado 

indica que na opinião dos professores, o futuro desses jovens está nas mãos de Outros. 

Porém, é importante ressaltar que alguns professores acham que o aluno deve se dedicar 

mais aos estudos, passar de aluno à estudante.  

O Outro – Escola. Esta classe apresentou a relação distante entre a instituição 

escola e o conselho tutelar, o que contraria o ECA (1990), que responsabiliza a escola 

pela identificação e encaminhamento de casos de abandono, maus tratos, violência, 
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entre outros, aos conselheiros da região. A falta de verba para enviar uma 

correspondência com aviso de recebimento impede que o Conselho seja acionado pela 

escola, permitindo que o aluno vivencie experiências adversas que colocam em risco 

seu pleno desenvolvimento. O custo do A.R é de R$ 3,0028, e as escolas poderiam ser 

isentas se houvesse uma parceria com os Correios.  

É possível pensar em descaso por parte das políticas educacionais não ter verba 

destinada à proteção de alunos em situação adversas, como se a situação não fosse 

corriqueira nessas regiões. Isso não pode ser por acaso, Charlot (1983) já esclarecia, na 

década de 1970, que todos os acontecimentos sociais têm uma determinação política, 

quer por definição, que, como consequências da organização econômica, social e 

política, ou porque desviam os indivíduos dos problemas políticos.   

A educação, segundo Charlot (1983), é a transmissão dos modelos sociais a 

partir da interação entre a criança e o contexto. O que a princípio ocorre pela imitação 

dos adultos, passa a ocorrer de forma mais complexa, com a transmissão de normas e 

ideias próprias dos grupos e classes sociais, e suas particularidades, que determinam as 

concepções de vida, trabalho, relações, entre outras. Também forma a personalidade 

quando interiorizadas, determinando o modo como cada um vai lidar a injustiça e 

desigualdade produzidas pela dominação de classes. Esta, por sua vez, produz ideias 

políticas sobre a sociedade e impõem concepções que vão sendo assimiladas aos 

modelos do ambiente familiar.  

A educação é função da escola como instituição social e possui esquemas para 

transmissão de modelos e normas de comportamento social. Segundo Charlot (1983), a 

escola não cria a ideologia dominante, mas é estruturada por ela porque depende de um 

grupo social ou poder estatal para se manter, “transmitindo uma cultura individual que 

tem uma significação política de classe que determina as finalidades da instituição, 

dispensando seu sentido político”. 

O Outro – Professor. Segundo os professores, o que podem fazer pelo futuro dos 

alunos que eles consideram em situação de risco é: conversar, dar exemplo e mostrar o 

papel do aluno na sociedade. Contrária à visão de um aluno sem futuro, o discurso está 

pautado na esperança ou crença de mudança repentina, sem preparação ou projetos que 

                                                             
28 Fonte: http://www.correios.com.br/precosPrazos/precosPrazosNacionais/servicosAdicionaisPostais.cfm 
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considerem os elementos envolvidos na reprodução da desigualdade. Para Severino 

(2001), a educação é, no sentido mais amplo, o meio pelo qual os conhecimentos da 

nossa existência histórica são transmitidos entre as gerações, visando o 

desenvolvimento integral do indivíduo para sua atuação e aceitação na sociedade.  

A formação do professor e de diversos outros profissionais não tem considerado 

o caráter histórico e social da educação e da escola, da família, da desigualdade e da 

situação de risco como manutenção dessa desigualdade. Aguiar e Batpista (2004) 

ressaltam a importância de romper com a visão naturalizada e a-histórica do professor 

para que este se reconheça como agente mobilizador de mudança, pois é responsável 

pelo ato pedagógico e pode ir contra a prática e os modelos impostos socialmente.  

O Outro – Família. Na opinião dos professores, tem que fazer o seu papel de 

educar, estar na escola, saber com quem os filhos estão andando, não esperar somente 

pelos benefícios (leite e Bolsa Família). Reppold et al. (2002) lembra que a família é a 

base, e tem por  responsabilidade a socialização dos filhos através de práticas educativas 

e a garantia de um ambiente seguro e propício seu desenvolvimento e aprendizagem. 

Porém, nem todas as famílias são assim.  

Ao se partir de uma visão liberal de homem e de família, faz sentido cobrar que 

ela cumpra todos os requisitos anteriormente abordados, ou seja, é o modelo da família 

pensada, conforme apresentada por Szymanski (2000) que também apresenta como seu 

contraponto a família vivida.  

A família pensada é o modelo da família nuclear burguesa, segundo a qual o pai 

é o provedor e a mãe é naturalmente a cuidadora. A autora ressalta que, ao naturalizar 

esse modelo, acredita-se em um ideal de família. É preciso considerar que essa família 

pensada é uma produção cultural de caráter histórico que esconde contradições. Ao 

naturalizar estrutura, papéis sociais e normas, fortalece ideologias que sustentam uma 

sociedade desigual.  

Já o modelo da família vivida considera arranjos, organizações e estruturas 

familiares diversificadas. Ao olhar essa família real com dificuldades reais, é possível 

pensar em programas efetivos que favoreçam o desenvolvimento dessas famílias com 

suas crianças e jovens.  
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O professor considera-se limitado por não saber como melhorar a relação 

pais/escola.  

O Outro – Governo tem que, segundo os professores, investir pesado em 

educação de qualidade, na organização do sistema educacional e na profissionalização e 

valorização do professor. 
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CONCLUSÃO 
 

A pesquisa pretendeu identificar a visão dos professores a respeito do futuro dos 

alunos que ele considera em situação de risco e que vivem em contexto de precariedade 

de acesso aos bens culturais e materiais. A escola, por vezes, é o único equipamento de 

atenção das regiões mais vulneráveis e com maior possibilidade para investir no futuro 

de seus alunos. 

Porém, essas possibilidades não são reconhecidas pela instituição escola e nem 

pelos professores, pois, conforme apontou Gontijo (2012) em sua pesquisa, os 

professores – assim como grande parte da sociedade – não têm clareza sobre o que 

significa situação de risco ou vulnerabilidade, assim como não reconhecem seu papel 

como agente de proteção e promoção de direitos e cidadania.  

Analisar as representações sociais que professores deste determinado contexto 

têm sobre seus alunos permitiu identificar em quais elementos estão ancoradas, para 

assim iniciar um processo de desconstrução e transformação que leve a mudanças 

significativas no cenário escolar.  

Os elementos da representação social dos professores sobre situação de risco 

estão objetivados na “falta”. Por um lado, a família não realiza sua função “natural” na 

educação e desenvolvimento de seus filhos, e os alunos não têm educação e disciplina 

na escola, gerando uma falta de perspectiva de futuro. O aluno e sua família não sabem 

como atuar para sair dessa situação de “falta” produzida pela desigualdade e 

reproduzida pela concepção ideológica de família nuclear.  

A “falta” e o “sem” ficaram evidentes na categorização dos elementos que 

compõem a representação social situação de risco para este grupo de professores: 

a) Alunos: sem disciplina, sem educação (polidez), sem família, sem atenção, 

sem futuro; 

b) Famílias: sem estrutura, sem preparo, sem práticas educativas adequadas, 

sem afetividade, sem cuidados; 

c) Contexto vulnerável: sem lazer, sem cultura, sem esporte, sem saúde e sem 

atenção psicossocial; 
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d) Limitação do professor: sem ação frente ao aluno, sem práticas educativas 

com os pais, sem sistematização das condições que configuram risco. 

Os resultados apontaram para a culpabilização dos pais/famílias pelas condições 

de risco dos seus filhos e pela visão negativa que os próprios professores têm sobre o 

futuro desses alunos. Os professores apontaram famílias desestruturas, com arranjos 

diferenciados do modelo de família pensado e sem condições de educar seus filhos a 

partir de práticas educativas efetivas. Outra característica que chamou a atenção é que o 

professor se sente limitado diante da limitação dos pais de alunos indisciplinados e 

considerados de risco. Logo, se a família não sabe o que fazer, o professor também não 

sabe.  

O professor naturaliza a capacidade de educar como se fosse inerente à família e, 

diante de uma estrutura familiar diferenciada de um aluno problema, o professor se 

sente limitado, pois não vê possibilidade em conseguir o que espera da família. Essa 

visão orienta sua ação e, como não tem recursos para trabalhar com elas no sentido de 

formar pais educadores, desiste do aluno. Os pais, com seus recursos limitados, muitas 

vezes esperam que a escola cumpra sua função na educação dos seus filhos, porém ela 

acaba por abandonar os alunos e os pais se sentem como únicos culpados pelo fracasso 

escolar dos filhos, situação essa reforçada pela sociedade. 

Para realizar um trabalho com famílias, conforme o proposto por Szymanski 

(2000) tem que considerar, a princípio, o caráter histórico e social da instituição família, 

com seus arranjos “modelo ou diversificado” e seus problemas reais. Também é preciso 

considerar o contexto no qual essas famílias fazem parte, realizando exercícios de 

conscientização crítica sobre a dialética ideal/real, pensando em suas condições como 

educadores e desenvolver práticas e fatores de proteção para o processo de 

desenvolvimento humano de seus filhos.  

Segundo Amparo et al. (2008) existem três tipos de fatores de proteção: fatores 

individuais, fatores familiares e fatores relacionados ao apoio do meio ambiente; esses 

fatores favorecem a redução do impacto dos riscos, redução das reações negativas em 

cadeia, estabelecem e mantêm a autoestima e autoeficácia e criar oportunidades para 

reverter os efeitos do estresse. Assim, a comunidade e instituições do meio, como a 

escola, podem e devem propiciar meios de redução de risco.  
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Em relação às intervenções, Silva e Hutz (2002) apresentam propostas de 

prevenção que envolvem o contexto: a casa, a escola, a casa de parentes, vizinhos e 

amigos, os locais de lazer e de trabalho, as instituições que executam medidas de 

proteção ou socioeducativas e o setting terapêutico.  

Benetti (2002) enfatiza que não é fácil entrar no privado das famílias, mas é 

necessário o esforço de diversos segmentos e áreas na identificação e intervenção de 

práticas abusivas. Declara que métodos de prevenção devem compreender o micro e o 

macro social, considerando o problema de forma global e abrangendo desde o nível 

primário – conscientizando a população em geral, o secundário – que são os grupos 

mais vulneráveis, e o terciário – formado por famílias em que foram identificadas 

situações de maus tratos.  

A situação de risco é uma construção histórica e social, produto da desigualdade. 

Ao ser utilizado para definir criança, jovem, grupos ou população, podem acabar por 

orientar seu lugar no mundo, ou desenvolver atitudes contrárias a essa definição, muitas 

vezes agressivas e/ou ilícitas.  

Para desenvolver trabalhos efetivos em prol da superação desse fenômeno, é 

preciso, em primeiro lugar, identificá-los como produção histórica e social, 

desmistificando a visão naturalizada e inerente de que criança e jovem pobre que vivem 

em condições desfavoráveis são necessariamente de risco. Em segundo lugar, é preciso 

olhar os fenômenos designados de risco nos contexto nos quais ocorrem. A partir dessas 

considerações, as intervenções, leis, políticas públicas e projetos sociais passarão a 

trabalhar sobre as possibilidades de reação e superação desses jovens e de suas famílias 

às condições adversas trazidas pelo contexto.  

Ainda não há reconhecimento claro por parte dos atores da educação a respeito 

do conceito de risco e dos inúmeros fatores de risco gerados pela desigualdade, o que 

mantém uma visão naturalizada sobre esse fenômeno, como se fosse inerente à situação 

de pobreza. Há inúmeras famílias sem acesso aos bens culturais e materiais por falta de 

conhecimento. Manter a desigualdade é como manter os olhos vendados: da população 

que aceita e internaliza, de forma acrítica, ser considerada de risco; e da sociedade que 

continua mantendo os olhos vendados ao naturalizar os fenômenos, aceitando-os de 

forma acrítica. É preciso pensar além da família com suas dificuldades, que já é, por si, 

resultado de um processo de exclusão.  
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Finalizando esta reflexão com a consciência de que foram apreendidos apenas 

alguns elementos da representação social “situação de risco”, e muito ainda precisa ser 

estudado, ressalta-se a importância da instituição escolar atuar em contextos 

considerados de risco a partir da conscientização dos seus profissionais e abertura de 

diálogo e trabalho com crianças, jovens e famílias da comunidade.   

A ação do professor é essencial para a redução da desigualdade, para o sucesso 

na identificação de alunos que vivenciam situação de risco e para a atuação em prol da 

proteção e promoção dos direitos desses cidadãos, mas não de forma isolada, pois é 

preciso que a instituição escola, a instituição família e as redes de proteção estejam 

comprometidas com essa missão.  

Para dar continuidade a este trabalho fica a sugestão e a intenção de desenvolver 

um programa de capacitação dos atores da educação para atuar em contextos 

considerados de risco e para realizar um trabalho com as famílias que apresentam 

dificuldades em desenvolver práticas educativas.  
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ADENDOS 
 
Adendo 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu fui suficientemente informado a respeito do estudo “Representações Sociais de 

professores de uma escola do ensino fundamental sobre alunos considerados em risco 

psicossocial” 

Foram esclarecidos os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as 

garantias de confidencialidade, e que a minha participação não terá qualquer forma de 

remuneração ou custo. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e estou ciente que poderei retirar 

o meu termo de consentimento em qualquer etapa do mesmo.  

 

Nome:  ________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________ 

RG. _________________________ 

Fone: (     )____________________ 

 

_____________________________              Data_______/______/______ 

Assinatura do participante 

 

________________________________        Data _______/______/______ 

Maria da Conceição Rocha Pesce 

(Pesquisadora responsável) 
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Adendo 2 

Perfil do professor 
Nome: 
Unidade Escolar: 
  
1.Formação: 
Graduação:  Ano de conclusão: 
Origem da formação acadêmica: (   ) Pública    (   ) Privada 
Especialização: 
Pós graduação: 
  
2. Tempo de serviço: 
Na área docente:                                                         
Na presente escola: 
  
3. Exerce outra ocupação:   (   ) sim                (   ) não 
  
4. Sexo    (   ) Masculino           (   ) Feminino     
  
5. Faixa etária:  
(   ) entre 20 e 25            (   ) entre 26 e 30           (   ) entre 31 e 35   
(   ) entre 36 e 40            (   ) entre 41 e 45           (   ) acima de 46 anos 
  
6. Grau de instrução da mãe:                                                                       
Analfabeto:                                                                                                       
Ensino Fundamental: (   ) completo   (   ) incompleto 
Ensino Médio: (   ) completo   (   ) incompleto 
Ensino Superior: (   ) completo   (   ) incompleto 

  
7. Grau de instrução do pai:                                                                       
Analfabeto:                                                                                                       
Ensino Fundamental: (   ) completo   (   ) incompleto 
Ensino Médio: (   ) completo   (   ) incompleto 
Ensino Superior: (   ) completo   (   ) incompleto 
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Adendo 3 

Roteiro de entrevista  

   

1- Como são os jovens da sua escola que você considera que estão em situação de risco?  

São todos? Quem são? Por que?  

Como eles se apresentam para dar esta visão para você? 

 

2- Conta como é o perfil deste(s) aluno(s), seu comportamento em aula, com o grupo, com a 

família. 

Há alguma forma deste(s) aluno(s) ser modificado(s)? 

O que ele (s) (alunos) deveriam fazer que não fazem?  

O que a escola pode fazer? 

 

3- Você teve expectativa em relação a este(s) aluno(s)? 

Como será o futuro deste(s) aluno(s) na vida profissional, afetiva, emocional? Por quê? 

 

4- O que o professor pode fazer pelo futuro deste aluno? 

 

5- O que os pais podem fazer pelo futuro deste aluno? 

 

6- O que o governo pode fazer pelo futuro deste aluno? 
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Relatórios detalhados do primeiro e segundo corpus gerados pelo 
ALCESTE



 

 

 

 



Rapport détaillé
(Lundi 10 Juin 2013  à  12 h 11)

Résultats généraux
Paramétrage utilisé

Les paramètres utilisés sont ceux du paramétrage standard, c'est à dire les paramètres définis
et calculés par Alceste suivant la taille du corpus. En effet, dans ce paramétrage on utilise deux
classifications descendantes successives sur les unités de texte (unités de contexte) en faisant
varier légèrement la longueur de chaque unité de texte analysée, afin d'assurer la stabilité des
classes  terminales  en  écartant les  éventuelles variations dues  au découpage  du corpus. La
comparaison entre les  deux classifications  permet d'extraire les  classes intersection entre les
deux  classifications,  de telle manière qu'il y ait  un maximum  de classes retenues, ces classes
représentant  les idées et  les thèmes dominants  du corpus. Ces classes  sont constituées des
unités  de  texte, triées  suivant  leur  khi2  d'association dans la classe.  Ci-après les résultats 
détaillés de cette analyse:

Nom du corpus

Dernière modification du corpus

Informations préliminaires

10Nombre d'entretiens ou d'unités de contexte initiales (u.c.i.)

Nombre total de formes contenues dans le corpus 11824

1989Nombre de formes distinctes

Effectif moyen d'une forme

Nombre de hapax (formes présentes une seule fois dans le corpus)

271Nombre de formes prises en compte dans l'analyse après réduction

Nombre de formes supplémentaires (articles, pronoms,  etc.) 146

15Nombre de modalités de variables ou mots étoilés

Nombre d'unités textuelles ou unités de contexte élémentaires (u.c.e) 267

6

1129

Taille du corpus 68 Ko

10 Juin 2013  à  12 h 11

Type de traitement (et son code) Classification double (121)

Effectif maximum d'une forme 571

Date du traitement

A propos du traitement

Questoes 1 e 2 

Réduction du vocabulaire

Nombre de mots par unité de contexte pour la première classification

Nombre de mots par unité de contexte pour la seconde classification Calculé par Alceste

10 (valeur par défaut)

Nombre de classes stables retenues 3

Nombre de classes demandées par classification

Oui

Calculé par Alceste

Nombre d'occurrences pour définir une u.c.e 30

Pourcentage de richesse du vocabulaire 97.64 %

Fréquence minimum d'un mot pris en compte dans l'analyse 4

Nombre moyen de mots analysés par u.c.e 14.76

Nombre de couples de mots 8328

10 Juin 2013  à  12 h 11



Catégories grammaticales

Ce tableau représente les catégories grammaticales et leur statut dans l'analyse. Ces catégories 
peuvent être soit analysées (prises en compte dans l'analyse) , soit supplémentaires (présentes 
uniquement dans la description du profil des classes, non prises en compte dans l'analyse), soit
rejetées. Ces catégories sont affectées a priori aux formes reconnues du corpus. Par défaut, seuls
les noms, les verbes (mis à part les auxiliaires être, avoir et les verbes modaux), les adjectifs, les 
adverbes et les formes non reconnues sont analysés, dans la mesure où ces formes sont présentes 
au moins 4 fois dans le corpus. 

Valeur d'analyseListe des catégories grammaticales

Nombres en chiffre Eliminée

Mots en majuscules Suplémentaire

Mots non trouvés dans DICIN (si existe) Eliminée

formes non reconnues et fréquentes Analysée

Auxiliaire ESTAR Suplémentaire

Auxiliaire TER Suplémentaire

Auxiliaire HAVER Suplémentaire

Auxiliaire SER Suplémentaire

Prépositions simples et locutions prépositives Suplémentaire

Conjonctions et locutions conjonctives Suplémentaire

Interjections Suplémentaire

Pronoms Suplémentaire

Numéraux Suplémentaire

Adverbes Suplémentaire

Formes non reconnues Analysée



Dictionnaire des formes après réduction

Pendant la phase préliminaire, Alceste, après avoir constitué le dictionnaires des formes du corpus, 
procède à la réduction de ces mots afin de constituer un dictionnaire des formes réduites. Ces 
formes sont classées en fonction de leur effectif dans le corpus.

EffectifForme réduite Catégorie Grammaticale

166uma Formes non reconnues

164aluno Formes non reconnues

107da Formes non reconnues

102gente Formes non reconnues

90ach Formes non reconnues

82fal Formes non reconnues

81os Formes non reconnues

80pai Formes non reconnues

79escol Formes non reconnues

76do Formes non reconnues

70vai Formes non reconnues

63faz Formes non reconnues

56as Formes non reconnues

54famili Formes non reconnues

49professor Formes non reconnues

44fic Formes non reconnues

44trabalh Formes non reconnues

43sab Formes non reconnues

43coisa Formes non reconnues

42vez Formes non reconnues

37quer Formes non reconnues

37tenh Formes non reconnues

37filho Formes non reconnues

34consegu Formes non reconnues

33perceb Formes non reconnues

32pod Formes non reconnues

32situac Formes non reconnues

31pra Formes non reconnues

30quest Formes non reconnues

30relacao Formes non reconnues

29risco Formes non reconnues

28ao Formes non reconnues

28mae Formes non reconnues

28cham Formes non reconnues

28dess Formes non reconnues

27form Formes non reconnues

26dos Formes non reconnues

26pass Formes non reconnues

26convers Formes non reconnues

24vejo Formes non reconnues



24pesso Formes non reconnues

24acredit Formes non reconnues

23cheg Formes non reconnues

22casa Formes non reconnues

22vida Formes non reconnues

20dificil Formes non reconnues

19peg Formes non reconnues

19vao Formes non reconnues

19pergunt Formes non reconnues

18ano Formes non reconnues

18sei Formes non reconnues

18comportament Formes non reconnues

17acab Formes non reconnues

17grupo Formes non reconnues

17acontec Formes non reconnues

17atencao Formes non reconnues

16vem Formes non reconnues

16falt Formes non reconnues

16tent Formes non reconnues

16futuro Formes non reconnues

16problema Formes non reconnues

15men Formes non reconnues

15uns Formes non reconnues

15part Formes non reconnues

15sala Formes non reconnues

15coloc Formes non reconnues

14sej Formes non reconnues

14grande Formes non reconnues

14aprendiz Formes non reconnues

14agressivo Formes non reconnues

14transform Formes non reconnues

13aula Formes non reconnues

13ness Formes non reconnues

13casos Formes non reconnues

13mundo Formes non reconnues

13tempo Formes non reconnues

13colega Formes non reconnues

12ver Formes non reconnues

12pens Formes non reconnues

12droga Formes non reconnues

12poder Formes non reconnues

12momento Formes non reconnues

12respeit Formes non reconnues



Informations techniques

Après  l'analyse du vocabulaire,  Alceste  procède  au découpage du texte  et à la classification. 
Lors   de   cette   opération,   les   différentes   techniques  spécifiques  d'Alceste  sont  utilisées, 
comme  le  découpage  en  unités  de  contexte   et   la classification  descendante  hiérarchique. 
Rappelons  que  dans  une analyse standard,  les paramètres  sont  prédéfinis  par le logiciel,  et 
Alceste  procède à deux  classifications  successives  afin de retenir  les classes  les plus stables,
alors que  dans  une analyse paramétrée,  l'utilisateur  définit  ses propres paramètres  ainsi que
le  type  de  classification  (simple ou double).   En  règle  générale,  on  utilise  une  classification
simple  lorsque  le  corpus  est  de  petite taille,   par  exemple  pour  le  traitement  de  réponses 
à des question ouvertes, etc. En revanche, une classification double devient très intéreressante
lorsque  le  corpus  est  de  grande  taille  ( voir  les  différentes  techniques  d'optimisation  et de 
paramétrage). Nous vous rappelons  par ailleurs qu' un mot est analysé lorsqu'il est présent dans
au moins 4 u.c.e.

Nombre minimum de mots par unité de contexte

Nombre d'unités de contexte (regroupement des u.c.e)

Nombre de formes analysées différentes

23 mots analysés

135 unités de contexte

271 formes analysées

1ère classification 2ème classificationValeurs

26 mots analysés

119 unités de contexte

271 formes analysées

Liste des formes analysées

uma, aluno, da, gente, ach, fal, os, pai, escol, do, vai, faz, as, famili, professor, fic, trabalh, sab, 
coisa, vez, quer, tenh, filho, consegu, perceb, pod, situac, pra, quest, relacao, risco, ao, mae, cham, 
dess, form, dos, pass, convers, vejo, pesso, acredit, cheg, casa, vida, dificil, peg, vao, pergunt, ano, 
sei, comportament, acab, grupo, acontec, atencao, vem, falt, tent, futuro, problema, men, uns, part, 
sala, coloc, sej, grande, aprendiz, agressivo, transform, aula, ness, casos, mundo, tempo, colega, 
ver, pens, droga, poder, momento, respeit, dia, mex, vou, deix, estud, dificuldade, expectativa, ve, 
das, med, lado, comec, idade, maior, precis, celular, profission, por_exemplo, fez, cont, entr, poss, 
curso, caminh, crianca, fazendo, sozinho, emocional, alfabetizado, boa, dar, vir, diss, meio, aprend, 
dialog, continu, exemplo, preocup, diferenca, bas, fat, nas, num, hora, teve, veio, diria, exist, daquel, 
melhor, perfil, afetiva, modific, acompanha, atividade, identific, quinta_serie, sala_de_aula, ir, lev, not, 
rua, chor, jeit, esper, parec, rapid, refer, atendi, chance, depend, entend, limite, mesmos, resgat, 
abandon, carente, carinho, intelig, percebi, sabendo, apresent, parceria, presente, faculdade, diz, lig, 
mao, ped, tir, tom, gost, nest, viol, aceit, apoio, errad, feito, guard, lidar, livro, muita, ponto, termo, 
valor, bairro, frente, regiao, regras, semana, encontr, largado, pratica, tecnico, valoriz, principal, 
sociedade, importante, justamente, extremamente, setima_serie, agressividade, possibilidade, avo, 
ceu, cit, cri, deu, dur, foc, jog, mor, mud, ajud, busc, iria, louc, parc, perd, pior, sent, sofr, sonh, torn,
abrac, amigo, claro, cumpr, diret, ideia, mesma, mostr, music, quase, quiet, roupa, visao, bolsas, 
conviv, esteja, histor, imagin, recebe, adianta, maneira, mudanca, organiz, por_que, propria, sentido, 
conteudo, demonstr, enxergar, pesquisa, predomin, question, reconhec, impressao, inclusive, 
potencial, analfabeto, de_repente, geralmente, orientacao, setimo_ano, modificados, vinte_por_cento,



Croisement des classifications

Après la phase de classification, voici les résultats retenus par Alceste:

Nombre de classes stables

Pourcentage d'unités de contexte élémentaires (u.c.e) classées

Nombre minimum d'u.c.e pour retenir une classe

3

70 %

14

Arbre de classification descendante



Analyse factorielle des correspondances en coordonnées

Analyse factorielle des correspondances en corrélations



Analyse factorielle des correspondances en contributions

Classification ascendante hiérarchique sur le corpus



Tableau croisant classes et catégories

Ce tableau à double entrée représente les catégories grammaticales en fonction des classes.
Les valeurs dans le tableau indiquent les valeurs de khi2 d'association d'une catégorie grammaticale
par rapport à une classe donnée. Les valeurs de khi2 positives correspondent à une forte présence,
en revanche, les valeurs de khi2 négatives montrent une absence significative.

Adjectifs et adverbes

Adverbes en "ment"

Interjections

Nombres

Nombres en chiffre

Mots en majuscules

Mots non trouvés dans DICIN

Mois/jour

Couleurs

Famille

Lieux, pays

Noms

Epoques/ Mesures

Catégories grammaticales

Verbes

Prénoms

Mots non reconnus et fréquents

Marqueurs d'1 relation temporelle 

Marqueurs d'1 intensité 

Marqueurs d'1 relation discursive 

Marqueurs de la personne

Auxiliaires être et avoir

Mots outils non classés

Mots reconnus mais non codés

Marqueurs d'1 modalisation

Marqueurs d'1 relation spatiale 

Démonstratifs, indéfinis et relatifs

Verbes modaux

Formes non reconnues

Absent Absent

Absent Absent Absent

Absent Absent Absent

Absent Absent Absent

Absent Absent Absent

Absent Absent Absent

Absent Absent Absent

Absent Absent Absent

Absent Absent Absent

Absent Absent Absent

0 -1 3

Absent Absent Absent

Absent Absent Absent

Absent Absent Absent

Absent Absent Absent

Absent Absent Absent

Absent Absent Absent

-4 0 7

0 -2 0

0 0 0

0 1 0

0 -1 3

0 2 -1

0 0 0

0 0 -1

0 0 0

0 0 0

Absent Absent Absent

Absent

Classe 2 Classe 3Classe 1



Présences significatives

Résultats de la classe n°1

Voici le vocabulaire 
caract éristique 
(formes r éduites)  
de la classe 1 en 
fonction du khi2.

Voici le vocabulaire caractéristique (formes réduites)  de la classe 1 en fonction du khi2.
Effectif 1  : effectif réel du mot dans la classe ;
Effectif 2  : nombre d'u.c.e de la classe contenant le mot ;
Total        : nombre total d'u.c.e classées contenant le mot ;
Percent    : pourcentage du nombre d'u.c.e de la classe contenant le mot.

Vocabulaire Khi2 Effectif 1 Total Percent Catégorie GrammaticaleEffectif 2

vao 18 13 13 100% Formes non reconnues17

vida 15 16 19 84% Formes non reconnues19

estud 14 10 10 100% Formes non reconnues10

futuro 14 12 13 92% Formes non reconnues14

acredit 13 15 18 83% Formes non reconnues17

profission 12 9 9 100% Formes non reconnues9

afetiva 10 7 7 100% Formes non reconnues7

ach 9 28 45 62% Formes non reconnues43

vai 8 24 38 63% Formes non reconnues41

emocional 8 6 6 100% Formes non reconnues6

faculdade 8 6 6 100% Formes non reconnues6

bas 7 5 5 100% Formes non reconnues6

hoje 7 5 5 100% Adverbes5

caminh 7 5 5 100% Formes non reconnues7

chance 7 5 5 100% Formes non reconnues6

grande 7 7 8 88% Formes non reconnues9

carinho 7 5 5 100% Formes non reconnues6

expectativa 7 7 8 88% Formes non reconnues8

possibilidade 7 5 5 100% Formes non reconnues5

*suj_02 6 11 15 73% Formes non reconnues11

aprendiz 6 8 10 80% Formes non reconnues8

avo 5 4 4 100% Formes non reconnues4

sonh 5 4 4 100% Formes non reconnues4

teve 5 4 4 100% Formes non reconnues4

aprend 5 6 7 86% Formes non reconnues6

sempre 5 6 7 86% Adverbes6

tecnico 5 4 4 100% Formes non reconnues5

eu 4 54 110 49% Pronoms99

dur 4 3 3 100% Formes non reconnues3

ter 4 17 28 61% Auxiliaire TER22

para 4 33 62 53% Prépositions simples et 43

part 4 8 11 73% Formes non reconnues8

qual 4 3 3 100% Pronoms3

todo 4 5 6 83% Pronoms5

curso 4 5 6 83% Formes non reconnues8

todos 4 11 17 65% Pronoms13



*tpm_3 4 20 34 59% Formes non reconnues20

bolsas 4 3 3 100% Formes non reconnues4

melhor 4 5 6 83% Formes non reconnues4

*suj_04 4 8 11 73% Formes non reconnues8

consegu 4 14 22 64% Formes non reconnues16

por_que 4 3 3 100% Formes non reconnues3

diferenca 4 5 6 83% Formes non reconnues5

l 3 4 5 80% Formes non reconnues6

ir 3 4 5 80% Formes non reconnues4

boa 3 4 5 80% Formes non reconnues4

dar 3 4 5 80% Formes non reconnues4

dos 3 10 16 63% Formes non reconnues11

ver 3 6 8 75% Formes non reconnues6

dess 3 13 21 62% Formes non reconnues16

essa 3 15 26 58% Pronoms16

tenh 3 15 26 58% Formes non reconnues19

maior 3 4 5 80% Formes non reconnues4

poder 3 7 10 70% Formes non reconnues7

depend 3 4 5 80% Formes non reconnues4

depois 3 6 8 75% Adverbes6

*suj_03 3 8 12 67% Formes non reconnues8

*suj_08 3 8 12 67% Formes non reconnues8

infelizmente 3 4 5 80% Adverbes4

das 2 6 9 67% Formes non reconnues7

men 2 6 9 67% Formes non reconnues8

menos 2 7 11 64% Prépositions simples et 8

mundo 2 6 9 67% Formes non reconnues6

vamos 2 5 7 71% Interjections5

transform 2 5 7 71% Formes non reconnues8



Détail des présences significatives

Le tableau ci-dessous donne pour chaque forme réduite les formes complètes associées, ainsi 
que leur effectif dans la classe 1.

Forme réduite Formes complètes associées

vao vao(17)

vida vida(19)

estud estuda(2) estudando(2) estudante(3) estudava(1) estudo(2)

futuro futuro(13) futuros(1)

acredit acredita(3) acreditar(2) acreditem(1) acredito(11)

profission profissional(9)

afetiva afetiva(5) afetivamente(2)

ach achar(1) achava(2) acho(40)

vai vai(41)

emocional emocional(5) emocionalmente(1)

faculdade faculdade(6)

bas base(5) basico(1)

hoje hoje(5)

caminh caminho(7)

chance chance(5) chances(1)

grande grande(8) grandes(1)

carinho carinho(6)

expectativa expectativa(6) expectativas(2)

possibilidade possibilidade(4) possibilidades(1)

aprendiz aprendizado(2) aprendizagem(6)

avo avo(4)

sonh sonhar(1) sonho(3)

teve teve(4)

aprend aprende(1) aprender(4) aprendiam(1)

sempre sempre(6)

tecnico tecnico(4) tecnicos(1)

eu eu(99)

dur duro(3)

ter ter(22)

para para(43)

part parte(6) partes(1) partir(1)

qual qual(3)

todo todo(5)

curso curso(6) cursos(2)

todos todos(13)

bolsas bolsas(4)

melhor melhorar(2) melhore(2) melhores(1)

melhor melhor(4)



consegu consegue(7) conseguir(7) conseguiu(2)

por_que por_que(3)

diferenca diferenca(5)

l l(6)

ir ir(4)

boa boa(4)

dar dar(4)

dos dos(11)

ver ver(5) verao(1)

dess dessa(7) dessas(3) desse(3) desses(3)

essa essa(16)

tenh tenha(3) tenham(1) tenho(15)

maior maior(1) maioria(3)

poder poder(7)

depend depende(3) depender(1)

depois depois(6)

infelizmente infelizmente(4)

das das(7)

men menina(2) meninas(4) menino(2)

menos menos(8)

mundo mundo(6)

vamos vamos(5)

transform transforma(1) transformacao(1) transformar(6)



Absences significatives

Voici le vocabulaire significativement absent de la classe 1 en fonction du khi2.
Effectif         : nombre d 'uce de la classe contenant le mot ;
Total            : nombre total d'u.c.e classées contenant le mot ; 
Percent        : pourcentage du nombre d 'uce de la classe contenant le mot.

Vocabulaire Khi2 Effectif Total Catégorie GrammaticalePercent

cham -16 0 19 0% Formes non reconnues

perceb -14 0 17 0% Formes non reconnues

gente -12 12 52 23% Formes non reconnues

famili -12 3 26 12% Formes non reconnues

atencao -10 0 12 0% Formes non reconnues

sab -8 4 24 17% Formes non reconnues

*suj_07 -8 4 24 17% Formes non reconnues

ate -7 2 16 13% Prépositions simples et locutions 

mex -7 0 9 0% Formes non reconnues

uns -7 0 9 0% Formes non reconnues

vez -7 3 20 15% Formes non reconnues

estao -7 2 17 12% Auxiliaire ESTAR

agressivo -7 0 9 0% Formes non reconnues

comportament -7 0 9 0% Formes non reconnues

os -6 13 47 28% Formes non reconnues

cont -6 0 7 0% Formes non reconnues

daquel -6 0 7 0% Formes non reconnues

fazendo -6 0 8 0% Formes non reconnues

respeit -6 0 7 0% Formes non reconnues

acompanha -6 0 7 0% Formes non reconnues

vou -5 0 6 0% Formes non reconnues

mais -5 11 40 28% Adverbes

diria -5 0 6 0% Formes non reconnues

pouco -5 1 10 10% Pronoms

tempo -5 0 6 0% Formes non reconnues

*tpm_2 -5 36 101 36% Formes non reconnues

atendi -5 0 6 0% Formes non reconnues

colega -5 0 6 0% Formes non reconnues

quando -5 4 20 20% Conjonctions et locutions 

atividade -5 0 6 0% Formes non reconnues

realmente -5 0 6 0% Adverbes

em -4 22 66 33% Prépositions simples et locutions 

com -4 21 63 33% Prépositions simples et locutions 

meu -4 0 5 0% Pronoms

hora -4 0 5 0% Formes non reconnues

nest -4 0 5 0% Formes non reconnues

sala -4 0 5 0% Formes non reconnues



tanto -4 2 12 17% Conjonctions et locutions 

dialog -4 0 5 0% Formes non reconnues

embora -4 0 5 0% Conjonctions et locutions 

professor -4 6 24 25% Formes non reconnues

alfabetizado -4 0 5 0% Formes non reconnues

med -3 0 4 0% Formes non reconnues

nos -3 2 11 18% Pronoms

not -3 0 4 0% Formes non reconnues

rua -3 0 4 0% Formes non reconnues

aluno -3 29 81 36% Formes non reconnues

errad -3 0 4 0% Formes non reconnues

grupo -3 1 8 13% Formes non reconnues

quiet -3 0 4 0% Formes non reconnues

comigo -3 0 4 0% Pronoms

situac -3 6 23 26% Formes non reconnues

*suj_06 -3 7 25 28% Formes non reconnues

convers -3 4 17 24% Formes non reconnues

encontr -3 0 4 0% Formes non reconnues

apresent -3 0 4 0% Formes non reconnues

para-que -3 1 8 13% Conjonctions et locutions 

quinta_serie -3 0 4 0% Formes non reconnues

vinte_por_cento -3 0 4 0% Formes non reconnues

um -2 27 74 36% Numéraux

ve -2 1 7 14% Formes non reconnues

ali -2 4 16 25% Adverbes

deu -2 0 3 0% Formes non reconnues

pai -2 13 40 33% Formes non reconnues

sao -2 9 29 31% Auxiliaire SER

isso -2 21 60 35% Pronoms

sofr -2 0 3 0% Formes non reconnues

amigo -2 0 3 0% Formes non reconnues

claro -2 0 3 0% Formes non reconnues

desde -2 0 3 0% Prépositions simples et locutions 

houve -2 0 3 0% Auxiliaire HAVER

lidar -2 0 3 0% Formes non reconnues

quest -2 5 19 26% Formes non reconnues

risco -2 6 21 29% Formes non reconnues

alguns -2 2 10 20% Pronoms

bairro -2 0 3 0% Formes non reconnues

entend -2 0 3 0% Formes non reconnues

estava -2 2 10 20% Auxiliaire ESTAR

perfil -2 0 3 0% Formes non reconnues

aqueles -2 0 3 0% Pronoms

naquele -2 0 3 0% Pronoms

propria -2 0 3 0% Formes non reconnues

por_exemplo -2 1 7 14% Formes non reconnues



Catégories grammaticales

Voici la liste des catégories grammaticales en fonction de leur khi2 et leur effectif dans la classe 1.
Khi2 > 0  signifie une présence relative de la catégorie.
Khi2 < 0  signifie une absence relative de la catégorie.
Khi2 = 0  signifie que la présence de la catégorie dans la classe n'est pas significative.

Khi2 EffectifCatégorie Grammaticale

0 56Auxiliaire TER

0 2Auxiliaire HAVER

0 32Auxiliaire SER

0 153Prépositions simples et locutions prépositives

0 192Conjonctions et locutions conjonctives

0 20Interjections

0 386Pronoms

0 29Numéraux

0 203Adverbes

0 32Mots en majuscules

-4 10Auxiliaire ESTAR



Unités de Contexte Elémentaires de la classe 1

Ci-dessous la liste des unités de contexte élémentaires (u.c.e) caractéristiques de la classe 1, 
triées par ordre d'importance (khi2) dans la classe et précédées de leur unité de contexte initiale
(u.c.i) associée. On observe ainsi les formes les plus caractéristiques de la classe marquées par
des parenthèses.

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) (esse) (sonho) (eu) (tenho) (para) mim que eles nao tem. em relacao ao (futuro) (profissional), 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) (esse) (sonho) (eu) (tenho) (para) mim que eles nao tem. em relacao ao (futuro) (profissional), 
aqui (no) brasil a gente ja (teve) aquela divisao do (curso) classico e o (curso) tecnicista.

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) (esse) (sonho) (eu) (tenho) (para) mim que eles nao tem. em relacao ao (futuro) (profissional), 
aqui (no) brasil a gente ja (teve) aquela divisao do (curso) classico e o (curso) tecnicista.
uce n° 134  Khi2 = 11            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) (esse) (sonho) (eu) (tenho) (para) mim que eles nao tem. em relacao ao (futuro) (profissional), 
aqui (no) brasil a gente ja (teve) aquela divisao do (curso) classico e o (curso) tecnicista.
uce n° 134  Khi2 = 11            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
em relacao a (vida) (afetiva) e (emocional), (eu) (acho) que eles (vao) (precisar) de (ajuda) de psicologos. 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) (esse) (sonho) (eu) (tenho) (para) mim que eles nao tem. em relacao ao (futuro) (profissional), 
aqui (no) brasil a gente ja (teve) aquela divisao do (curso) classico e o (curso) tecnicista.
uce n° 134  Khi2 = 11            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
em relacao a (vida) (afetiva) e (emocional), (eu) (acho) que eles (vao) (precisar) de (ajuda) de psicologos. 
E (eu) (acho) que (vai) carregando (essa) dificuldade (no) casamento, (depois) eles (vao) criar os proprios

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) (esse) (sonho) (eu) (tenho) (para) mim que eles nao tem. em relacao ao (futuro) (profissional), 
aqui (no) brasil a gente ja (teve) aquela divisao do (curso) classico e o (curso) tecnicista.
uce n° 134  Khi2 = 11            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
em relacao a (vida) (afetiva) e (emocional), (eu) (acho) que eles (vao) (precisar) de (ajuda) de psicologos. 
E (eu) (acho) que (vai) carregando (essa) dificuldade (no) casamento, (depois) eles (vao) criar os proprios
filhos.
uce n° 250  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) (esse) (sonho) (eu) (tenho) (para) mim que eles nao tem. em relacao ao (futuro) (profissional), 
aqui (no) brasil a gente ja (teve) aquela divisao do (curso) classico e o (curso) tecnicista.
uce n° 134  Khi2 = 11            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
em relacao a (vida) (afetiva) e (emocional), (eu) (acho) que eles (vao) (precisar) de (ajuda) de psicologos. 
E (eu) (acho) que (vai) carregando (essa) dificuldade (no) casamento, (depois) eles (vao) criar os proprios
filhos.
uce n° 250  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(fazer) com-que eles (acreditem) em si mesmos, que eles experimentem o sentimento de auto 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) (esse) (sonho) (eu) (tenho) (para) mim que eles nao tem. em relacao ao (futuro) (profissional), 
aqui (no) brasil a gente ja (teve) aquela divisao do (curso) classico e o (curso) tecnicista.
uce n° 134  Khi2 = 11            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
em relacao a (vida) (afetiva) e (emocional), (eu) (acho) que eles (vao) (precisar) de (ajuda) de psicologos. 
E (eu) (acho) que (vai) carregando (essa) dificuldade (no) casamento, (depois) eles (vao) criar os proprios
filhos.
uce n° 250  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(fazer) com-que eles (acreditem) em si mesmos, que eles experimentem o sentimento de auto 
realizacao, para-que isso se repita (no) (futuro). O (grande) (sonho) (dos) rapazes, (hoje), e comprar uma 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) (esse) (sonho) (eu) (tenho) (para) mim que eles nao tem. em relacao ao (futuro) (profissional), 
aqui (no) brasil a gente ja (teve) aquela divisao do (curso) classico e o (curso) tecnicista.
uce n° 134  Khi2 = 11            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
em relacao a (vida) (afetiva) e (emocional), (eu) (acho) que eles (vao) (precisar) de (ajuda) de psicologos. 
E (eu) (acho) que (vai) carregando (essa) dificuldade (no) casamento, (depois) eles (vao) criar os proprios
filhos.
uce n° 250  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(fazer) com-que eles (acreditem) em si mesmos, que eles experimentem o sentimento de auto 
realizacao, para-que isso se repita (no) (futuro). O (grande) (sonho) (dos) rapazes, (hoje), e comprar uma 
moto financiada, se tornarem motoboys ou entregadores de pizza, e (poder) namorar (no) fim de 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) (esse) (sonho) (eu) (tenho) (para) mim que eles nao tem. em relacao ao (futuro) (profissional), 
aqui (no) brasil a gente ja (teve) aquela divisao do (curso) classico e o (curso) tecnicista.
uce n° 134  Khi2 = 11            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
em relacao a (vida) (afetiva) e (emocional), (eu) (acho) que eles (vao) (precisar) de (ajuda) de psicologos. 
E (eu) (acho) que (vai) carregando (essa) dificuldade (no) casamento, (depois) eles (vao) criar os proprios
filhos.
uce n° 250  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(fazer) com-que eles (acreditem) em si mesmos, que eles experimentem o sentimento de auto 
realizacao, para-que isso se repita (no) (futuro). O (grande) (sonho) (dos) rapazes, (hoje), e comprar uma 
moto financiada, se tornarem motoboys ou entregadores de pizza, e (poder) namorar (no) fim de 
(semana).

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) (esse) (sonho) (eu) (tenho) (para) mim que eles nao tem. em relacao ao (futuro) (profissional), 
aqui (no) brasil a gente ja (teve) aquela divisao do (curso) classico e o (curso) tecnicista.
uce n° 134  Khi2 = 11            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
em relacao a (vida) (afetiva) e (emocional), (eu) (acho) que eles (vao) (precisar) de (ajuda) de psicologos. 
E (eu) (acho) que (vai) carregando (essa) dificuldade (no) casamento, (depois) eles (vao) criar os proprios
filhos.
uce n° 250  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(fazer) com-que eles (acreditem) em si mesmos, que eles experimentem o sentimento de auto 
realizacao, para-que isso se repita (no) (futuro). O (grande) (sonho) (dos) rapazes, (hoje), e comprar uma 
moto financiada, se tornarem motoboys ou entregadores de pizza, e (poder) namorar (no) fim de 
(semana).
uce n° 43  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) (esse) (sonho) (eu) (tenho) (para) mim que eles nao tem. em relacao ao (futuro) (profissional), 
aqui (no) brasil a gente ja (teve) aquela divisao do (curso) classico e o (curso) tecnicista.
uce n° 134  Khi2 = 11            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
em relacao a (vida) (afetiva) e (emocional), (eu) (acho) que eles (vao) (precisar) de (ajuda) de psicologos. 
E (eu) (acho) que (vai) carregando (essa) dificuldade (no) casamento, (depois) eles (vao) criar os proprios
filhos.
uce n° 250  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(fazer) com-que eles (acreditem) em si mesmos, que eles experimentem o sentimento de auto 
realizacao, para-que isso se repita (no) (futuro). O (grande) (sonho) (dos) rapazes, (hoje), e comprar uma 
moto financiada, se tornarem motoboys ou entregadores de pizza, e (poder) namorar (no) fim de 
(semana).
uce n° 43  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
O (curso) (tecnico) era (para) aquele filho do operario, que nao iria mesmo (ter) a (chance) de (fazer) 
uma (faculdade), (entao) ele nao iria mais que um (curso) (tecnico). (hoje) (ha) uma inversao de valores 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) (esse) (sonho) (eu) (tenho) (para) mim que eles nao tem. em relacao ao (futuro) (profissional), 
aqui (no) brasil a gente ja (teve) aquela divisao do (curso) classico e o (curso) tecnicista.
uce n° 134  Khi2 = 11            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
em relacao a (vida) (afetiva) e (emocional), (eu) (acho) que eles (vao) (precisar) de (ajuda) de psicologos. 
E (eu) (acho) que (vai) carregando (essa) dificuldade (no) casamento, (depois) eles (vao) criar os proprios
filhos.
uce n° 250  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(fazer) com-que eles (acreditem) em si mesmos, que eles experimentem o sentimento de auto 
realizacao, para-que isso se repita (no) (futuro). O (grande) (sonho) (dos) rapazes, (hoje), e comprar uma 
moto financiada, se tornarem motoboys ou entregadores de pizza, e (poder) namorar (no) fim de 
(semana).
uce n° 43  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
O (curso) (tecnico) era (para) aquele filho do operario, que nao iria mesmo (ter) a (chance) de (fazer) 
uma (faculdade), (entao) ele nao iria mais que um (curso) (tecnico). (hoje) (ha) uma inversao de valores 
de certa forma porque (muitos) alunos querem (ir) (para) a etec, pegar uma (base) ali, (depois) (sonhar) 

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) (esse) (sonho) (eu) (tenho) (para) mim que eles nao tem. em relacao ao (futuro) (profissional), 
aqui (no) brasil a gente ja (teve) aquela divisao do (curso) classico e o (curso) tecnicista.
uce n° 134  Khi2 = 11            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
em relacao a (vida) (afetiva) e (emocional), (eu) (acho) que eles (vao) (precisar) de (ajuda) de psicologos. 
E (eu) (acho) que (vai) carregando (essa) dificuldade (no) casamento, (depois) eles (vao) criar os proprios
filhos.
uce n° 250  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(fazer) com-que eles (acreditem) em si mesmos, que eles experimentem o sentimento de auto 
realizacao, para-que isso se repita (no) (futuro). O (grande) (sonho) (dos) rapazes, (hoje), e comprar uma 
moto financiada, se tornarem motoboys ou entregadores de pizza, e (poder) namorar (no) fim de 
(semana).
uce n° 43  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
O (curso) (tecnico) era (para) aquele filho do operario, que nao iria mesmo (ter) a (chance) de (fazer) 
uma (faculdade), (entao) ele nao iria mais que um (curso) (tecnico). (hoje) (ha) uma inversao de valores 
de certa forma porque (muitos) alunos querem (ir) (para) a etec, pegar uma (base) ali, (depois) (sonhar) 
com um (curso) superior.

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) (esse) (sonho) (eu) (tenho) (para) mim que eles nao tem. em relacao ao (futuro) (profissional), 
aqui (no) brasil a gente ja (teve) aquela divisao do (curso) classico e o (curso) tecnicista.
uce n° 134  Khi2 = 11            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
em relacao a (vida) (afetiva) e (emocional), (eu) (acho) que eles (vao) (precisar) de (ajuda) de psicologos. 
E (eu) (acho) que (vai) carregando (essa) dificuldade (no) casamento, (depois) eles (vao) criar os proprios
filhos.
uce n° 250  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(fazer) com-que eles (acreditem) em si mesmos, que eles experimentem o sentimento de auto 
realizacao, para-que isso se repita (no) (futuro). O (grande) (sonho) (dos) rapazes, (hoje), e comprar uma 
moto financiada, se tornarem motoboys ou entregadores de pizza, e (poder) namorar (no) fim de 
(semana).
uce n° 43  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
O (curso) (tecnico) era (para) aquele filho do operario, que nao iria mesmo (ter) a (chance) de (fazer) 
uma (faculdade), (entao) ele nao iria mais que um (curso) (tecnico). (hoje) (ha) uma inversao de valores 
de certa forma porque (muitos) alunos querem (ir) (para) a etec, pegar uma (base) ali, (depois) (sonhar) 
com um (curso) superior.
uce n° 48  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2

uce n° 44  Khi2 = 26            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(no) (caso) aqui (desse) aluno, (eu) nao vejo ele nem numa (boa) (faculdade), tambem nao vejo ele em 
um (curso) (tecnico) porque ele nao esta conseguindo (dar) (esse) passo de (valorizar) o-que ele esta 
(estudando) (agora) (para) (poder) (fazer) a (diferenca) (depois).
uce n° 214  Khi2 = 24            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
tem aluno que nao (vai) (conseguir) (por) causa (dessa) defasagem, mas uma (grande) (maioria) (vai) 
(conseguir) (aprendizagem). E esses alunos tem tudo (para) ser inserido (no) mercado de (trabalho). 
(muitos) deles nao (vao) (ter), nao e que nao (vai) (ter) capacidade, eles (vao) (chegar) com pouco 
(estudo) pra (chegar) em uma universidade, mas (para) (chegar) (no) mercado de (trabalho), eles (vao) 
(ter) condicoes tranquilamente.
uce n° 218  Khi2 = 23            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(entao), (muitos) (desses) alunos (vao) (fazer) (cursos) (tecnicos) (no) (futuro), (para) (poder) se adaptar 
e (ter) uma (melhor) renda. E a (parte) (afetiva), se o aluno nao caiu na droga, nao caiu (no) vicio, 
(conseguiu) passar, so foi a (aprendizagem) que, (por) causa (dos) pais que na idade adequada nao 
auxiliou a escola, (entrou), pegou o (caminho).
uce n° 131  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(tenho) (expectativas) (sim). (acho) que na (vida) (profissional) (menos) da metade que (consegue), isso 
(por) (ver) mesmo estatisticamente, que e (menos) da metade que (consegue) (fazer) uma (faculdade), 
(eu) (acho).
uce n° 200  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entao) o pai nao esta nem ai e (infelizmente), se a familia nao abracar, nao fizer nada, (eu) (acredito) 
que o (futuro) (dele) nao (vai) ser um (dos) (melhores). (eu) gostaria que nao fosse, mas. (acho) que ele 
nao construira familia porque ele e muito carente assim, (dessas) coisas, (dessa) (parte) (emocional).
uce n° 94  Khi2 = 17            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acho) que na (vida) (afetiva) eles tem (menos) (chance), porque (eu) (acredito) muito que tem 
(sempre) uma identificacao, senao bandido seria (sozinho), nao teria familia. (agora) (no) (futuro) 
(profissional) (eu) vejo (muitos) (no) (trabalho) informal.
uce n° 76  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(vai) passar a (mao) na garota, ninguem quer isso, (g). voce tem que (aprender). (entao), (eu) (acho) que 
(vai) ser aquele marido, aquele homem, aquele namorado grosso, (vai) jogar, nao (vai) se preocupar se 
esta (bom), se (vai) (ter) prazer na relacao_sexual, se (vai) (dar) (carinho), (eu) nao vejo isso, nao 
(consigo) (ver).
uce n° 96  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
com o pedagogico, que necessitava de um diploma, (vai) (para) a area do comercio, a area da prestacao 
de servico, (eu) (acredito) que tem, nao (vao) (todos) (virar) bandidos. (acho) que eles tem uma (chance), 
mas com dificuldades, como a (maioria) que (tenho) por-aqui.
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) (esse) (sonho) (eu) (tenho) (para) mim que eles nao tem. em relacao ao (futuro) (profissional), 
aqui (no) brasil a gente ja (teve) aquela divisao do (curso) classico e o (curso) tecnicista.
uce n° 134  Khi2 = 11            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
em relacao a (vida) (afetiva) e (emocional), (eu) (acho) que eles (vao) (precisar) de (ajuda) de psicologos. 
E (eu) (acho) que (vai) carregando (essa) dificuldade (no) casamento, (depois) eles (vao) criar os proprios
filhos.
uce n° 250  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(fazer) com-que eles (acreditem) em si mesmos, que eles experimentem o sentimento de auto 
realizacao, para-que isso se repita (no) (futuro). O (grande) (sonho) (dos) rapazes, (hoje), e comprar uma 
moto financiada, se tornarem motoboys ou entregadores de pizza, e (poder) namorar (no) fim de 
(semana).
uce n° 43  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
O (curso) (tecnico) era (para) aquele filho do operario, que nao iria mesmo (ter) a (chance) de (fazer) 
uma (faculdade), (entao) ele nao iria mais que um (curso) (tecnico). (hoje) (ha) uma inversao de valores 
de certa forma porque (muitos) alunos querem (ir) (para) a etec, pegar uma (base) ali, (depois) (sonhar) 
com um (curso) superior.
uce n° 48  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(entao) talvez daqui a oito_anos, dez_anos, nao (tenha) mais (essa) (possibilidade) (das) (bolsas). em 



relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).
uce n° 219  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).
uce n° 219  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas a escola so (trabalhando), e cinquenta_por_cento. (entao), (depende) (dos) pais. (eu) (acredito) que 

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).
uce n° 219  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas a escola so (trabalhando), e cinquenta_por_cento. (entao), (depende) (dos) pais. (eu) (acredito) que 
(consegue) (ter) uma (vida) social. O (emocional) e dificil a gente falar do aluno, de emocao. ate-a gente, 
professor, tem uma (vida) corrida, as vezes a gente deixa faltar um pouquinho de (carinho) (para) o filho, 

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).
uce n° 219  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas a escola so (trabalhando), e cinquenta_por_cento. (entao), (depende) (dos) pais. (eu) (acredito) que 
(consegue) (ter) uma (vida) social. O (emocional) e dificil a gente falar do aluno, de emocao. ate-a gente, 
professor, tem uma (vida) corrida, as vezes a gente deixa faltar um pouquinho de (carinho) (para) o filho, 
(para) (poder) (dar) conta (dos) compromissos.

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).
uce n° 219  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas a escola so (trabalhando), e cinquenta_por_cento. (entao), (depende) (dos) pais. (eu) (acredito) que 
(consegue) (ter) uma (vida) social. O (emocional) e dificil a gente falar do aluno, de emocao. ate-a gente, 
professor, tem uma (vida) corrida, as vezes a gente deixa faltar um pouquinho de (carinho) (para) o filho, 
(para) (poder) (dar) conta (dos) compromissos.
uce n° 249  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).
uce n° 219  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas a escola so (trabalhando), e cinquenta_por_cento. (entao), (depende) (dos) pais. (eu) (acredito) que 
(consegue) (ter) uma (vida) social. O (emocional) e dificil a gente falar do aluno, de emocao. ate-a gente, 
professor, tem uma (vida) corrida, as vezes a gente deixa faltar um pouquinho de (carinho) (para) o filho, 
(para) (poder) (dar) conta (dos) compromissos.
uce n° 249  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
trata_se de (analfabetos) funcionais, em (sua) (maioria). pessoas que nao (vao) (conseguir) (fazer) uso 

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).
uce n° 219  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas a escola so (trabalhando), e cinquenta_por_cento. (entao), (depende) (dos) pais. (eu) (acredito) que 
(consegue) (ter) uma (vida) social. O (emocional) e dificil a gente falar do aluno, de emocao. ate-a gente, 
professor, tem uma (vida) corrida, as vezes a gente deixa faltar um pouquinho de (carinho) (para) o filho, 
(para) (poder) (dar) conta (dos) compromissos.
uce n° 249  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
trata_se de (analfabetos) funcionais, em (sua) (maioria). pessoas que nao (vao) (conseguir) (fazer) uso 
competente da leitura e da escrita, que nao dominam as quatro operacoes, isso e real. E (duro) aceitar, 

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).
uce n° 219  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas a escola so (trabalhando), e cinquenta_por_cento. (entao), (depende) (dos) pais. (eu) (acredito) que 
(consegue) (ter) uma (vida) social. O (emocional) e dificil a gente falar do aluno, de emocao. ate-a gente, 
professor, tem uma (vida) corrida, as vezes a gente deixa faltar um pouquinho de (carinho) (para) o filho, 
(para) (poder) (dar) conta (dos) compromissos.
uce n° 249  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
trata_se de (analfabetos) funcionais, em (sua) (maioria). pessoas que nao (vao) (conseguir) (fazer) uso 
competente da leitura e da escrita, que nao dominam as quatro operacoes, isso e real. E (duro) aceitar, 
mas e real. O cidadao_eu nao (acredita) que isso (vai) (mudar), (agora), o professor_eu esta (buscando) 

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).
uce n° 219  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas a escola so (trabalhando), e cinquenta_por_cento. (entao), (depende) (dos) pais. (eu) (acredito) que 
(consegue) (ter) uma (vida) social. O (emocional) e dificil a gente falar do aluno, de emocao. ate-a gente, 
professor, tem uma (vida) corrida, as vezes a gente deixa faltar um pouquinho de (carinho) (para) o filho, 
(para) (poder) (dar) conta (dos) compromissos.
uce n° 249  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
trata_se de (analfabetos) funcionais, em (sua) (maioria). pessoas que nao (vao) (conseguir) (fazer) uso 
competente da leitura e da escrita, que nao dominam as quatro operacoes, isso e real. E (duro) aceitar, 
mas e real. O cidadao_eu nao (acredita) que isso (vai) (mudar), (agora), o professor_eu esta (buscando) 
formas de, (pelo) (menos), plantar uma semente.
uce n° 251  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).
uce n° 219  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas a escola so (trabalhando), e cinquenta_por_cento. (entao), (depende) (dos) pais. (eu) (acredito) que 
(consegue) (ter) uma (vida) social. O (emocional) e dificil a gente falar do aluno, de emocao. ate-a gente, 
professor, tem uma (vida) corrida, as vezes a gente deixa faltar um pouquinho de (carinho) (para) o filho, 
(para) (poder) (dar) conta (dos) compromissos.
uce n° 249  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
trata_se de (analfabetos) funcionais, em (sua) (maioria). pessoas que nao (vao) (conseguir) (fazer) uso 
competente da leitura e da escrita, que nao dominam as quatro operacoes, isso e real. E (duro) aceitar, 
mas e real. O cidadao_eu nao (acredita) que isso (vai) (mudar), (agora), o professor_eu esta (buscando) 
formas de, (pelo) (menos), plantar uma semente.
uce n° 251  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
E as (meninas) querem (ter) um (celular) bonito, se casar com alguem que tem um emprego (bom), 

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).
uce n° 219  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas a escola so (trabalhando), e cinquenta_por_cento. (entao), (depende) (dos) pais. (eu) (acredito) que 
(consegue) (ter) uma (vida) social. O (emocional) e dificil a gente falar do aluno, de emocao. ate-a gente, 
professor, tem uma (vida) corrida, as vezes a gente deixa faltar um pouquinho de (carinho) (para) o filho, 
(para) (poder) (dar) conta (dos) compromissos.
uce n° 249  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
trata_se de (analfabetos) funcionais, em (sua) (maioria). pessoas que nao (vao) (conseguir) (fazer) uso 
competente da leitura e da escrita, que nao dominam as quatro operacoes, isso e real. E (duro) aceitar, 
mas e real. O cidadao_eu nao (acredita) que isso (vai) (mudar), (agora), o professor_eu esta (buscando) 
formas de, (pelo) (menos), plantar uma semente.
uce n° 251  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
E as (meninas) querem (ter) um (celular) bonito, se casar com alguem que tem um emprego (bom), 
(para) (poder) (ter) uma (vida) confortavel. (infelizmente). E (duro) (reconhecer) isso, mas a gente 

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).
uce n° 219  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas a escola so (trabalhando), e cinquenta_por_cento. (entao), (depende) (dos) pais. (eu) (acredito) que 
(consegue) (ter) uma (vida) social. O (emocional) e dificil a gente falar do aluno, de emocao. ate-a gente, 
professor, tem uma (vida) corrida, as vezes a gente deixa faltar um pouquinho de (carinho) (para) o filho, 
(para) (poder) (dar) conta (dos) compromissos.
uce n° 249  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
trata_se de (analfabetos) funcionais, em (sua) (maioria). pessoas que nao (vao) (conseguir) (fazer) uso 
competente da leitura e da escrita, que nao dominam as quatro operacoes, isso e real. E (duro) aceitar, 
mas e real. O cidadao_eu nao (acredita) que isso (vai) (mudar), (agora), o professor_eu esta (buscando) 
formas de, (pelo) (menos), plantar uma semente.
uce n° 251  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
E as (meninas) querem (ter) um (celular) bonito, se casar com alguem que tem um emprego (bom), 
(para) (poder) (ter) uma (vida) confortavel. (infelizmente). E (duro) (reconhecer) isso, mas a gente 
(acredita) que o nosso (trabalho) nao (vai) atingir a (todos), mas a gente quer tentar (fazer) a (diferenca).

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).
uce n° 219  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas a escola so (trabalhando), e cinquenta_por_cento. (entao), (depende) (dos) pais. (eu) (acredito) que 
(consegue) (ter) uma (vida) social. O (emocional) e dificil a gente falar do aluno, de emocao. ate-a gente, 
professor, tem uma (vida) corrida, as vezes a gente deixa faltar um pouquinho de (carinho) (para) o filho, 
(para) (poder) (dar) conta (dos) compromissos.
uce n° 249  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
trata_se de (analfabetos) funcionais, em (sua) (maioria). pessoas que nao (vao) (conseguir) (fazer) uso 
competente da leitura e da escrita, que nao dominam as quatro operacoes, isso e real. E (duro) aceitar, 
mas e real. O cidadao_eu nao (acredita) que isso (vai) (mudar), (agora), o professor_eu esta (buscando) 
formas de, (pelo) (menos), plantar uma semente.
uce n° 251  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
E as (meninas) querem (ter) um (celular) bonito, se casar com alguem que tem um emprego (bom), 
(para) (poder) (ter) uma (vida) confortavel. (infelizmente). E (duro) (reconhecer) isso, mas a gente 
(acredita) que o nosso (trabalho) nao (vai) atingir a (todos), mas a gente quer tentar (fazer) a (diferenca).
uce n° 261  Khi2 = 6            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).
uce n° 219  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas a escola so (trabalhando), e cinquenta_por_cento. (entao), (depende) (dos) pais. (eu) (acredito) que 
(consegue) (ter) uma (vida) social. O (emocional) e dificil a gente falar do aluno, de emocao. ate-a gente, 
professor, tem uma (vida) corrida, as vezes a gente deixa faltar um pouquinho de (carinho) (para) o filho, 
(para) (poder) (dar) conta (dos) compromissos.
uce n° 249  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
trata_se de (analfabetos) funcionais, em (sua) (maioria). pessoas que nao (vao) (conseguir) (fazer) uso 
competente da leitura e da escrita, que nao dominam as quatro operacoes, isso e real. E (duro) aceitar, 
mas e real. O cidadao_eu nao (acredita) que isso (vai) (mudar), (agora), o professor_eu esta (buscando) 
formas de, (pelo) (menos), plantar uma semente.
uce n° 251  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
E as (meninas) querem (ter) um (celular) bonito, se casar com alguem que tem um emprego (bom), 
(para) (poder) (ter) uma (vida) confortavel. (infelizmente). E (duro) (reconhecer) isso, mas a gente 
(acredita) que o nosso (trabalho) nao (vai) atingir a (todos), mas a gente quer tentar (fazer) a (diferenca).
uce n° 261  Khi2 = 6            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2
que (acho) um desperdicio, um (menino) extremamente esperto, cheio de (possibilidades) de (ir) (para) 
frente, de (melhorar), mas que nao (consegue) se desenvolver (por) conta disso. (dessa) (agressividade), 

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).
uce n° 219  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas a escola so (trabalhando), e cinquenta_por_cento. (entao), (depende) (dos) pais. (eu) (acredito) que 
(consegue) (ter) uma (vida) social. O (emocional) e dificil a gente falar do aluno, de emocao. ate-a gente, 
professor, tem uma (vida) corrida, as vezes a gente deixa faltar um pouquinho de (carinho) (para) o filho, 
(para) (poder) (dar) conta (dos) compromissos.
uce n° 249  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
trata_se de (analfabetos) funcionais, em (sua) (maioria). pessoas que nao (vao) (conseguir) (fazer) uso 
competente da leitura e da escrita, que nao dominam as quatro operacoes, isso e real. E (duro) aceitar, 
mas e real. O cidadao_eu nao (acredita) que isso (vai) (mudar), (agora), o professor_eu esta (buscando) 
formas de, (pelo) (menos), plantar uma semente.
uce n° 251  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
E as (meninas) querem (ter) um (celular) bonito, se casar com alguem que tem um emprego (bom), 
(para) (poder) (ter) uma (vida) confortavel. (infelizmente). E (duro) (reconhecer) isso, mas a gente 
(acredita) que o nosso (trabalho) nao (vai) atingir a (todos), mas a gente quer tentar (fazer) a (diferenca).
uce n° 261  Khi2 = 6            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2
que (acho) um desperdicio, um (menino) extremamente esperto, cheio de (possibilidades) de (ir) (para) 
frente, de (melhorar), mas que nao (consegue) se desenvolver (por) conta disso. (dessa) (agressividade), 
que (inclusive) vem obviamente (por) conta (dos) pais, da familia. E ja (teve) ate uma situacao, (eu) nao 

relacao a (vida) (afetiva), (eu) (tenho) quarenta_e_seis_anos, (muitos) alunos falam que (eu) (tenho) 
idade (para) ser (avo) deles.
uce n° 65  Khi2 = 9            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
eles eram incontrolaveis e la eram organizados, (aprendiam) (musica), aprendiam_a_tocar saxofone, 
aprendiam_a_tocar violino. (eu) (acredito) (nas) pessoas, (agora) (depende) se (essa) pessoa tem uma 
(possibilidade), a oportunidade de vivenciar outras coisas, de (ir) (para) (algo) determinado.
uce n° 110  Khi2 = 9            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
despertar e (ter) um aspecto (profissional) tambem que chegue a (ponto) (dos) demais. mas (essa) 
questao da (base), (eu) (acho) que (vai) (fazer) (diferenca) (para) alguns, (sim). (acho) que (essa) (base) 
(vai) faltar (para) alguns.
uce n° 189  Khi2 = 7            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(entre) outros, (para) mim (todos) sao iguais, ate-que-se prove o contrario. E (eu) (acredito) que ele tem 
(potencial), (eu) (acredito) que ele tem (potencial). so que nao (depende) so de mim. A (minha) (parte), 
(eu) falo com ele, converso com ele, mas nao esta surgindo efeito, uma andorinha so nao (faz) (verao).
uce n° 219  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas a escola so (trabalhando), e cinquenta_por_cento. (entao), (depende) (dos) pais. (eu) (acredito) que 
(consegue) (ter) uma (vida) social. O (emocional) e dificil a gente falar do aluno, de emocao. ate-a gente, 
professor, tem uma (vida) corrida, as vezes a gente deixa faltar um pouquinho de (carinho) (para) o filho, 
(para) (poder) (dar) conta (dos) compromissos.
uce n° 249  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
trata_se de (analfabetos) funcionais, em (sua) (maioria). pessoas que nao (vao) (conseguir) (fazer) uso 
competente da leitura e da escrita, que nao dominam as quatro operacoes, isso e real. E (duro) aceitar, 
mas e real. O cidadao_eu nao (acredita) que isso (vai) (mudar), (agora), o professor_eu esta (buscando) 
formas de, (pelo) (menos), plantar uma semente.
uce n° 251  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
E as (meninas) querem (ter) um (celular) bonito, se casar com alguem que tem um emprego (bom), 
(para) (poder) (ter) uma (vida) confortavel. (infelizmente). E (duro) (reconhecer) isso, mas a gente 
(acredita) que o nosso (trabalho) nao (vai) atingir a (todos), mas a gente quer tentar (fazer) a (diferenca).
uce n° 261  Khi2 = 6            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2
que (acho) um desperdicio, um (menino) extremamente esperto, cheio de (possibilidades) de (ir) (para) 
frente, de (melhorar), mas que nao (consegue) se desenvolver (por) conta disso. (dessa) (agressividade), 
que (inclusive) vem obviamente (por) conta (dos) pais, da familia. E ja (teve) ate uma situacao, (eu) nao 
presenciei, mas ouvi a professora comentando.



Classification Ascendante Hiérarchique

La classification ascendante est un résultat complémentaire et une aide à la représentation des 
relations locales entre formes d'une même classe. Vous trouverez ci-dessous l'arbre de la
classification ascendante pour la classe 1 ; on observe les paquets d'agrégation de formes
ainsi que le khi2 de chaque forme dans la classe. 



Présences significatives

Résultats de la classe n°2

Voici le vocabulaire caractéristique (formes réduites)  de la classe 2 en fonction du khi2.
Effectif 1  : effectif réel du mot dans la classe ;
Effectif 2  : nombre d'u.c.e de la classe contenant le mot ;
Total        : nombre total d'u.c.e classées contenant le mot ;
Percent    : pourcentage du nombre d'u.c.e de la classe contenant le mot.

Vocabulaire Khi2 Effectif 2 Total Catégorie GrammaticaleEffectif 1 Percent

cham 29 17 19 89% Formes non reconnues19

atencao 25 12 12 100% Formes non reconnues15

mex 18 9 9 100% Formes non reconnues11

vez 17 15 20 75% Formes non reconnues18

ele 16 44 91 48% Pronoms96

pouco 15 9 10 90% Pronoms11

convers 15 13 17 76% Formes non reconnues13

*suj_07 13 16 24 67% Formes non reconnues16

agressivo 13 8 9 89% Formes non reconnues9

professor 13 16 24 67% Formes non reconnues22

vou 12 6 6 100% Formes non reconnues6

hora 10 5 5 100% Formes non reconnues5

tanto 10 9 12 75% Conjonctions et locutions 9

quando 10 13 20 65% Conjonctions et locutions 15

daquel 9 6 7 86% Formes non reconnues6

*suj_06 9 15 25 60% Formes non reconnues15

respeit 9 6 7 86% Formes non reconnues7

mais 8 21 40 53% Adverbes27

quiet 8 4 4 100% Formes non reconnues4

comigo 8 4 4 100% Pronoms4

perceb 8 11 17 65% Formes non reconnues14

encontr 8 4 4 100% Formes non reconnues5

comportament 8 7 9 78% Formes non reconnues7

*tpm_2 7 43 101 43% Formes non reconnues43

colega 7 5 6 83% Formes non reconnues7

amigo 6 3 3 100% Formes non reconnues4

houve 6 3 3 100% Auxiliaire HAVER5

aquela 6 8 12 67% Pronoms8

aquele 6 8 12 67% Pronoms8

entend 6 3 3 100% Formes non reconnues3

perfil 6 3 3 100% Formes non reconnues3

naquele 6 3 3 100% Pronoms3

para-que 6 6 8 75% Conjonctions et locutions 6

problema 6 6 8 75% Formes non reconnues7

ve 5 5 7 71% Formes non reconnues5

meu 5 4 5 80% Pronoms4



quer 5 12 22 55% Formes non reconnues16

refer 5 4 5 80% Formes non reconnues5

*suj_10 5 7 11 64% Formes non reconnues7

carente 5 4 5 80% Formes non reconnues4

justamente 5 4 5 80% Formes non reconnues4

alfabetizado 5 4 5 80% Formes non reconnues6

o 4 39 95 41% Formes non reconnues56

fal 4 20 42 48% Formes non reconnues26

sej 4 6 9 67% Formes non reconnues6

deix 4 6 9 67% Formes non reconnues7

coisa 4 16 33 48% Formes non reconnues16

o-que 4 10 18 56% Pronoms15

*suj_01 4 19 41 46% Formes non reconnues19

as 3 15 31 48% Formes non reconnues18

um 3 31 74 42% Numéraux49

com 3 27 63 43% Prépositions simples et 38

not 3 3 4 75% Formes non reconnues3

diss 3 5 8 63% Formes non reconnues5

meus 3 3 4 75% Pronoms4

toda 3 3 4 75% Pronoms3

diria 3 4 6 67% Formes non reconnues4

grupo 3 5 8 63% Formes non reconnues6

mesma 3 3 4 75% Formes non reconnues3

estava 3 6 10 60% Auxiliaire ESTAR10

muitas 3 6 10 60% Pronoms6

quanto 3 5 8 63% Conjonctions et locutions 5

fazendo 3 5 8 63% Formes non reconnues6

momento 3 4 6 67% Formes non reconnues4

apresent 3 3 4 75% Formes non reconnues3

qualquer 3 3 4 75% Pronoms3

atividade 3 4 6 67% Formes non reconnues4

dificuldade 3 5 8 63% Formes non reconnues6

uma 2 34 86 40% Formes non reconnues44



Détail des présences significatives

Le tableau ci-dessous donne pour chaque forme réduite les formes complètes associées, ainsi 
que leur effectif dans la classe 2.

Forme réduite Formes complètes associées

cham chama(6) chamada(1) chamado(1) chamando(1) chamar(7) chame(1) 

atencao atencao(15)

mex mexe(5) mexem(1) mexer(4) mexia(1)

vez vez(2) vezes(16)

ele ele(96)

pouco pouco(11)

convers conversa(4) conversam(1) conversando(2) conversar(5) conversou(1)

agressivo agressivo(9)

professor professor(16) professora(1) professores(5)

vou vou(6)

hora hora(5)

tanto tanto(9)

quando quando(15)

daquel daquela(1) daquele(5)

respeit respeitava(1) respeito(6)

mais mais(27)

quiet quietinho(1) quieto(3)

comigo comigo(4)

perceb percebe(8) perceber(1) percebeu(1) percebo(4)

encontr encontra(1) encontrar(2) encontrassem(1) encontrei(1)

comportament comportamental(1) comportamento(6)

colega colega(3) colegas(4)

amigo amigo(2) amigos(2)

houve houve(5)

aquela aquela(8)

aquele aquele(8)

entend entender(3)

perfil perfil(3)

naquele naquele(3)

para-que para-que(6)

problema problema(6) problemas(1)

ve ve(5)

meu meu(4)

quer quer(11) querem(3) querer(2)

refer referencia(5)

carente carente(1) carentes(3)

justamente justamente(4)

alfabetizado alfabetizado(4) alfabetizados(2)



o o(56)

fal fala(8) falam(2) falando(3) falar(6) falaram(1) fale(1) falei(1) falo(1) falou(3)

sej seja(6)

deix deixa(4) deixar(3)

coisa coisa(14) coisas(2)

o-que o-que(15)

as as(18)

um um(49)

com com(38)

not notado(3)

diss disse(1) disso(4)

meus meus(4)

toda toda(3)

diria diria(4)

grupo grupo(6)

mesma mesma(3)

estava estava(10)

muitas muitas(6)

quanto quanto(5)

fazendo fazendo(6)

momento momento(4)

apresent apresenta(2) apresentou(1)

qualquer qualquer(3)

atividade atividade(3) atividades(1)

dificuldade dificuldade(6)

uma uma(44)



Absences significatives

Voici le vocabulaire significativement absent de la classe 2 en fonction du khi2.
Effectif         : nombre d 'uce de la classe contenant le mot ;
Total            : nombre total d'u.c.e classées contenant le mot ; 
Percent        : pourcentage du nombre d 'uce de la classe contenant le mot.

Vocabulaire Khi2 Effectif Total Catégorie GrammaticalePercent

*tpm_3 -15 2 34 6% Formes non reconnues

*suj_05 -11 0 19 0% Formes non reconnues

ach -9 7 45 16% Formes non reconnues

dos -9 0 16 0% Formes non reconnues

fic -8 2 24 8% Formes non reconnues

vao -7 0 13 0% Formes non reconnues

*suj_03 -7 0 12 0% Formes non reconnues

acredit -7 1 18 6% Formes non reconnues

uns -5 0 9 0% Formes non reconnues

vida -5 2 19 11% Formes non reconnues

estud -5 0 10 0% Formes non reconnues

filho -5 1 15 7% Formes non reconnues

poder -5 0 10 0% Formes non reconnues

*suj_09 -5 2 18 11% Formes non reconnues

profission -5 0 9 0% Formes non reconnues

sim -4 2 17 12% Adverbes

falt -4 1 12 8% Formes non reconnues

ness -4 0 7 0% Formes non reconnues

aprend -4 0 7 0% Formes non reconnues

futuro -4 1 13 8% Formes non reconnues

grande -4 0 8 0% Formes non reconnues

outros -4 0 7 0% Pronoms

afetiva -4 0 7 0% Formes non reconnues

pergunt -4 0 8 0% Formes non reconnues

transform -4 0 7 0% Formes non reconnues

expectativa -4 0 8 0% Formes non reconnues

bas -3 0 5 0% Formes non reconnues

eles -3 10 44 23% Pronoms

hoje -3 0 5 0% Adverbes

nest -3 0 5 0% Formes non reconnues

sala -3 0 5 0% Formes non reconnues

todo -3 0 6 0% Pronoms

idade -3 0 6 0% Formes non reconnues

maior -3 0 5 0% Formes non reconnues

tempo -3 0 6 0% Formes non reconnues

atendi -3 0 6 0% Formes non reconnues



caminh -3 0 5 0% Formes non reconnues

chance -3 0 5 0% Formes non reconnues

depend -3 0 5 0% Formes non reconnues

mesmos -3 0 5 0% Formes non reconnues

*suj_02 -3 2 15 13% Formes non reconnues

*suj_04 -3 1 11 9% Formes non reconnues

abandon -3 0 6 0% Formes non reconnues

carinho -3 0 5 0% Formes non reconnues

emocional -3 0 6 0% Formes non reconnues

faculdade -3 0 6 0% Formes non reconnues

infelizmente -3 0 5 0% Adverbes

possibilidade -3 0 5 0% Formes non reconnues

avo -2 0 4 0% Formes non reconnues

mao -2 0 4 0% Formes non reconnues

men -2 1 9 11% Formes non reconnues

nas -2 0 4 0% Formes non reconnues

rua -2 0 4 0% Formes non reconnues

ter -2 6 28 21% Auxiliaire TER

tom -2 0 4 0% Formes non reconnues

vai -2 9 38 24% Formes non reconnues

vir -2 0 4 0% Formes non reconnues

entr -2 0 4 0% Formes non reconnues

onde -2 0 4 0% Pronoms

sonh -2 0 4 0% Formes non reconnues

teve -2 0 4 0% Formes non reconnues

viol -2 0 4 0% Formes non reconnues

feito -2 0 4 0% Formes non reconnues

muita -2 0 4 0% Formes non reconnues

risco -2 4 21 19% Formes non reconnues

adianta -2 0 4 0% Formes non reconnues

sabendo -2 0 4 0% Formes non reconnues

tecnico -2 0 4 0% Formes non reconnues

trabalh -2 5 24 21% Formes non reconnues

question -2 0 4 0% Formes non reconnues

sociedade -2 0 4 0% Formes non reconnues

vinte_por_cento -2 0 4 0% Formes non reconnues



Catégories grammaticales

Voici la liste des catégories grammaticales en fonction de leur khi2 et leur effectif dans la classe 2.
Khi2 > 0  signifie une présence relative de la catégorie.
Khi2 < 0  signifie une absence relative de la catégorie.
Khi2 = 0  signifie que la présence de la catégorie dans la classe n'est pas significative.

Khi2 EffectifCatégorie Grammaticale

2 190Conjonctions et locutions conjonctives

1 37Auxiliaire SER

0 14Auxiliaire ESTAR

0 3Auxiliaire HAVER

0 15Interjections

0 337Pronoms

0 32Numéraux

0 173Adverbes

-1 131Prépositions simples et locutions prépositives

-1 25Mots en majuscules

-2 38Auxiliaire TER



Unités de Contexte Elémentaires de la classe 2

Ci-dessous la liste des unités de contexte élémentaires (u.c.e) caractéristiques de la classe 2, 
triées par ordre d'importance (khi2) dans la classe et précédées de leur unité de contexte initiale
(u.c.i) associée. On observe ainsi les formes les plus caractéristiques de la classe marquées par
des parenthèses.

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 
(alunos/) passam (bem) incolume pela escola, (nao) se mostram. E (aquela) ideia que/ (talvez) (ele) se 
vanglorie (disso), eu (nao) vejo.

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 
(alunos/) passam (bem) incolume pela escola, (nao) se mostram. E (aquela) ideia que/ (talvez) (ele) se 
vanglorie (disso), eu (nao) vejo.
uce n° 20  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 
(alunos/) passam (bem) incolume pela escola, (nao) se mostram. E (aquela) ideia que/ (talvez) (ele) se 
vanglorie (disso), eu (nao) vejo.
uce n° 20  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(isso) eu vejo como (uma) (dificuldade), (porque), se (o) (professor) (e) (referencia) (e) (o) (professor) 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 
(alunos/) passam (bem) incolume pela escola, (nao) se mostram. E (aquela) ideia que/ (talvez) (ele) se 
vanglorie (disso), eu (nao) vejo.
uce n° 20  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(isso) eu vejo como (uma) (dificuldade), (porque), se (o) (professor) (e) (referencia) (e) (o) (professor) 
(nao) da indicio, (nao) to (falando) que (o) (professor) vai (mexer) (com) (coisa) errada pra (ser) 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 
(alunos/) passam (bem) incolume pela escola, (nao) se mostram. E (aquela) ideia que/ (talvez) (ele) se 
vanglorie (disso), eu (nao) vejo.
uce n° 20  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(isso) eu vejo como (uma) (dificuldade), (porque), se (o) (professor) (e) (referencia) (e) (o) (professor) 
(nao) da indicio, (nao) to (falando) que (o) (professor) vai (mexer) (com) (coisa) errada pra (ser) 
(referencia), (nao) (e) (isso), mas (ele) (nao) (deu) (uma) abertura para estar (fazendo) (isso),

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 
(alunos/) passam (bem) incolume pela escola, (nao) se mostram. E (aquela) ideia que/ (talvez) (ele) se 
vanglorie (disso), eu (nao) vejo.
uce n° 20  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(isso) eu vejo como (uma) (dificuldade), (porque), se (o) (professor) (e) (referencia) (e) (o) (professor) 
(nao) da indicio, (nao) to (falando) que (o) (professor) vai (mexer) (com) (coisa) errada pra (ser) 
(referencia), (nao) (e) (isso), mas (ele) (nao) (deu) (uma) abertura para estar (fazendo) (isso),
uce n° 141  Khi2 = 9            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
entao, (muitas) (vezes), (o) (aluno) acaba seguindo alguns (exemplos) que, na verdade, (e) (o-que) (ele) 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 
(alunos/) passam (bem) incolume pela escola, (nao) se mostram. E (aquela) ideia que/ (talvez) (ele) se 
vanglorie (disso), eu (nao) vejo.
uce n° 20  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(isso) eu vejo como (uma) (dificuldade), (porque), se (o) (professor) (e) (referencia) (e) (o) (professor) 
(nao) da indicio, (nao) to (falando) que (o) (professor) vai (mexer) (com) (coisa) errada pra (ser) 
(referencia), (nao) (e) (isso), mas (ele) (nao) (deu) (uma) abertura para estar (fazendo) (isso),
uce n° 141  Khi2 = 9            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
entao, (muitas) (vezes), (o) (aluno) acaba seguindo alguns (exemplos) que, na verdade, (e) (o-que) (ele) 
(encontra). A gente tem, (por_exemplo), (alunos) daqui que (voce) (chama) (atencao) (e), (quando) 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 
(alunos/) passam (bem) incolume pela escola, (nao) se mostram. E (aquela) ideia que/ (talvez) (ele) se 
vanglorie (disso), eu (nao) vejo.
uce n° 20  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(isso) eu vejo como (uma) (dificuldade), (porque), se (o) (professor) (e) (referencia) (e) (o) (professor) 
(nao) da indicio, (nao) to (falando) que (o) (professor) vai (mexer) (com) (coisa) errada pra (ser) 
(referencia), (nao) (e) (isso), mas (ele) (nao) (deu) (uma) abertura para estar (fazendo) (isso),
uce n° 141  Khi2 = 9            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
entao, (muitas) (vezes), (o) (aluno) acaba seguindo alguns (exemplos) que, na verdade, (e) (o-que) (ele) 
(encontra). A gente tem, (por_exemplo), (alunos) daqui que (voce) (chama) (atencao) (e), (quando) 
esgota todos os recursos, (chama) (o) pai aqui para (conversar), (voce) (ve) que (o) pai (nao) tem (o) 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 
(alunos/) passam (bem) incolume pela escola, (nao) se mostram. E (aquela) ideia que/ (talvez) (ele) se 
vanglorie (disso), eu (nao) vejo.
uce n° 20  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(isso) eu vejo como (uma) (dificuldade), (porque), se (o) (professor) (e) (referencia) (e) (o) (professor) 
(nao) da indicio, (nao) to (falando) que (o) (professor) vai (mexer) (com) (coisa) errada pra (ser) 
(referencia), (nao) (e) (isso), mas (ele) (nao) (deu) (uma) abertura para estar (fazendo) (isso),
uce n° 141  Khi2 = 9            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
entao, (muitas) (vezes), (o) (aluno) acaba seguindo alguns (exemplos) que, na verdade, (e) (o-que) (ele) 
(encontra). A gente tem, (por_exemplo), (alunos) daqui que (voce) (chama) (atencao) (e), (quando) 
esgota todos os recursos, (chama) (o) pai aqui para (conversar), (voce) (ve) que (o) pai (nao) tem (o) 
minimo de estrutura, (e) (quando) (falo) de estrutura, (e) (tanto) social (quanto) financeira,

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 
(alunos/) passam (bem) incolume pela escola, (nao) se mostram. E (aquela) ideia que/ (talvez) (ele) se 
vanglorie (disso), eu (nao) vejo.
uce n° 20  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(isso) eu vejo como (uma) (dificuldade), (porque), se (o) (professor) (e) (referencia) (e) (o) (professor) 
(nao) da indicio, (nao) to (falando) que (o) (professor) vai (mexer) (com) (coisa) errada pra (ser) 
(referencia), (nao) (e) (isso), mas (ele) (nao) (deu) (uma) abertura para estar (fazendo) (isso),
uce n° 141  Khi2 = 9            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
entao, (muitas) (vezes), (o) (aluno) acaba seguindo alguns (exemplos) que, na verdade, (e) (o-que) (ele) 
(encontra). A gente tem, (por_exemplo), (alunos) daqui que (voce) (chama) (atencao) (e), (quando) 
esgota todos os recursos, (chama) (o) pai aqui para (conversar), (voce) (ve) que (o) pai (nao) tem (o) 
minimo de estrutura, (e) (quando) (falo) de estrutura, (e) (tanto) social (quanto) financeira,
uce n° 208  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 
(alunos/) passam (bem) incolume pela escola, (nao) se mostram. E (aquela) ideia que/ (talvez) (ele) se 
vanglorie (disso), eu (nao) vejo.
uce n° 20  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(isso) eu vejo como (uma) (dificuldade), (porque), se (o) (professor) (e) (referencia) (e) (o) (professor) 
(nao) da indicio, (nao) to (falando) que (o) (professor) vai (mexer) (com) (coisa) errada pra (ser) 
(referencia), (nao) (e) (isso), mas (ele) (nao) (deu) (uma) abertura para estar (fazendo) (isso),
uce n° 141  Khi2 = 9            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
entao, (muitas) (vezes), (o) (aluno) acaba seguindo alguns (exemplos) que, na verdade, (e) (o-que) (ele) 
(encontra). A gente tem, (por_exemplo), (alunos) daqui que (voce) (chama) (atencao) (e), (quando) 
esgota todos os recursos, (chama) (o) pai aqui para (conversar), (voce) (ve) que (o) pai (nao) tem (o) 
minimo de estrutura, (e) (quando) (falo) de estrutura, (e) (tanto) social (quanto) financeira,
uce n° 208  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas (com) os (professores), (ele) (nao) tem (aquela) educacao dada, que (e) (o) (respeito). 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 
(alunos/) passam (bem) incolume pela escola, (nao) se mostram. E (aquela) ideia que/ (talvez) (ele) se 
vanglorie (disso), eu (nao) vejo.
uce n° 20  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(isso) eu vejo como (uma) (dificuldade), (porque), se (o) (professor) (e) (referencia) (e) (o) (professor) 
(nao) da indicio, (nao) to (falando) que (o) (professor) vai (mexer) (com) (coisa) errada pra (ser) 
(referencia), (nao) (e) (isso), mas (ele) (nao) (deu) (uma) abertura para estar (fazendo) (isso),
uce n° 141  Khi2 = 9            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
entao, (muitas) (vezes), (o) (aluno) acaba seguindo alguns (exemplos) que, na verdade, (e) (o-que) (ele) 
(encontra). A gente tem, (por_exemplo), (alunos) daqui que (voce) (chama) (atencao) (e), (quando) 
esgota todos os recursos, (chama) (o) pai aqui para (conversar), (voce) (ve) que (o) pai (nao) tem (o) 
minimo de estrutura, (e) (quando) (falo) de estrutura, (e) (tanto) social (quanto) financeira,
uce n° 208  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas (com) os (professores), (ele) (nao) tem (aquela) educacao dada, que (e) (o) (respeito). 
(por_exemplo), (ele) (fala) alto (com) (o) (professor) como-se estivesse (falando) (com) (o) (colega), (ele) 
(nao) tem (limites).

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 
(alunos/) passam (bem) incolume pela escola, (nao) se mostram. E (aquela) ideia que/ (talvez) (ele) se 
vanglorie (disso), eu (nao) vejo.
uce n° 20  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(isso) eu vejo como (uma) (dificuldade), (porque), se (o) (professor) (e) (referencia) (e) (o) (professor) 
(nao) da indicio, (nao) to (falando) que (o) (professor) vai (mexer) (com) (coisa) errada pra (ser) 
(referencia), (nao) (e) (isso), mas (ele) (nao) (deu) (uma) abertura para estar (fazendo) (isso),
uce n° 141  Khi2 = 9            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
entao, (muitas) (vezes), (o) (aluno) acaba seguindo alguns (exemplos) que, na verdade, (e) (o-que) (ele) 
(encontra). A gente tem, (por_exemplo), (alunos) daqui que (voce) (chama) (atencao) (e), (quando) 
esgota todos os recursos, (chama) (o) pai aqui para (conversar), (voce) (ve) que (o) pai (nao) tem (o) 
minimo de estrutura, (e) (quando) (falo) de estrutura, (e) (tanto) social (quanto) financeira,
uce n° 208  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas (com) os (professores), (ele) (nao) tem (aquela) educacao dada, que (e) (o) (respeito). 
(por_exemplo), (ele) (fala) alto (com) (o) (professor) como-se estivesse (falando) (com) (o) (colega), (ele) 
(nao) tem (limites).
uce n° 13  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 
(alunos/) passam (bem) incolume pela escola, (nao) se mostram. E (aquela) ideia que/ (talvez) (ele) se 
vanglorie (disso), eu (nao) vejo.
uce n° 20  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(isso) eu vejo como (uma) (dificuldade), (porque), se (o) (professor) (e) (referencia) (e) (o) (professor) 
(nao) da indicio, (nao) to (falando) que (o) (professor) vai (mexer) (com) (coisa) errada pra (ser) 
(referencia), (nao) (e) (isso), mas (ele) (nao) (deu) (uma) abertura para estar (fazendo) (isso),
uce n° 141  Khi2 = 9            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
entao, (muitas) (vezes), (o) (aluno) acaba seguindo alguns (exemplos) que, na verdade, (e) (o-que) (ele) 
(encontra). A gente tem, (por_exemplo), (alunos) daqui que (voce) (chama) (atencao) (e), (quando) 
esgota todos os recursos, (chama) (o) pai aqui para (conversar), (voce) (ve) que (o) pai (nao) tem (o) 
minimo de estrutura, (e) (quando) (falo) de estrutura, (e) (tanto) social (quanto) financeira,
uce n° 208  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas (com) os (professores), (ele) (nao) tem (aquela) educacao dada, que (e) (o) (respeito). 
(por_exemplo), (ele) (fala) alto (com) (o) (professor) como-se estivesse (falando) (com) (o) (colega), (ele) 
(nao) tem (limites).
uce n° 13  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
entao (quando) eu vejo (esta) (um) gigante (ja), (comigo) (era) (aquele) nanico, (as) (atividades) eram 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 
(alunos/) passam (bem) incolume pela escola, (nao) se mostram. E (aquela) ideia que/ (talvez) (ele) se 
vanglorie (disso), eu (nao) vejo.
uce n° 20  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(isso) eu vejo como (uma) (dificuldade), (porque), se (o) (professor) (e) (referencia) (e) (o) (professor) 
(nao) da indicio, (nao) to (falando) que (o) (professor) vai (mexer) (com) (coisa) errada pra (ser) 
(referencia), (nao) (e) (isso), mas (ele) (nao) (deu) (uma) abertura para estar (fazendo) (isso),
uce n° 141  Khi2 = 9            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
entao, (muitas) (vezes), (o) (aluno) acaba seguindo alguns (exemplos) que, na verdade, (e) (o-que) (ele) 
(encontra). A gente tem, (por_exemplo), (alunos) daqui que (voce) (chama) (atencao) (e), (quando) 
esgota todos os recursos, (chama) (o) pai aqui para (conversar), (voce) (ve) que (o) pai (nao) tem (o) 
minimo de estrutura, (e) (quando) (falo) de estrutura, (e) (tanto) social (quanto) financeira,
uce n° 208  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas (com) os (professores), (ele) (nao) tem (aquela) educacao dada, que (e) (o) (respeito). 
(por_exemplo), (ele) (fala) alto (com) (o) (professor) como-se estivesse (falando) (com) (o) (colega), (ele) 
(nao) tem (limites).
uce n° 13  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
entao (quando) eu vejo (esta) (um) gigante (ja), (comigo) (era) (aquele) nanico, (as) (atividades) eram 
(mais) infantis, eu (percebe) que (e) (uma) escola feliz, os (alunos) (sao) felizes aqui. O 

uce n° 177  Khi2 = 23            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
alguns (alunos) (querem) fazer (uma) lideranca, mas esse, em especifico, (ele) brinca, (ele) (fala) alto, 
(ele) (chama) a (atencao), (ele) (mexe) (com) os (colegas), (as) (vezes) os (colegas) estao (fazendo) 
(uma) (atividade) (e) (ele) (esta) mexendo, (esta) cutucando, vamos (dizer) (assim).
uce n° 180  Khi2 = 21            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem que (mexer), tem que (falar), tem que (conversar), (ele) tem que arrumar (um) (jeito) (para-que) 
(o) (colega) (fale) (com) (ele). eu vejo que eles estao (chamando) (atencao) em constante (momento).
uce n° 14  Khi2 = 18            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(o) (aluno) tem a tendencia ou a (querer) participar sozinho, ou (o-que) eu (vou) (falar) agora pode 
(parecer) (um) (pouco) contraditorio, embora (ele) (seja) (um) (aluno) (quieto), (ele) em (grupo) tem 
(aquela) (dificuldade) em obedecer (as) ordens,
uce n° 176  Khi2 = 18            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
A gente (percebe) que (e) muito (carente), entao (ele) tem que (toda) (hora) (ser) (notado). em relacao ao 
(comportamento) (com) (o) (grupo), (vou) dar (um) caso especifico de (um) (aluno) que nos temos aqui 
que (quer) (chamar) a (atencao), (quer) fazer (uma) lideranca.
uce n° 161  Khi2 = 17            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(um) (aluno) indisciplinado, (muitas) (vezes) (agressivo), (e) muito facil (voce) (deixa) lo la. (deixa) lo de 
canto, (nao) (mexer), fazer (qualquer) (coisa) que (nao) (o) contrarie, (para-que) (isso) (nao) (seja) 
latente.
uce n° 168  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
os (alunos) que eu ministro aula da (setima_serie), que eu (percebo), (nao) (sao) muitos. mas a gente 
(percebe) que esses (alunos) (sao) extremamente, muito (carentes) (e) (querem) (toda) (hora) (chamar) a
(atencao) (e) nisso eles acabam tumultuando a aula, (conversam) muito, eles acabam (fazendo) 
(alguma) (coisa) (para-que) (voce) tenha que (chamar) (atencao),
uce n° 27  Khi2 = 10            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
outra (vez) eu tive a oportunidade de (conversar) (com) a mae dele (e) (ela) (falou) que (o) ex_marido 
(mexia) (com) (isso) (e) tal, mas (ela) (falou) que (nao) sabia (mais) (o-que) fazer, (ja) (tirou) (isso) dele, 
(ja) (tirou) aquilo (outro), (e) (ele) (esta) na escola_de_futebol,
uce n° 145  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
O (perfil) desse (aluno) (e) de desrespeito (as) regras, (ele) tem (isso) muito latente. como (professor), 
se (voce) (nao) fizer (uma) analise (um) (pouco) (mais) critica, reflexiva, (voce) vai (justamente) (querer) 
bater de frente (com) (isso), (porque) (voce) (nao) vai (entender) a situacao, (porque) (ele) se (apresenta) 
(daquele) (jeito).
uce n° 7  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
E (aquele) (as) (vezes) (quietinho) que (nao) (quer) (falar) da familia, que (nao) (quer) se expor, (o) pai 
(as) (vezes) (mexe), os pais (mexem) (com) (coisas) erradas, indevidas. entao eu (diria) que esses 
(alunos/) passam (bem) incolume pela escola, (nao) se mostram. E (aquela) ideia que/ (talvez) (ele) se 
vanglorie (disso), eu (nao) vejo.
uce n° 20  Khi2 = 9            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(isso) eu vejo como (uma) (dificuldade), (porque), se (o) (professor) (e) (referencia) (e) (o) (professor) 
(nao) da indicio, (nao) to (falando) que (o) (professor) vai (mexer) (com) (coisa) errada pra (ser) 
(referencia), (nao) (e) (isso), mas (ele) (nao) (deu) (uma) abertura para estar (fazendo) (isso),
uce n° 141  Khi2 = 9            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
entao, (muitas) (vezes), (o) (aluno) acaba seguindo alguns (exemplos) que, na verdade, (e) (o-que) (ele) 
(encontra). A gente tem, (por_exemplo), (alunos) daqui que (voce) (chama) (atencao) (e), (quando) 
esgota todos os recursos, (chama) (o) pai aqui para (conversar), (voce) (ve) que (o) pai (nao) tem (o) 
minimo de estrutura, (e) (quando) (falo) de estrutura, (e) (tanto) social (quanto) financeira,
uce n° 208  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
mas (com) os (professores), (ele) (nao) tem (aquela) educacao dada, que (e) (o) (respeito). 
(por_exemplo), (ele) (fala) alto (com) (o) (professor) como-se estivesse (falando) (com) (o) (colega), (ele) 
(nao) tem (limites).
uce n° 13  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
entao (quando) eu vejo (esta) (um) gigante (ja), (comigo) (era) (aquele) nanico, (as) (atividades) eram 
(mais) infantis, eu (percebe) que (e) (uma) escola feliz, os (alunos) (sao) felizes aqui. O 
(comportamento) deles em (grupo) (e) (um) (pouco) dificil (porque) (muitas) (vezes) eles tem (aquela) 



(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem os (amigos) (e) tudo, so que (ele) (nao) consegue ficar (quieto) (e) fazer (uma) (atividade). (ele) 

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem os (amigos) (e) tudo, so que (ele) (nao) consegue ficar (quieto) (e) fazer (uma) (atividade). (ele) 
(esta) aqui (e) daqui a (pouco) (ele) sai, (mexe) (com) (um), (mexe) (com) (outro), (ele) (fala) (com) (o) de 

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem os (amigos) (e) tudo, so que (ele) (nao) consegue ficar (quieto) (e) fazer (uma) (atividade). (ele) 
(esta) aqui (e) daqui a (pouco) (ele) sai, (mexe) (com) (um), (mexe) (com) (outro), (ele) (fala) (com) (o) de 
atras.

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem os (amigos) (e) tudo, so que (ele) (nao) consegue ficar (quieto) (e) fazer (uma) (atividade). (ele) 
(esta) aqui (e) daqui a (pouco) (ele) sai, (mexe) (com) (um), (mexe) (com) (outro), (ele) (fala) (com) (o) de 
atras.
uce n° 209  Khi2 = 6            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem os (amigos) (e) tudo, so que (ele) (nao) consegue ficar (quieto) (e) fazer (uma) (atividade). (ele) 
(esta) aqui (e) daqui a (pouco) (ele) sai, (mexe) (com) (um), (mexe) (com) (outro), (ele) (fala) (com) (o) de 
atras.
uce n° 209  Khi2 = 6            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
usa termos de baixo calao. E (mais) ou menos (isso) que acontece (com) esses (alunos). mas (e) como 
eu expliquei no inicio da entrevista, (e) dois_por_cento, tres_por_cento. E (um) minimo, mas (coisa) que 

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem os (amigos) (e) tudo, so que (ele) (nao) consegue ficar (quieto) (e) fazer (uma) (atividade). (ele) 
(esta) aqui (e) daqui a (pouco) (ele) sai, (mexe) (com) (um), (mexe) (com) (outro), (ele) (fala) (com) (o) de 
atras.
uce n° 209  Khi2 = 6            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
usa termos de baixo calao. E (mais) ou menos (isso) que acontece (com) esses (alunos). mas (e) como 
eu expliquei no inicio da entrevista, (e) dois_por_cento, tres_por_cento. E (um) minimo, mas (coisa) que 
a gente, (as) (vezes), (chama) a mae, (conversa), mas a mae (fala) que (nao) sabe (mais) (o-que) fazer, 

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem os (amigos) (e) tudo, so que (ele) (nao) consegue ficar (quieto) (e) fazer (uma) (atividade). (ele) 
(esta) aqui (e) daqui a (pouco) (ele) sai, (mexe) (com) (um), (mexe) (com) (outro), (ele) (fala) (com) (o) de 
atras.
uce n° 209  Khi2 = 6            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
usa termos de baixo calao. E (mais) ou menos (isso) que acontece (com) esses (alunos). mas (e) como 
eu expliquei no inicio da entrevista, (e) dois_por_cento, tres_por_cento. E (um) minimo, mas (coisa) que 
a gente, (as) (vezes), (chama) a mae, (conversa), mas a mae (fala) que (nao) sabe (mais) (o-que) fazer, 
(e) (quando) a mae (fala) (isso), (e) que (ela) (ja) (perdeu) (o) controle dessa crianca.

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem os (amigos) (e) tudo, so que (ele) (nao) consegue ficar (quieto) (e) fazer (uma) (atividade). (ele) 
(esta) aqui (e) daqui a (pouco) (ele) sai, (mexe) (com) (um), (mexe) (com) (outro), (ele) (fala) (com) (o) de 
atras.
uce n° 209  Khi2 = 6            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
usa termos de baixo calao. E (mais) ou menos (isso) que acontece (com) esses (alunos). mas (e) como 
eu expliquei no inicio da entrevista, (e) dois_por_cento, tres_por_cento. E (um) minimo, mas (coisa) que 
a gente, (as) (vezes), (chama) a mae, (conversa), mas a mae (fala) que (nao) sabe (mais) (o-que) fazer, 
(e) (quando) a mae (fala) (isso), (e) que (ela) (ja) (perdeu) (o) controle dessa crianca.
uce n° 238  Khi2 = 6            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem os (amigos) (e) tudo, so que (ele) (nao) consegue ficar (quieto) (e) fazer (uma) (atividade). (ele) 
(esta) aqui (e) daqui a (pouco) (ele) sai, (mexe) (com) (um), (mexe) (com) (outro), (ele) (fala) (com) (o) de 
atras.
uce n° 209  Khi2 = 6            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
usa termos de baixo calao. E (mais) ou menos (isso) que acontece (com) esses (alunos). mas (e) como 
eu expliquei no inicio da entrevista, (e) dois_por_cento, tres_por_cento. E (um) minimo, mas (coisa) que 
a gente, (as) (vezes), (chama) a mae, (conversa), mas a mae (fala) que (nao) sabe (mais) (o-que) fazer, 
(e) (quando) a mae (fala) (isso), (e) que (ela) (ja) (perdeu) (o) controle dessa crianca.
uce n° 238  Khi2 = 6            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
entao (e) melhor nem (mexer) (com) (ele), (deixa) (ele) (quieto) la. (uma) (coisa) (mais) ou menos 

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem os (amigos) (e) tudo, so que (ele) (nao) consegue ficar (quieto) (e) fazer (uma) (atividade). (ele) 
(esta) aqui (e) daqui a (pouco) (ele) sai, (mexe) (com) (um), (mexe) (com) (outro), (ele) (fala) (com) (o) de 
atras.
uce n° 209  Khi2 = 6            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
usa termos de baixo calao. E (mais) ou menos (isso) que acontece (com) esses (alunos). mas (e) como 
eu expliquei no inicio da entrevista, (e) dois_por_cento, tres_por_cento. E (um) minimo, mas (coisa) que 
a gente, (as) (vezes), (chama) a mae, (conversa), mas a mae (fala) que (nao) sabe (mais) (o-que) fazer, 
(e) (quando) a mae (fala) (isso), (e) que (ela) (ja) (perdeu) (o) controle dessa crianca.
uce n° 238  Khi2 = 6            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
entao (e) melhor nem (mexer) (com) (ele), (deixa) (ele) (quieto) la. (uma) (coisa) (mais) ou menos 
(assim), medo (mesmo). (quanto) a forma de serem modificados, eu vejo que (o) (problema) (e) social.

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem os (amigos) (e) tudo, so que (ele) (nao) consegue ficar (quieto) (e) fazer (uma) (atividade). (ele) 
(esta) aqui (e) daqui a (pouco) (ele) sai, (mexe) (com) (um), (mexe) (com) (outro), (ele) (fala) (com) (o) de 
atras.
uce n° 209  Khi2 = 6            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
usa termos de baixo calao. E (mais) ou menos (isso) que acontece (com) esses (alunos). mas (e) como 
eu expliquei no inicio da entrevista, (e) dois_por_cento, tres_por_cento. E (um) minimo, mas (coisa) que 
a gente, (as) (vezes), (chama) a mae, (conversa), mas a mae (fala) que (nao) sabe (mais) (o-que) fazer, 
(e) (quando) a mae (fala) (isso), (e) que (ela) (ja) (perdeu) (o) controle dessa crianca.
uce n° 238  Khi2 = 6            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
entao (e) melhor nem (mexer) (com) (ele), (deixa) (ele) (quieto) la. (uma) (coisa) (mais) ou menos 
(assim), medo (mesmo). (quanto) a forma de serem modificados, eu vejo que (o) (problema) (e) social.
uce n° 1  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
bom, (vou) fazer (um) (historico), cheguei aqui em 2010 (e) (quando) a chega (assim), novo, os (alunos) 

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem os (amigos) (e) tudo, so que (ele) (nao) consegue ficar (quieto) (e) fazer (uma) (atividade). (ele) 
(esta) aqui (e) daqui a (pouco) (ele) sai, (mexe) (com) (um), (mexe) (com) (outro), (ele) (fala) (com) (o) de 
atras.
uce n° 209  Khi2 = 6            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
usa termos de baixo calao. E (mais) ou menos (isso) que acontece (com) esses (alunos). mas (e) como 
eu expliquei no inicio da entrevista, (e) dois_por_cento, tres_por_cento. E (um) minimo, mas (coisa) que 
a gente, (as) (vezes), (chama) a mae, (conversa), mas a mae (fala) que (nao) sabe (mais) (o-que) fazer, 
(e) (quando) a mae (fala) (isso), (e) que (ela) (ja) (perdeu) (o) controle dessa crianca.
uce n° 238  Khi2 = 6            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
entao (e) melhor nem (mexer) (com) (ele), (deixa) (ele) (quieto) la. (uma) (coisa) (mais) ou menos 
(assim), medo (mesmo). (quanto) a forma de serem modificados, eu vejo que (o) (problema) (e) social.
uce n° 1  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
bom, (vou) fazer (um) (historico), cheguei aqui em 2010 (e) (quando) a chega (assim), novo, os (alunos) 
testam (o) (professor) dentro (daquele) estigma, a (o) (ceu) (e) terrivel (porque) todas (as) outras escolas 

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem os (amigos) (e) tudo, so que (ele) (nao) consegue ficar (quieto) (e) fazer (uma) (atividade). (ele) 
(esta) aqui (e) daqui a (pouco) (ele) sai, (mexe) (com) (um), (mexe) (com) (outro), (ele) (fala) (com) (o) de 
atras.
uce n° 209  Khi2 = 6            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
usa termos de baixo calao. E (mais) ou menos (isso) que acontece (com) esses (alunos). mas (e) como 
eu expliquei no inicio da entrevista, (e) dois_por_cento, tres_por_cento. E (um) minimo, mas (coisa) que 
a gente, (as) (vezes), (chama) a mae, (conversa), mas a mae (fala) que (nao) sabe (mais) (o-que) fazer, 
(e) (quando) a mae (fala) (isso), (e) que (ela) (ja) (perdeu) (o) controle dessa crianca.
uce n° 238  Khi2 = 6            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
entao (e) melhor nem (mexer) (com) (ele), (deixa) (ele) (quieto) la. (uma) (coisa) (mais) ou menos 
(assim), medo (mesmo). (quanto) a forma de serem modificados, eu vejo que (o) (problema) (e) social.
uce n° 1  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
bom, (vou) fazer (um) (historico), cheguei aqui em 2010 (e) (quando) a chega (assim), novo, os (alunos) 
testam (o) (professor) dentro (daquele) estigma, a (o) (ceu) (e) terrivel (porque) todas (as) outras escolas 
(pegam) os (alunos) que (nao) (querem) (e) jogam no (ceu).

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem os (amigos) (e) tudo, so que (ele) (nao) consegue ficar (quieto) (e) fazer (uma) (atividade). (ele) 
(esta) aqui (e) daqui a (pouco) (ele) sai, (mexe) (com) (um), (mexe) (com) (outro), (ele) (fala) (com) (o) de 
atras.
uce n° 209  Khi2 = 6            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
usa termos de baixo calao. E (mais) ou menos (isso) que acontece (com) esses (alunos). mas (e) como 
eu expliquei no inicio da entrevista, (e) dois_por_cento, tres_por_cento. E (um) minimo, mas (coisa) que 
a gente, (as) (vezes), (chama) a mae, (conversa), mas a mae (fala) que (nao) sabe (mais) (o-que) fazer, 
(e) (quando) a mae (fala) (isso), (e) que (ela) (ja) (perdeu) (o) controle dessa crianca.
uce n° 238  Khi2 = 6            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
entao (e) melhor nem (mexer) (com) (ele), (deixa) (ele) (quieto) la. (uma) (coisa) (mais) ou menos 
(assim), medo (mesmo). (quanto) a forma de serem modificados, eu vejo que (o) (problema) (e) social.
uce n° 1  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
bom, (vou) fazer (um) (historico), cheguei aqui em 2010 (e) (quando) a chega (assim), novo, os (alunos) 
testam (o) (professor) dentro (daquele) estigma, a (o) (ceu) (e) terrivel (porque) todas (as) outras escolas 
(pegam) os (alunos) que (nao) (querem) (e) jogam no (ceu).
uce n° 17  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem os (amigos) (e) tudo, so que (ele) (nao) consegue ficar (quieto) (e) fazer (uma) (atividade). (ele) 
(esta) aqui (e) daqui a (pouco) (ele) sai, (mexe) (com) (um), (mexe) (com) (outro), (ele) (fala) (com) (o) de 
atras.
uce n° 209  Khi2 = 6            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
usa termos de baixo calao. E (mais) ou menos (isso) que acontece (com) esses (alunos). mas (e) como 
eu expliquei no inicio da entrevista, (e) dois_por_cento, tres_por_cento. E (um) minimo, mas (coisa) que 
a gente, (as) (vezes), (chama) a mae, (conversa), mas a mae (fala) que (nao) sabe (mais) (o-que) fazer, 
(e) (quando) a mae (fala) (isso), (e) que (ela) (ja) (perdeu) (o) controle dessa crianca.
uce n° 238  Khi2 = 6            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
entao (e) melhor nem (mexer) (com) (ele), (deixa) (ele) (quieto) la. (uma) (coisa) (mais) ou menos 
(assim), medo (mesmo). (quanto) a forma de serem modificados, eu vejo que (o) (problema) (e) social.
uce n° 1  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
bom, (vou) fazer (um) (historico), cheguei aqui em 2010 (e) (quando) a chega (assim), novo, os (alunos) 
testam (o) (professor) dentro (daquele) estigma, a (o) (ceu) (e) terrivel (porque) todas (as) outras escolas 
(pegam) os (alunos) que (nao) (querem) (e) jogam no (ceu).
uce n° 17  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
ate lembro (uma) (coisa) que (me) (chamou) a (atencao), a gente (estava) (fazendo) (aquele) curso de 

(dificuldade) em (aceitar) determinados comandos, para (voce) trabalhar em (grupo) (voce) tem que saber
repartir (e) (as) (vezes) (nao) (e) (isso) que acontece,
uce n° 170  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
eu acho que (sao) (alunos) (mais) (carentes), de (atencao). (sao) (alunos) que os pais (nao) frequentam 
a escola, (sao) (alunos) que dao (problema), (porque) (toda) (hora) (ele) faz (alguma) (coisa) pra que 
(voce) tenha que (chamar) a (atencao), fulano, senta, para de (conversar), agora (nao), sai da porta, 
(nao) faz (isso).
uce n° 173  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(sao) (carentes) de (atencao) da familia. (aquele) (problema), entre aspas, que (ele) da na escola (nao) 
(e) (porque) (ele) (e) (um) (aluno) que (nao) tenha (uma) boa indole, (e) (porque) (ele) (quer) (chamar) 
(atencao), (quer) (ser) (notado).
uce n° 178  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(ele) tem os (amigos) (e) tudo, so que (ele) (nao) consegue ficar (quieto) (e) fazer (uma) (atividade). (ele) 
(esta) aqui (e) daqui a (pouco) (ele) sai, (mexe) (com) (um), (mexe) (com) (outro), (ele) (fala) (com) (o) de 
atras.
uce n° 209  Khi2 = 6            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
usa termos de baixo calao. E (mais) ou menos (isso) que acontece (com) esses (alunos). mas (e) como 
eu expliquei no inicio da entrevista, (e) dois_por_cento, tres_por_cento. E (um) minimo, mas (coisa) que 
a gente, (as) (vezes), (chama) a mae, (conversa), mas a mae (fala) que (nao) sabe (mais) (o-que) fazer, 
(e) (quando) a mae (fala) (isso), (e) que (ela) (ja) (perdeu) (o) controle dessa crianca.
uce n° 238  Khi2 = 6            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
entao (e) melhor nem (mexer) (com) (ele), (deixa) (ele) (quieto) la. (uma) (coisa) (mais) ou menos 
(assim), medo (mesmo). (quanto) a forma de serem modificados, eu vejo que (o) (problema) (e) social.
uce n° 1  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
bom, (vou) fazer (um) (historico), cheguei aqui em 2010 (e) (quando) a chega (assim), novo, os (alunos) 
testam (o) (professor) dentro (daquele) estigma, a (o) (ceu) (e) terrivel (porque) todas (as) outras escolas 
(pegam) os (alunos) que (nao) (querem) (e) jogam no (ceu).
uce n° 17  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
ate lembro (uma) (coisa) que (me) (chamou) a (atencao), a gente (estava) (fazendo) (aquele) curso de 
drogas no ano retrasado, ai eram varias questoes (e) eu (estava) (fazendo) (com) (um) (grupo), ai 
de_repente eu (falei) que (o) (meu) pai (era) alcoolatra,



Classification Ascendante Hiérarchique

La classification ascendante est un résultat complémentaire et une aide à la représentation des 
relations locales entre formes d'une même classe. Vous trouverez ci-dessous l'arbre de la
classification ascendante pour la classe 2 ; on observe les paquets d'agrégation de formes
ainsi que le khi2 de chaque forme dans la classe. 



Présences significatives

Résultats de la classe n°3

Voici le vocabulaire caractéristique (formes réduites)  de la classe 3 en fonction du khi2.
Effectif 1  : effectif réel du mot dans la classe ;
Effectif 2  : nombre d'u.c.e de la classe contenant le mot ;
Total        : nombre total d'u.c.e classées contenant le mot ;
Percent    : pourcentage du nombre d'u.c.e de la classe contenant le mot.

Vocabulaire Khi2 Effectif 2 Total Catégorie GrammaticaleEffectif 1 Percent

uns 32 9 9 100% Formes non reconnues10

tempo 21 6 6 100% Formes non reconnues8

atendi 21 6 6 100% Formes non reconnues6

nest 17 5 5 100% Formes non reconnues5

sala 17 5 5 100% Formes non reconnues5

*suj_09 17 11 18 61% Formes non reconnues11

famili 16 14 26 54% Formes non reconnues18

fic 15 13 24 54% Formes non reconnues19

rua 14 4 4 100% Formes non reconnues5

estao 14 10 17 59% Auxiliaire ESTAR11

vinte_por_cent 14 4 4 100% Formes non reconnues4

situac 13 12 23 52% Formes non reconnues14

abandon 13 5 6 83% Formes non reconnues5

risco 12 11 21 52% Formes non reconnues11

*suj_05 11 10 19 53% Formes non reconnues10

bairro 10 3 3 100% Formes non reconnues4

dialog 10 4 5 80% Formes non reconnues5

mesmos 10 4 5 80% Formes non reconnues5

os 8 18 47 38% Formes non reconnues23

sab 8 11 24 46% Formes non reconnues15

gente 8 19 52 37% Formes non reconnues32

de 7 34 117 29% Prépositions simples et 59

nos 7 6 11 55% Pronoms7

idade 7 4 6 67% Formes non reconnues4

do 6 15 40 38% Formes non reconnues18

tom 6 3 4 75% Formes non reconnues4

onde 6 3 4 75% Pronoms3

sabendo 6 3 4 75% Formes non reconnues3

em 5 21 66 32% Prépositions simples et 27

mim 5 4 7 57% Pronoms4

ness 5 4 7 57% Formes non reconnues5

filho 5 7 15 47% Formes non reconnues12

outros 5 4 7 57% Pronoms5

acompanha 5 4 7 57% Formes non reconnues4

ate 4 7 16 44% Prépositions simples et 9

pai 4 14 40 35% Formes non reconnues17



quest 4 8 19 42% Formes non reconnues9

temos 4 5 10 50% Auxiliaire TER5

*tpm_3 4 12 34 35% Formes non reconnues12

alguns 4 5 10 50% Pronoms5

embora 4 3 5 60% Conjonctions et locutions 3

A 3 7 18 39% Mots en majuscules7

da 3 17 56 30% Formes non reconnues27

pra 3 6 15 40% Formes non reconnues10

falt 3 5 12 42% Formes non reconnues5

parc 3 2 3 67% Formes non reconnues2

sofr 3 2 3 67% Formes non reconnues2

desde 3 2 3 67% Prépositions simples et 2

diret 3 2 3 67% Formes non reconnues2

droga 3 4 8 50% Formes non reconnues5

aqueles 3 2 3 67% Pronoms2

mudanca 3 2 3 67% Formes non reconnues2

pergunt 3 4 8 50% Formes non reconnues5

pratica 3 2 3 67% Formes non reconnues2

propria 3 2 3 67% Formes non reconnues2

proprio 3 2 3 67% Pronoms2

sentido 3 2 3 67% Formes non reconnues2

realmente 3 3 6 50% Adverbes3

dos 2 6 16 38% Formes non reconnues6

nossa 2 4 9 44% Pronoms4



Détail des présences significatives

Le tableau ci-dessous donne pour chaque forme réduite les formes complètes associées, ainsi 
que leur effectif dans la classe 3.

Forme réduite Formes complètes associées

uns uns(10)

tempo tempo(8)

atendi atendiam(1) atendimento(4) atendimentos(1)

nest nesta(3) neste(1) nestes(1)

sala sala(5)

famili familia(12) familiar(4) familias(2)

fic fica(9) ficam(5) ficamos(1) ficar(4)

rua rua(5)

estao estao(11)

vinte_por_cento vinte_por_cento(4)

situac situacao(13) situacoes(1)

abandon abandono(5)

risco risco(11)

bairro bairro(4)

dialog dialogam(1) dialogo(4)

mesmos mesmos(5)

os os(23)

sab sabe(7) sabem(4) saber(4)

gente gente(32)

de de(59)

nos nos(7)

idade idade(4)

do do(18)

tom toma(2) tomar(2)

onde onde(3)

sabendo sabendo(3)

em em(27)

mim mim(4)

ness nessa(3) nesses(2)

filho filho(8) filhos(4)

outros outros(5)

acompanha acompanha(1) acompanhamento(3)

ate ate(9)

pai pai(4) pais(13)

quest questao(9)

temos temos(5)

alguns alguns(5)

embora embora(3)



A A(7)

da da(27)

pra pra(10)

falt falta(3) faltar(2)

parc parcela(2)

sofr sofrem(2)

desde desde(2)

diret direto(2)

droga droga(3) drogas(2)

aqueles aqueles(2)

mudanca mudanca(2)

pergunt pergunta(1) perguntar(2) perguntaram(1) perguntas(1)

pratica praticamente(2)

propria propria(2)

proprio proprio(2)

sentido sentido(2)

realmente realmente(3)

dos dos(11)

nossa nossa(4)



Absences significatives

Voici le vocabulaire significativement absent de la classe 3 en fonction du khi2.
Effectif         : nombre d 'uce de la classe contenant le mot ;
Total            : nombre total d'u.c.e classées contenant le mot ; 
Percent        : pourcentage du nombre d 'uce de la classe contenant le mot.

Vocabulaire Khi2 Effectif Total Catégorie GrammaticalePercent

ele -14 10 91 11% Pronoms

convers -6 0 17 0% Formes non reconnues

fal -5 4 42 10% Formes non reconnues

uma -5 13 86 15% Formes non reconnues

quer -5 1 22 5% Formes non reconnues

vao -4 0 13 0% Formes non reconnues

dele -4 1 19 5% Pronoms

para -4 9 62 15% Prépositions simples et locutions 

tenh -4 2 26 8% Formes non reconnues

vida -4 1 19 5% Formes non reconnues

aquela -4 0 12 0% Pronoms

aquele -4 0 12 0% Pronoms

futuro -4 0 13 0% Formes non reconnues

atencao -4 0 12 0% Formes non reconnues

o -3 17 95 18% Formes non reconnues

faz -3 6 45 13% Formes non reconnues

mex -3 0 9 0% Formes non reconnues

peg -3 0 10 0% Formes non reconnues

sei -3 0 9 0% Formes non reconnues

vai -3 5 38 13% Formes non reconnues

deix -3 0 9 0% Formes non reconnues

assim -3 1 18 6% Conjonctions et locutions 

coisa -3 4 33 12% Formes non reconnues

estud -3 0 10 0% Formes non reconnues

menos -3 0 11 0% Prépositions simples et locutions 

pouco -3 0 10 0% Pronoms

aquilo -3 1 16 6% Pronoms

porque -3 7 51 14% Conjonctions et locutions 

*suj_01 -3 5 41 12% Formes non reconnues

*suj_10 -3 0 11 0% Formes non reconnues

aprendiz -3 0 10 0% Formes non reconnues

professor -3 2 24 8% Formes non reconnues

profission -3 0 9 0% Formes non reconnues

e -2 25 127 20% Formes non reconnues

eu -2 21 110 19% Pronoms

ver -2 0 8 0% Formes non reconnues



vez -2 2 20 10% Formes non reconnues

dess -2 2 21 10% Formes non reconnues

diss -2 0 8 0% Formes non reconnues

vamos -2 0 7 0% Interjections

precis -2 0 7 0% Formes non reconnues

sempre -2 0 7 0% Adverbes

afetiva -2 0 7 0% Formes non reconnues

problema -2 0 8 0% Formes non reconnues



Catégories grammaticales

Voici la liste des catégories grammaticales en fonction de leur khi2 et leur effectif dans la classe 3.
Khi2 > 0  signifie une présence relative de la catégorie.
Khi2 < 0  signifie une absence relative de la catégorie.
Khi2 = 0  signifie que la présence de la catégorie dans la classe n'est pas significative.

Khi2 EffectifCatégorie Grammaticale

7 16Auxiliaire ESTAR

3 96Prépositions simples et locutions prépositives

3 24Mots en majuscules

0 31Auxiliaire TER

0 1Auxiliaire HAVER

0 18Auxiliaire SER

0 9Interjections

0 17Numéraux

0 95Adverbes

-1 95Conjonctions et locutions conjonctives

-1 185Pronoms



Unités de Contexte Elémentaires de la classe 3

Ci-dessous la liste des unités de contexte élémentaires (u.c.e) caractéristiques de la classe 3, 
triées par ordre d'importance (khi2) dans la classe et précédées de leur unité de contexte initiale
(u.c.i) associée. On observe ainsi les formes les plus caractéristiques de la classe marquées par
des parenthèses.

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 
(uns) (vinte_por_cento) dos alunos, a (gente) percebe que, (de) algum modo, se encaixam (nessa) 
(situacao) (de) (risco), que (estao) relacionadas, no meu entendimento, a forma (de) (organizacao) 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 
(uns) (vinte_por_cento) dos alunos, a (gente) percebe que, (de) algum modo, se encaixam (nessa) 
(situacao) (de) (risco), que (estao) relacionadas, no meu entendimento, a forma (de) (organizacao) 
(familiar).

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 
(uns) (vinte_por_cento) dos alunos, a (gente) percebe que, (de) algum modo, se encaixam (nessa) 
(situacao) (de) (risco), que (estao) relacionadas, no meu entendimento, a forma (de) (organizacao) 
(familiar).
uce n° 186  Khi2 = 9            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 
(uns) (vinte_por_cento) dos alunos, a (gente) percebe que, (de) algum modo, se encaixam (nessa) 
(situacao) (de) (risco), que (estao) relacionadas, no meu entendimento, a forma (de) (organizacao) 
(familiar).
uce n° 186  Khi2 = 9            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(resgatar) (esses) valores (deles). (ate) mesmo (esses) alunos que (estao) (em) (situacao) (de) (risco). 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 
(uns) (vinte_por_cento) dos alunos, a (gente) percebe que, (de) algum modo, se encaixam (nessa) 
(situacao) (de) (risco), que (estao) relacionadas, no meu entendimento, a forma (de) (organizacao) 
(familiar).
uce n° 186  Khi2 = 9            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(resgatar) (esses) valores (deles). (ate) mesmo (esses) alunos que (estao) (em) (situacao) (de) (risco). 
mas se a (familia) esta ali, se ela (acompanha), questiona, se ela vem a escola e quer (saber) (do) 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 
(uns) (vinte_por_cento) dos alunos, a (gente) percebe que, (de) algum modo, se encaixam (nessa) 
(situacao) (de) (risco), que (estao) relacionadas, no meu entendimento, a forma (de) (organizacao) 
(familiar).
uce n° 186  Khi2 = 9            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(resgatar) (esses) valores (deles). (ate) mesmo (esses) alunos que (estao) (em) (situacao) (de) (risco). 
mas se a (familia) esta ali, se ela (acompanha), questiona, se ela vem a escola e quer (saber) (do) 
(filho), tem como (modificar) sim.
uce n° 220  Khi2 = 9            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 
(uns) (vinte_por_cento) dos alunos, a (gente) percebe que, (de) algum modo, se encaixam (nessa) 
(situacao) (de) (risco), que (estao) relacionadas, no meu entendimento, a forma (de) (organizacao) 
(familiar).
uce n° 186  Khi2 = 9            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(resgatar) (esses) valores (deles). (ate) mesmo (esses) alunos que (estao) (em) (situacao) (de) (risco). 
mas se a (familia) esta ali, se ela (acompanha), questiona, se ela vem a escola e quer (saber) (do) 
(filho), tem como (modificar) sim.
uce n° 220  Khi2 = 9            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(A) (gente) (pode) perceber (nesta) escola uma diversidade muito grande. (em) (termos) (de) 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 
(uns) (vinte_por_cento) dos alunos, a (gente) percebe que, (de) algum modo, se encaixam (nessa) 
(situacao) (de) (risco), que (estao) relacionadas, no meu entendimento, a forma (de) (organizacao) 
(familiar).
uce n° 186  Khi2 = 9            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(resgatar) (esses) valores (deles). (ate) mesmo (esses) alunos que (estao) (em) (situacao) (de) (risco). 
mas se a (familia) esta ali, se ela (acompanha), questiona, se ela vem a escola e quer (saber) (do) 
(filho), tem como (modificar) sim.
uce n° 220  Khi2 = 9            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(A) (gente) (pode) perceber (nesta) escola uma diversidade muito grande. (em) (termos) (de) 
(organizacao) (familiar), a (gente) tem (familias) completamente desestruturadas, em-que o aluno 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 
(uns) (vinte_por_cento) dos alunos, a (gente) percebe que, (de) algum modo, se encaixam (nessa) 
(situacao) (de) (risco), que (estao) relacionadas, no meu entendimento, a forma (de) (organizacao) 
(familiar).
uce n° 186  Khi2 = 9            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(resgatar) (esses) valores (deles). (ate) mesmo (esses) alunos que (estao) (em) (situacao) (de) (risco). 
mas se a (familia) esta ali, se ela (acompanha), questiona, se ela vem a escola e quer (saber) (do) 
(filho), tem como (modificar) sim.
uce n° 220  Khi2 = 9            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(A) (gente) (pode) perceber (nesta) escola uma diversidade muito grande. (em) (termos) (de) 
(organizacao) (familiar), a (gente) tem (familias) completamente desestruturadas, em-que o aluno 
(praticamente) se cria sozinho na (rua), e tem (familias) muito bem estruturadas, em-que (os) (pais) 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 
(uns) (vinte_por_cento) dos alunos, a (gente) percebe que, (de) algum modo, se encaixam (nessa) 
(situacao) (de) (risco), que (estao) relacionadas, no meu entendimento, a forma (de) (organizacao) 
(familiar).
uce n° 186  Khi2 = 9            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(resgatar) (esses) valores (deles). (ate) mesmo (esses) alunos que (estao) (em) (situacao) (de) (risco). 
mas se a (familia) esta ali, se ela (acompanha), questiona, se ela vem a escola e quer (saber) (do) 
(filho), tem como (modificar) sim.
uce n° 220  Khi2 = 9            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(A) (gente) (pode) perceber (nesta) escola uma diversidade muito grande. (em) (termos) (de) 
(organizacao) (familiar), a (gente) tem (familias) completamente desestruturadas, em-que o aluno 
(praticamente) se cria sozinho na (rua), e tem (familias) muito bem estruturadas, em-que (os) (pais) 
optaram (realmente) para matricular o (filho) aqui.

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 
(uns) (vinte_por_cento) dos alunos, a (gente) percebe que, (de) algum modo, se encaixam (nessa) 
(situacao) (de) (risco), que (estao) relacionadas, no meu entendimento, a forma (de) (organizacao) 
(familiar).
uce n° 186  Khi2 = 9            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(resgatar) (esses) valores (deles). (ate) mesmo (esses) alunos que (estao) (em) (situacao) (de) (risco). 
mas se a (familia) esta ali, se ela (acompanha), questiona, se ela vem a escola e quer (saber) (do) 
(filho), tem como (modificar) sim.
uce n° 220  Khi2 = 9            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(A) (gente) (pode) perceber (nesta) escola uma diversidade muito grande. (em) (termos) (de) 
(organizacao) (familiar), a (gente) tem (familias) completamente desestruturadas, em-que o aluno 
(praticamente) se cria sozinho na (rua), e tem (familias) muito bem estruturadas, em-que (os) (pais) 
optaram (realmente) para matricular o (filho) aqui.
uce n° 138  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 
(uns) (vinte_por_cento) dos alunos, a (gente) percebe que, (de) algum modo, se encaixam (nessa) 
(situacao) (de) (risco), que (estao) relacionadas, no meu entendimento, a forma (de) (organizacao) 
(familiar).
uce n° 186  Khi2 = 9            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(resgatar) (esses) valores (deles). (ate) mesmo (esses) alunos que (estao) (em) (situacao) (de) (risco). 
mas se a (familia) esta ali, se ela (acompanha), questiona, se ela vem a escola e quer (saber) (do) 
(filho), tem como (modificar) sim.
uce n° 220  Khi2 = 9            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(A) (gente) (pode) perceber (nesta) escola uma diversidade muito grande. (em) (termos) (de) 
(organizacao) (familiar), a (gente) tem (familias) completamente desestruturadas, em-que o aluno 
(praticamente) se cria sozinho na (rua), e tem (familias) muito bem estruturadas, em-que (os) (pais) 
optaram (realmente) para matricular o (filho) aqui.
uce n° 138  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(A) (gente) faz um (atendimento) aqui (de) quinze salas_de_aulo (do) ciclo_dois, que vai incluir alunos 
(do) quinto_ano (ao) nono_ano. (em) (situacao) (de) (risco), (de) nao ter um amparo (familiar), no periodo 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 
(uns) (vinte_por_cento) dos alunos, a (gente) percebe que, (de) algum modo, se encaixam (nessa) 
(situacao) (de) (risco), que (estao) relacionadas, no meu entendimento, a forma (de) (organizacao) 
(familiar).
uce n° 186  Khi2 = 9            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(resgatar) (esses) valores (deles). (ate) mesmo (esses) alunos que (estao) (em) (situacao) (de) (risco). 
mas se a (familia) esta ali, se ela (acompanha), questiona, se ela vem a escola e quer (saber) (do) 
(filho), tem como (modificar) sim.
uce n° 220  Khi2 = 9            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(A) (gente) (pode) perceber (nesta) escola uma diversidade muito grande. (em) (termos) (de) 
(organizacao) (familiar), a (gente) tem (familias) completamente desestruturadas, em-que o aluno 
(praticamente) se cria sozinho na (rua), e tem (familias) muito bem estruturadas, em-que (os) (pais) 
optaram (realmente) para matricular o (filho) aqui.
uce n° 138  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(A) (gente) faz um (atendimento) aqui (de) quinze salas_de_aulo (do) ciclo_dois, que vai incluir alunos 
(do) quinto_ano (ao) nono_ano. (em) (situacao) (de) (risco), (de) nao ter um amparo (familiar), no periodo 
(da) manha, (de) (uns) vinte a vinte_e_cinco alunos que voce nota isso mais claramente, e no periodo 

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 
(uns) (vinte_por_cento) dos alunos, a (gente) percebe que, (de) algum modo, se encaixam (nessa) 
(situacao) (de) (risco), que (estao) relacionadas, no meu entendimento, a forma (de) (organizacao) 
(familiar).
uce n° 186  Khi2 = 9            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(resgatar) (esses) valores (deles). (ate) mesmo (esses) alunos que (estao) (em) (situacao) (de) (risco). 
mas se a (familia) esta ali, se ela (acompanha), questiona, se ela vem a escola e quer (saber) (do) 
(filho), tem como (modificar) sim.
uce n° 220  Khi2 = 9            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(A) (gente) (pode) perceber (nesta) escola uma diversidade muito grande. (em) (termos) (de) 
(organizacao) (familiar), a (gente) tem (familias) completamente desestruturadas, em-que o aluno 
(praticamente) se cria sozinho na (rua), e tem (familias) muito bem estruturadas, em-que (os) (pais) 
optaram (realmente) para matricular o (filho) aqui.
uce n° 138  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(A) (gente) faz um (atendimento) aqui (de) quinze salas_de_aulo (do) ciclo_dois, que vai incluir alunos 
(do) quinto_ano (ao) nono_ano. (em) (situacao) (de) (risco), (de) nao ter um amparo (familiar), no periodo 
(da) manha, (de) (uns) vinte a vinte_e_cinco alunos que voce nota isso mais claramente, e no periodo 
(da) tarde, em-torno-de quinze a vinte alunos.

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 
(uns) (vinte_por_cento) dos alunos, a (gente) percebe que, (de) algum modo, se encaixam (nessa) 
(situacao) (de) (risco), que (estao) relacionadas, no meu entendimento, a forma (de) (organizacao) 
(familiar).
uce n° 186  Khi2 = 9            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(resgatar) (esses) valores (deles). (ate) mesmo (esses) alunos que (estao) (em) (situacao) (de) (risco). 
mas se a (familia) esta ali, se ela (acompanha), questiona, se ela vem a escola e quer (saber) (do) 
(filho), tem como (modificar) sim.
uce n° 220  Khi2 = 9            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(A) (gente) (pode) perceber (nesta) escola uma diversidade muito grande. (em) (termos) (de) 
(organizacao) (familiar), a (gente) tem (familias) completamente desestruturadas, em-que o aluno 
(praticamente) se cria sozinho na (rua), e tem (familias) muito bem estruturadas, em-que (os) (pais) 
optaram (realmente) para matricular o (filho) aqui.
uce n° 138  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(A) (gente) faz um (atendimento) aqui (de) quinze salas_de_aulo (do) ciclo_dois, que vai incluir alunos 
(do) quinto_ano (ao) nono_ano. (em) (situacao) (de) (risco), (de) nao ter um amparo (familiar), no periodo 
(da) manha, (de) (uns) vinte a vinte_e_cinco alunos que voce nota isso mais claramente, e no periodo 
(da) tarde, em-torno-de quinze a vinte alunos.
uce n° 183  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2

uce n° 121  Khi2 = 22            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
ai eu falei entao facam umas (perguntas) (pra) (mim) que voces gostariam (de) (saber), mas nao tem 
coragem (de) (perguntar) nem para (os) (pais) nem (pra) (ninguem). dai, (eles) fizeram, ai surgiu essa 
(questao) (da) (mudanca) (do) corpo, a (questao) dos (pais) que (sofrem) muito e nao (dialogam) com 
(os) (filhos), a gravidez na adolescencia, o (proprio) relacionamento entre (eles), a dificuldade que (eles) 
tem (da) amizade, (da) falsidade,
uce n° 78  Khi2 = 19            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(E) um grupo bem heterogeneo, eu classificaria que (em) (cada) (sala_de_aula), o-que a (gente) observa, 
(uns) (vinte_por_cento) (de) alunos que a (gente) (olha) e (fica) preocupado, (neste) (sentido) que (os) 
(pais) sao (de) (risco), (uns) dois, tres, quatro (em) (cada) (sala), que a (gente) ve,
uce n° 115  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(A) (questao) (da) (idade) (deles), (eles) sao pre_adolescentes e (eles) (mesmos) reclamaram (pra) 
(mim) (da) (falta) (do) (dialogo) (em) casa, que muitas coisas (eles) gostariam (de) (saber) e (de) 
(perguntar) e (eles) nao conseguem ter um (dialogo) com (os) (pais).
uce n° 117  Khi2 = 19            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(eles) (mesmos) (estao) aqui com a (gente). (E) a (questao) de-que ele (fica) (numa) (situacao) (de) 
(abandono), por_exemplo, ele tem (muita) (falta) e (os) (pais) nao (sabem), (eles) so (sabem) quando a 
(gente) vai avisar e ai (eles) (ficam) (sabendo) que (os) (filhos) nao (estao) vindo para a escola.
uce n° 4  Khi2 = 14            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
(embora) ele nao saiba que (os) professores sao (os) (mesmos). entao eu diria assim, que (nos) (temos) 
(uns) dez_por_cento ou quinze_por_cento, no maximo por (sala), nao sao muitos (nesta) (situacao), eu 
nao verifiquei isso.
uce n° 113  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
outra coisa e a (questao) (do) (bairro) mesmo, ser um (bairro) que nao tem lazer e ai, (eles) (ficam) 
muito (tempo) na (rua), (em) contato com (drogas) e outro tipo (de) (violencia).
uce n° 79  Khi2 = 13            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(uns) (vinte_por_cento) (do) total. (A) (familia) e dificil, a (gente) (ate) tem um trabalho (de) 
(acompanhamento), fazemos (atendimento) todas as quartas_feira, mas normalmente estes que (estao) 
no grupo (de) (risco) sao (aqueles) que a (gente) convoca uma_vez, duas_vezes, tres_vezes, 
quatro_vezes,
uce n° 120  Khi2 = 13            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
(E) (eles) (estao) (nessa) (idade) (da) descoberta, (da) (mudanca) (do) corpo, (eles) (perguntaram) (pra) 
(mim), porque eu fiz uma atividade la que estavamos falando (de) comunicacao, ai surgiu essa (questao) 
(da) (falta) (do) (dialogo).
uce n° 225  Khi2 = 11            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
mas eu nao diria que (esses) alunos (predominam). nao saberia mensurar isso, mas diria que, talvez, 
(uns) (vinte_por_cento) dos alunos, a (gente) percebe que, (de) algum modo, se encaixam (nessa) 
(situacao) (de) (risco), que (estao) relacionadas, no meu entendimento, a forma (de) (organizacao) 
(familiar).
uce n° 186  Khi2 = 9            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(resgatar) (esses) valores (deles). (ate) mesmo (esses) alunos que (estao) (em) (situacao) (de) (risco). 
mas se a (familia) esta ali, se ela (acompanha), questiona, se ela vem a escola e quer (saber) (do) 
(filho), tem como (modificar) sim.
uce n° 220  Khi2 = 9            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
(A) (gente) (pode) perceber (nesta) escola uma diversidade muito grande. (em) (termos) (de) 
(organizacao) (familiar), a (gente) tem (familias) completamente desestruturadas, em-que o aluno 
(praticamente) se cria sozinho na (rua), e tem (familias) muito bem estruturadas, em-que (os) (pais) 
optaram (realmente) para matricular o (filho) aqui.
uce n° 138  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(A) (gente) faz um (atendimento) aqui (de) quinze salas_de_aulo (do) ciclo_dois, que vai incluir alunos 
(do) quinto_ano (ao) nono_ano. (em) (situacao) (de) (risco), (de) nao ter um amparo (familiar), no periodo 
(da) manha, (de) (uns) vinte a vinte_e_cinco alunos que voce nota isso mais claramente, e no periodo 
(da) tarde, em-torno-de quinze a vinte alunos.
uce n° 183  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_2
(E) a (gente) (fica) (de) maos atadas, porque a (gente) nao (sabe), porque se a (familia) nao (sabe) o-que 



fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 
(alguns) alunos, nao sao todos.

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 
(alguns) alunos, nao sao todos.
uce n° 227  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 
(alguns) alunos, nao sao todos.
uce n° 227  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
ela acha que o (filho) e alfabetizado e (toma) um susto (ao) constatar isso, que o (filho) nao e 

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 
(alguns) alunos, nao sao todos.
uce n° 227  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
ela acha que o (filho) e alfabetizado e (toma) um susto (ao) constatar isso, que o (filho) nao e 
alfabetizado. (temos) maes que nunca abriram o caderno (do) (filho), ou seja, (praticamente) so (sabem) 

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 
(alguns) alunos, nao sao todos.
uce n° 227  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
ela acha que o (filho) e alfabetizado e (toma) um susto (ao) constatar isso, que o (filho) nao e 
alfabetizado. (temos) maes que nunca abriram o caderno (do) (filho), ou seja, (praticamente) so (sabem) 
o nome (do) (filho) e a (idade).
uce n° 9  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 
(alguns) alunos, nao sao todos.
uce n° 227  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
ela acha que o (filho) e alfabetizado e (toma) um susto (ao) constatar isso, que o (filho) nao e 
alfabetizado. (temos) maes que nunca abriram o caderno (do) (filho), ou seja, (praticamente) so (sabem) 
o nome (do) (filho) e a (idade).
uce n° 9  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
por_exemplo, eu/ trabalho (em) outra escola (onde) esse poder paralelo se faz muito/ (presente). (os) 

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 
(alguns) alunos, nao sao todos.
uce n° 227  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
ela acha que o (filho) e alfabetizado e (toma) um susto (ao) constatar isso, que o (filho) nao e 
alfabetizado. (temos) maes que nunca abriram o caderno (do) (filho), ou seja, (praticamente) so (sabem) 
o nome (do) (filho) e a (idade).
uce n° 9  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
por_exemplo, eu/ trabalho (em) outra escola (onde) esse poder paralelo se faz muito/ (presente). (os) 
(filhos) se vangloriam (do) (pai) ser o dono daquele pedaco, aqui nao vejo isso. (eles) nao usam esta 

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 
(alguns) alunos, nao sao todos.
uce n° 227  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
ela acha que o (filho) e alfabetizado e (toma) um susto (ao) constatar isso, que o (filho) nao e 
alfabetizado. (temos) maes que nunca abriram o caderno (do) (filho), ou seja, (praticamente) so (sabem) 
o nome (do) (filho) e a (idade).
uce n° 9  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
por_exemplo, eu/ trabalho (em) outra escola (onde) esse poder paralelo se faz muito/ (presente). (os) 
(filhos) se vangloriam (do) (pai) ser o dono daquele pedaco, aqui nao vejo isso. (eles) nao usam esta 
(situacao) (de) (risco) no (sentido) (de) (estar) se vangloriando dela.

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 
(alguns) alunos, nao sao todos.
uce n° 227  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
ela acha que o (filho) e alfabetizado e (toma) um susto (ao) constatar isso, que o (filho) nao e 
alfabetizado. (temos) maes que nunca abriram o caderno (do) (filho), ou seja, (praticamente) so (sabem) 
o nome (do) (filho) e a (idade).
uce n° 9  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
por_exemplo, eu/ trabalho (em) outra escola (onde) esse poder paralelo se faz muito/ (presente). (os) 
(filhos) se vangloriam (do) (pai) ser o dono daquele pedaco, aqui nao vejo isso. (eles) nao usam esta 
(situacao) (de) (risco) no (sentido) (de) (estar) se vangloriando dela.
uce n° 84  Khi2 = 5            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 
(alguns) alunos, nao sao todos.
uce n° 227  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
ela acha que o (filho) e alfabetizado e (toma) um susto (ao) constatar isso, que o (filho) nao e 
alfabetizado. (temos) maes que nunca abriram o caderno (do) (filho), ou seja, (praticamente) so (sabem) 
o nome (do) (filho) e a (idade).
uce n° 9  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
por_exemplo, eu/ trabalho (em) outra escola (onde) esse poder paralelo se faz muito/ (presente). (os) 
(filhos) se vangloriam (do) (pai) ser o dono daquele pedaco, aqui nao vejo isso. (eles) nao usam esta 
(situacao) (de) (risco) no (sentido) (de) (estar) se vangloriando dela.
uce n° 84  Khi2 = 5            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(fica) mais facil. O aluno passa a ter uma nova visao, para (de) (faltar), (os) (pais) falam, passam a 

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 
(alguns) alunos, nao sao todos.
uce n° 227  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
ela acha que o (filho) e alfabetizado e (toma) um susto (ao) constatar isso, que o (filho) nao e 
alfabetizado. (temos) maes que nunca abriram o caderno (do) (filho), ou seja, (praticamente) so (sabem) 
o nome (do) (filho) e a (idade).
uce n° 9  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
por_exemplo, eu/ trabalho (em) outra escola (onde) esse poder paralelo se faz muito/ (presente). (os) 
(filhos) se vangloriam (do) (pai) ser o dono daquele pedaco, aqui nao vejo isso. (eles) nao usam esta 
(situacao) (de) (risco) no (sentido) (de) (estar) se vangloriando dela.
uce n° 84  Khi2 = 5            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(fica) mais facil. O aluno passa a ter uma nova visao, para (de) (faltar), (os) (pais) falam, passam a 
acompanhar. agora tem umas pessoas que voce (sabe) que, (ate) (em) funcao (da) (propria) (familia), 
(fica) (meio) (largado).

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 
(alguns) alunos, nao sao todos.
uce n° 227  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
ela acha que o (filho) e alfabetizado e (toma) um susto (ao) constatar isso, que o (filho) nao e 
alfabetizado. (temos) maes que nunca abriram o caderno (do) (filho), ou seja, (praticamente) so (sabem) 
o nome (do) (filho) e a (idade).
uce n° 9  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
por_exemplo, eu/ trabalho (em) outra escola (onde) esse poder paralelo se faz muito/ (presente). (os) 
(filhos) se vangloriam (do) (pai) ser o dono daquele pedaco, aqui nao vejo isso. (eles) nao usam esta 
(situacao) (de) (risco) no (sentido) (de) (estar) se vangloriando dela.
uce n° 84  Khi2 = 5            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(fica) mais facil. O aluno passa a ter uma nova visao, para (de) (faltar), (os) (pais) falam, passam a 
acompanhar. agora tem umas pessoas que voce (sabe) que, (ate) (em) funcao (da) (propria) (familia), 
(fica) (meio) (largado).
uce n° 116  Khi2 = 5            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 
(alguns) alunos, nao sao todos.
uce n° 227  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
ela acha que o (filho) e alfabetizado e (toma) um susto (ao) constatar isso, que o (filho) nao e 
alfabetizado. (temos) maes que nunca abriram o caderno (do) (filho), ou seja, (praticamente) so (sabem) 
o nome (do) (filho) e a (idade).
uce n° 9  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
por_exemplo, eu/ trabalho (em) outra escola (onde) esse poder paralelo se faz muito/ (presente). (os) 
(filhos) se vangloriam (do) (pai) ser o dono daquele pedaco, aqui nao vejo isso. (eles) nao usam esta 
(situacao) (de) (risco) no (sentido) (de) (estar) se vangloriando dela.
uce n° 84  Khi2 = 5            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(fica) mais facil. O aluno passa a ter uma nova visao, para (de) (faltar), (os) (pais) falam, passam a 
acompanhar. agora tem umas pessoas que voce (sabe) que, (ate) (em) funcao (da) (propria) (familia), 
(fica) (meio) (largado).
uce n° 116  Khi2 = 5            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
isso foi (eles) (mesmos) que levantaram (pra) (mim) no (proprio) texto, quando (eles) escrevem, redacao, 

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 
(alguns) alunos, nao sao todos.
uce n° 227  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
ela acha que o (filho) e alfabetizado e (toma) um susto (ao) constatar isso, que o (filho) nao e 
alfabetizado. (temos) maes que nunca abriram o caderno (do) (filho), ou seja, (praticamente) so (sabem) 
o nome (do) (filho) e a (idade).
uce n° 9  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
por_exemplo, eu/ trabalho (em) outra escola (onde) esse poder paralelo se faz muito/ (presente). (os) 
(filhos) se vangloriam (do) (pai) ser o dono daquele pedaco, aqui nao vejo isso. (eles) nao usam esta 
(situacao) (de) (risco) no (sentido) (de) (estar) se vangloriando dela.
uce n° 84  Khi2 = 5            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(fica) mais facil. O aluno passa a ter uma nova visao, para (de) (faltar), (os) (pais) falam, passam a 
acompanhar. agora tem umas pessoas que voce (sabe) que, (ate) (em) funcao (da) (propria) (familia), 
(fica) (meio) (largado).
uce n° 116  Khi2 = 5            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
isso foi (eles) (mesmos) que levantaram (pra) (mim) no (proprio) texto, quando (eles) escrevem, redacao, 
alguma coisa, (eles) (colocam). O fato (de) (ficar) sozinho (em) casa. (eles) (mesmos) contam quanto 

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 
(alguns) alunos, nao sao todos.
uce n° 227  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
ela acha que o (filho) e alfabetizado e (toma) um susto (ao) constatar isso, que o (filho) nao e 
alfabetizado. (temos) maes que nunca abriram o caderno (do) (filho), ou seja, (praticamente) so (sabem) 
o nome (do) (filho) e a (idade).
uce n° 9  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
por_exemplo, eu/ trabalho (em) outra escola (onde) esse poder paralelo se faz muito/ (presente). (os) 
(filhos) se vangloriam (do) (pai) ser o dono daquele pedaco, aqui nao vejo isso. (eles) nao usam esta 
(situacao) (de) (risco) no (sentido) (de) (estar) se vangloriando dela.
uce n° 84  Khi2 = 5            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(fica) mais facil. O aluno passa a ter uma nova visao, para (de) (faltar), (os) (pais) falam, passam a 
acompanhar. agora tem umas pessoas que voce (sabe) que, (ate) (em) funcao (da) (propria) (familia), 
(fica) (meio) (largado).
uce n° 116  Khi2 = 5            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
isso foi (eles) (mesmos) que levantaram (pra) (mim) no (proprio) texto, quando (eles) escrevem, redacao, 
alguma coisa, (eles) (colocam). O fato (de) (ficar) sozinho (em) casa. (eles) (mesmos) contam quanto 
(tempo) (eles) (ficam) na (rua). ele (fica) o (tempo) todo na (rua), chega (em) casa, (toma) banho e ja 

fazer, a (gente) tambem nao, se a (familia) nao (sabe) a (parcela) dela, (fica) dificil (de) fazer a (nossa).
uce n° 205  Khi2 = 8            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(A) (familia), a (gente) percebe que esta perdida na (droga). esse aluno, eu acho que nao e nem 
consumidor (de) (droga), vive com (familia) (de) drogados. isso, a sociedade esta ai (demonstrando). (E) 
uma (situacao) (de) (risco), (nesses) (casos).
uce n° 221  Khi2 = 8            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
O que a (gente) percebe dos alunos (em) (situacao) (de) (risco), (muita) coisa a (gente) (fica) (sabendo) 
indiretamente, mas as vezes tem alunos que (sofrem) abuso dentro (da) (familia), (nos) (temos) alunos 
que ja presenciaram o (pai) ser executado, (em) acerto (de) contas,
uce n° 97  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
eu acredito que nao sao todos, tem uma (parcela) razoavel (de) alunos que nao tem um 
(acompanhamento) mais afetivo (da) (familia). (E) a (questao) politica (do) (bairro) (acaba) envolvendo 
(alguns) alunos, nao sao todos.
uce n° 227  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_3
ela acha que o (filho) e alfabetizado e (toma) um susto (ao) constatar isso, que o (filho) nao e 
alfabetizado. (temos) maes que nunca abriram o caderno (do) (filho), ou seja, (praticamente) so (sabem) 
o nome (do) (filho) e a (idade).
uce n° 9  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_2
por_exemplo, eu/ trabalho (em) outra escola (onde) esse poder paralelo se faz muito/ (presente). (os) 
(filhos) se vangloriam (do) (pai) ser o dono daquele pedaco, aqui nao vejo isso. (eles) nao usam esta 
(situacao) (de) (risco) no (sentido) (de) (estar) se vangloriando dela.
uce n° 84  Khi2 = 5            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(fica) mais facil. O aluno passa a ter uma nova visao, para (de) (faltar), (os) (pais) falam, passam a 
acompanhar. agora tem umas pessoas que voce (sabe) que, (ate) (em) funcao (da) (propria) (familia), 
(fica) (meio) (largado).
uce n° 116  Khi2 = 5            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3 *K_3
isso foi (eles) (mesmos) que levantaram (pra) (mim) no (proprio) texto, quando (eles) escrevem, redacao, 
alguma coisa, (eles) (colocam). O fato (de) (ficar) sozinho (em) casa. (eles) (mesmos) contam quanto 
(tempo) (eles) (ficam) na (rua). ele (fica) o (tempo) todo na (rua), chega (em) casa, (toma) banho e ja 
vem (pra) escola, (direto).



Classification Ascendante Hiérarchique

La classification ascendante est un résultat complémentaire et une aide à la représentation des 
relations locales entre formes d'une même classe. Vous trouverez ci-dessous l'arbre de la
classification ascendante pour la classe 3 ; on observe les paquets d'agrégation de formes
ainsi que le khi2 de chaque forme dans la classe. 



Rapport détaillé
(Lundi 10 Juin 2013  à  12 h 47)

Résultats généraux
Paramétrage utilisé

Les paramètres utilisés sont ceux du paramétrage standard, c'est à dire les paramètres définis
et calculés par Alceste suivant la taille du corpus. En effet, dans ce paramétrage on utilise deux
classifications descendantes successives sur les unités de texte (unités de contexte) en faisant
varier légèrement la longueur de chaque unité de texte analysée, afin d'assurer la stabilité des
classes  terminales  en  écartant les  éventuelles variations dues  au découpage  du corpus. La
comparaison entre les  deux classifications  permet d'extraire les  classes intersection entre les
deux  classifications,  de telle manière qu'il y ait  un maximum  de classes retenues, ces classes
représentant  les idées et  les thèmes dominants  du corpus. Ces classes  sont constituées des
unités  de  texte, triées  suivant  leur  khi2  d'association dans la classe.  Ci-après les résultats 
détaillés de cette analyse:

Nom du corpus

Dernière modification du corpus

Informations préliminaires

10Nombre d'entretiens ou d'unités de contexte initiales (u.c.i.)

Nombre total de formes contenues dans le corpus 10379

1876Nombre de formes distinctes

Effectif moyen d'une forme

Nombre de hapax (formes présentes une seule fois dans le corpus)

258Nombre de formes prises en compte dans l'analyse après réduction

Nombre de formes supplémentaires (articles, pronoms,  etc.) 138

15Nombre de modalités de variables ou mots étoilés

Nombre d'unités textuelles ou unités de contexte élémentaires (u.c.e) 246

6

1053

Taille du corpus 60 Ko

10 Juin 2013  à  12 h 47

Type de traitement (et son code) Classification double (121)

Effectif maximum d'une forme 519

Date du traitement

A propos du traitement

Questão 3 formatada para 

Réduction du vocabulaire

Nombre de mots par unité de contexte pour la première classification

Nombre de mots par unité de contexte pour la seconde classification Calculé par Alceste

10 (valeur par défaut)

Nombre de classes stables retenues 4

Nombre de classes demandées par classification

Oui

Calculé par Alceste

Nombre d'occurrences pour définir une u.c.e 28

Pourcentage de richesse du vocabulaire 97.55 %

Fréquence minimum d'un mot pris en compte dans l'analyse 4

Nombre moyen de mots analysés par u.c.e 14.06

Nombre de couples de mots 7073

10 Juin 2013  à  12 h 45



Catégories grammaticales

Ce tableau représente les catégories grammaticales et leur statut dans l'analyse. Ces catégories 
peuvent être soit analysées (prises en compte dans l'analyse) , soit supplémentaires (présentes 
uniquement dans la description du profil des classes, non prises en compte dans l'analyse), soit
rejetées. Ces catégories sont affectées a priori aux formes reconnues du corpus. Par défaut, seuls
les noms, les verbes (mis à part les auxiliaires être, avoir et les verbes modaux), les adjectifs, les 
adverbes et les formes non reconnues sont analysés, dans la mesure où ces formes sont présentes 
au moins 4 fois dans le corpus. 

Valeur d'analyseListe des catégories grammaticales

Nombres en chiffre Eliminée

Mots en majuscules Suplémentaire

Mots non trouvés dans DICIN (si existe) Eliminée

formes non reconnues et fréquentes Analysée

Auxiliaire ESTAR Suplémentaire

Auxiliaire TER Suplémentaire

Auxiliaire HAVER Suplémentaire

Auxiliaire SER Suplémentaire

Prépositions simples et locutions prépositives Suplémentaire

Conjonctions et locutions conjonctives Suplémentaire

Interjections Suplémentaire

Pronoms Suplémentaire

Numéraux Suplémentaire

Adverbes Suplémentaire

Formes non reconnues Analysée



Dictionnaire des formes après réduction

Pendant la phase préliminaire, Alceste, après avoir constitué le dictionnaires des formes du corpus, 
procède à la réduction de ces mots afin de constituer un dictionnaire des formes réduites. Ces 
formes sont classées en fonction de leur effectif dans le corpus.

EffectifForme réduite Catégorie Grammaticale

127uma Formes non reconnues

115escol Formes non reconnues

103alun Formes non reconnues

95da Formes non reconnues

86faz Formes non reconnues

79ach Formes non reconnues

78professor Formes non reconnues

71vai Formes non reconnues

70gente Formes non reconnues

68pod Formes non reconnues

63fal Formes non reconnues

61do Formes non reconnues

60os Formes non reconnues

50as Formes non reconnues

50sab Formes non reconnues

45alunos Formes non reconnues

44quer Formes non reconnues

42famili Formes non reconnues

41coisa Formes non reconnues

40trabalh Formes non reconnues

39pai Formes non reconnues

39pais Formes non reconnues

37form Formes non reconnues

36vez Formes non reconnues

36filh Formes non reconnues

28mae Formes non reconnues

24falt Formes non reconnues

24precis Formes non reconnues

23quest Formes non reconnues

23exemplo Formes non reconnues

21fic Formes non reconnues

21pra Formes non reconnues

21pass Formes non reconnues

21governo Formes non reconnues

21problema Formes non reconnues

20acontec Formes non reconnues

19dos Formes non reconnues

19consegu Formes non reconnues

19convers Formes non reconnues

19mostrar Formes non reconnues



18vem Formes non reconnues

18casa Formes non reconnues

18cheg Formes non reconnues

17dess Formes non reconnues

17tent Formes non reconnues

16ao Formes non reconnues

16dar Formes non reconnues

16pesso Formes non reconnues

16tempo Formes non reconnues

16momento Formes non reconnues

16acompanh Formes non reconnues

15vej Formes non reconnues

15part Formes non reconnues

15perceb Formes non reconnues

15por_exemplo Formes non reconnues

14sei Formes non reconnues

14ver Formes non reconnues

14coloc Formes non reconnues

14acredit Formes non reconnues

13deix Formes non reconnues

13tenh Formes non reconnues

13postura Formes non reconnues

12cri Formes non reconnues

12dia Formes non reconnues

12vao Formes non reconnues

12vou Formes non reconnues

12cobr Formes non reconnues

12diss Formes non reconnues

12educ Formes non reconnues

11ajud Formes non reconnues

11cham Formes non reconnues

11maior Formes non reconnues

11grande Formes non reconnues



Informations techniques

Après  l'analyse du vocabulaire,  Alceste  procède  au découpage du texte  et à la classification. 
Lors   de   cette   opération,   les   différentes   techniques  spécifiques  d'Alceste  sont  utilisées, 
comme  le  découpage  en  unités  de  contexte   et   la classification  descendante  hiérarchique. 
Rappelons  que  dans  une analyse standard,  les paramètres  sont  prédéfinis  par le logiciel,  et 
Alceste  procède à deux  classifications  successives  afin de retenir  les classes  les plus stables,
alors que  dans  une analyse paramétrée,  l'utilisateur  définit  ses propres paramètres  ainsi que
le  type  de  classification  (simple ou double).   En  règle  générale,  on  utilise  une  classification
simple  lorsque  le  corpus  est  de  petite taille,   par  exemple  pour  le  traitement  de  réponses 
à des question ouvertes, etc. En revanche, une classification double devient très intéreressante
lorsque  le  corpus  est  de  grande  taille  ( voir  les  différentes  techniques  d'optimisation  et de 
paramétrage). Nous vous rappelons  par ailleurs qu' un mot est analysé lorsqu'il est présent dans
au moins 4 u.c.e.

Nombre minimum de mots par unité de contexte

Nombre d'unités de contexte (regroupement des u.c.e)

Nombre de formes analysées différentes

13 mots analysés

179 unités de contexte

258 formes analysées

1ère classification 2ème classificationValeurs

15 mots analysés

158 unités de contexte

258 formes analysées

Liste des formes analysées

uma, escol, alun, da, faz, ach, professor, vai, gente, pod, fal, do, os, as, sab, alunos, quer, famili, 
coisa, trabalh, pai, pais, form, vez, filh, mae, falt, precis, quest, exemplo, fic, pra, pass, governo, 
problema, acontec, dos, consegu, convers, mostrar, vem, casa, cheg, dess, tent, ao, dar, pesso, 
tempo, momento, acompanh, vej, part, perceb, por_exemplo, sei, ver, coloc, acredit, deix, tenh, 
postura, cri, dia, vao, vou, cobr, diss, educ, ajud, cham, maior, grande, jog, acab, hora, lado, ness, 
poss, seja, sent, vida, colega, melhor, situac, respeit, diferenca, conselho_tutelar, dev, olh, peg, 
entend, filhos, orient, crianca, relacao, investimento, responsabilidade, fez, lig, num, aula, exig, 
comec, estud, grupo, mesma, mundo, receb, existe, caminho, preocup, aprendiz, historia, 
condicoes, diferente, ve, bas, das, vir, viv, ganh, meio, ruim, sala, traz, futur, ponto, risco, deveri, 
import, palavr, fazendo, estrutur, sociedade, vi, boa, men, mud, gost, meta, pens, esper, fosse, leite, 
lugar, tenis, conhec, procur, semana, caderno, dificil, funcion, positiv, sentido, informac, interess, 
estatistica, politica_publica, ir, diz, fiz, for, mao, pes, tom, via, fiqu, larg, nest, pela, sonh, verb, 
atend, diria, facil, feito, ideia, motiv, muita, poder, aprend, materi, perdid, pudess, resgat, adianta, 
direcao, opiniao, sabendo, salario, primeira, magisterio, importancia, sala_de_aula, 
acompanhamento, principalmente, aos, cab, err, fac, lev, mor, par, tip, uns, apoi, cuid, entr, mand, 
modo, dando, escut, faixa, final, geral, liber, otimo, papel, pelos, reuni, tiver, visao, bronca, envolv, 
etaria, numero, obriga, parece, pequen, rapido, tivess, culpado, dialogo, maneira, organiz, pergunt, 
sistema, telefon, valoriz, apresent, camiseta, escrever, psicolog, doze_anos, impressao, paciencia, 
atividades, prefeitura, profission, referencia, acontecendo, adolescente, indisciplin, perspectiva, 
primeiro_passo, necessidades_especi, progressao_continua,



Croisement des classifications

Après la phase de classification, voici les résultats retenus par Alceste:

Nombre de classes stables

Pourcentage d'unités de contexte élémentaires (u.c.e) classées

Nombre minimum d'u.c.e pour retenir une classe

4

63 %

13

Arbre de classification descendante



Analyse factorielle des correspondances en coordonnées

Analyse factorielle des correspondances en corrélations



Analyse factorielle des correspondances en contributions

Classification ascendante hiérarchique sur le corpus



Tableau croisant classes et catégories

Ce tableau à double entrée représente les catégories grammaticales en fonction des classes.
Les valeurs dans le tableau indiquent les valeurs de khi2 d'association d'une catégorie grammaticale
par rapport à une classe donnée. Les valeurs de khi2 positives correspondent à une forte présence,
en revanche, les valeurs de khi2 négatives montrent une absence significative.

Adjectifs et adverbes

Adverbes en "ment"

Interjections

Nombres

Nombres en chiffre

Mots en majuscules

Mots non trouvés dans DICIN

Mois/jour

Couleurs

Famille

Lieux, pays

Noms

Epoques/ Mesures

Catégories grammaticales

Verbes

Prénoms

Mots non reconnus et fréquents

Marqueurs d'1 relation temporelle 

Marqueurs d'1 intensité 

Marqueurs d'1 relation discursive 

Marqueurs de la personne

Auxiliaires être et avoir

Mots outils non classés

Mots reconnus mais non codés

Marqueurs d'1 modalisation

Marqueurs d'1 relation spatiale 

Démonstratifs, indéfinis et relatifs

Verbes modaux

Formes non reconnues

Absent Absent Absent

Absent Absent AbsentAbsent

Absent Absent Absent Absent

Absent Absent Absent Absent

Absent Absent Absent Absent

Absent Absent Absent Absent

Absent Absent Absent Absent

Absent Absent Absent Absent

Absent Absent Absent Absent

Absent Absent Absent Absent

1 -4 0 4

Absent Absent Absent Absent

Absent Absent Absent Absent

Absent Absent Absent Absent

Absent Absent Absent Absent

Absent Absent Absent Absent

Absent Absent Absent Absent

0 0 0 0

0 1 0 0

0 2 -1 0

7 -5 0 0

0 0 -1 1

0 0 1 0

1 0 0 -2

0 0 1 0

0 1 -1 0

-1 4 0 -1

Absent Absent Absent Absent

Absent

Classe 2 Classe 3 Classe 4Classe 1



Présences significatives

Résultats de la classe n°1

Voici le vocabulaire 
caract éristique 
(formes r éduites)  
de la classe 1 en 
fonction du khi2.

Voici le vocabulaire caractéristique (formes réduites)  de la classe 1 en fonction du khi2.
Effectif 1  : effectif réel du mot dans la classe ;
Effectif 2  : nombre d'u.c.e de la classe contenant le mot ;
Total        : nombre total d'u.c.e classées contenant le mot ;
Percent    : pourcentage du nombre d'u.c.e de la classe contenant le mot.

Vocabulaire Khi2 Effectif 1 Total Percent Catégorie GrammaticaleEffectif 2

eu 17 57 86 66% Pronoms86

professor 15 33 43 77% Formes non reconnues40

mostrar 10 10 10 100% Formes non reconnues19

postura 10 10 10 100% Formes non reconnues13

pod 9 30 42 71% Formes non reconnues40

*suj_04 9 9 9 100% Formes non reconnues9

acredit 9 9 9 100% Formes non reconnues11

exemplo 9 14 16 88% Formes non reconnues19

ach 8 29 41 71% Formes non reconnues36

pra 8 11 12 92% Formes non reconnues16

quest 7 10 11 91% Formes non reconnues13

faz 6 32 49 65% Formes non reconnues41

tent 6 11 13 85% Formes non reconnues12

traz 6 6 6 100% Formes non reconnues6

aprendiz 6 6 6 100% Formes non reconnues6

vou 5 8 9 89% Formes non reconnues8

form 5 16 22 73% Formes non reconnues22

meio 5 5 5 100% Formes non reconnues6

feito 5 5 5 100% Formes non reconnues5

seria 5 5 5 100% Auxiliaire SER5

import 5 5 5 100% Formes non reconnues5

melhor 5 5 5 100% Adverbes5

relacao 5 5 5 100% Formes non reconnues6

que 4 75 139 54% Conjonctions et locutions 190

todo 4 4 4 100% Pronoms4

risco 4 4 4 100% Formes non reconnues4

pudess 4 4 4 100% Formes non reconnues4

tivess 4 4 4 100% Formes non reconnues4

atividades 4 4 4 100% Formes non reconnues4

de 3 46 79 58% Prépositions simples et 79

fac 3 3 3 100% Formes non reconnues3

num 3 3 3 100% Formes non reconnues3

sao 3 10 14 71% Auxiliaire SER11

sua 3 5 6 83% Pronoms6

tao 3 3 3 100% Conjonctions et locutions 3

tip 3 3 3 100% Formes non reconnues3



ajud 3 6 7 86% Formes non reconnues7

apoi 3 3 3 100% Formes non reconnues3

esse 3 16 24 67% Pronoms17

meus 3 3 3 100% Pronoms3

ness 3 6 7 86% Formes non reconnues6

pens 3 3 3 100% Formes non reconnues3

poss 3 7 9 78% Formes non reconnues7

vida 3 7 9 78% Formes non reconnues7

coloc 3 7 9 78% Formes non reconnues7

deles 3 5 6 83% Pronoms5

diria 3 3 3 100% Formes non reconnues5

palavr 3 3 3 100% Formes non reconnues4

situac 3 3 3 100% Formes non reconnues3

caminho 3 5 6 83% Formes non reconnues6

ninguem 3 3 3 100% Pronoms3

psicolog 3 3 3 100% Formes non reconnues3

diferenca 3 7 9 78% Formes non reconnues7

primeiro_passo 3 3 3 100% Formes non reconnues3

principalmente 3 3 3 100% Formes non reconnues3

ser 2 14 21 67% Auxiliaire SER15

dess 2 8 11 73% Formes non reconnues9

eles 2 17 26 65% Pronoms26

pelo 2 8 11 73% Prépositions simples et 9

*suj_03 2 8 11 73% Formes non reconnues8



Détail des présences significatives

Le tableau ci-dessous donne pour chaque forme réduite les formes complètes associées, ainsi 
que leur effectif dans la classe 1.

Forme réduite Formes complètes associées

eu eu(86)

professor professor(32) professora(3) professores(5)

mostrar mostrar(19)

postura postura(13)

pod pode(31) podem(5) podemos(1) poder(1) podia(1) podiam(1)

acredit acreditar(3) acredito(8)

exemplo exemplo(16) exemplos(3)

ach acham(2) acho(34)

pra pra(16)

quest questao(12) questoes(1)

faz faz(7) fazem(1) fazer(33)

tent tenta(1) tentamos(1) tentando(1) tentar(7) tente(1) tento(1)

traz traz(1) trazer(5)

aprendiz aprendizado(1) aprendizagem(5)

vou vou(8)

form forma(12) formacao(9) formar(1)

meio meio(6)

feito feito(5)

seria seria(5)

import importante(5)

melhor melhor(5)

melhor melhorar(1)

relacao relacao(6)

que que(190)

todo todo(4)

risco risco(4)

pudess pudesse(4)

tivess tivesse(1) tivessem(1) tivessemos(2)

atividades atividades(4)

de de(79)

fac faca(2) faco(1)

num num(3)

sao sao(11)

sua sua(6)

tao tao(3)

tip tipo(3)

ajud ajuda(2) ajudar(3) ajudava(1) ajude(1)

apoi apoiar(1) apoio(2)



esse esse(17)

meus meus(3)

ness nessa(3) nesse(3)

pens pensa(2) pensar(1)

poss possa(3) possam(1) possivel(2) posso(1)

vida vida(7)

coloc coloca(3) colocando(1) colocar(2) colocou(1)

deles deles(5)

diria diria(5)

palavr palavra(2) palavrao(1) palavroes(1)

situac situacao(2) situacoes(1)

caminho caminho(5) caminhos(1)

ninguem ninguem(3)

psicolog psicologa(2) psicologo(1)

diferenca diferenca(7)

primeiro_passo primeiro_passo(3)

principalmente principalmente(3)

ser ser(15)

dess dessa(6) desse(2) desses(1)

eles eles(26)

pelo pelo(9)



Absences significatives

Voici le vocabulaire significativement absent de la classe 1 en fonction du khi2.
Effectif         : nombre d 'uce de la classe contenant le mot ;
Total            : nombre total d'u.c.e classées contenant le mot ; 
Percent        : pourcentage du nombre d 'uce de la classe contenant le mot.

Vocabulaire Khi2 Effectif Total Catégorie GrammaticalePercent

sab -20 4 29 14% Formes non reconnues

vem -14 0 12 0% Formes non reconnues

pai -13 2 18 11% Formes non reconnues

escol -10 20 58 34% Formes non reconnues

nao -7 47 107 44% Adverbes

dele -7 3 15 20% Pronoms

tempo -7 1 10 10% Formes non reconnues

investimento -7 0 6 0% Formes non reconnues

casa -6 1 9 11% Formes non reconnues

filh -6 4 17 24% Formes non reconnues

acontec -6 2 12 17% Formes non reconnues

a -5 43 97 44% Formes non reconnues

das -5 0 5 0% Formes non reconnues

dia -5 0 5 0% Formes non reconnues

pes -5 0 5 0% Formes non reconnues

diss -5 0 5 0% Formes non reconnues

*suj_09 -5 5 18 28% Formes non reconnues

na -4 16 42 38% Pronoms

vi -4 0 4 0% Formes non reconnues

fic -4 1 7 14% Formes non reconnues

lig -4 1 7 14% Formes non reconnues

cham -4 0 4 0% Formes non reconnues

educ -4 0 4 0% Formes non reconnues

nada -4 1 7 14% Pronoms

*suj_07 -4 7 22 32% Formes non reconnues

caderno -4 0 4 0% Formes non reconnues

informac -4 0 4 0% Formes non reconnues

por_exemplo -4 1 7 14% Formes non reconnues

conselho_tutelar -4 0 4 0% Formes non reconnues

ir -3 0 3 0% Formes non reconnues

dos -3 4 14 29% Formes non reconnues

ela -3 3 11 27% Pronoms

cheg -3 4 14 29% Formes non reconnues

cuid -3 0 3 0% Formes non reconnues

deix -3 2 9 22% Formes non reconnues

fiqu -3 0 3 0% Formes non reconnues

ganh -3 1 6 17% Formes non reconnues



pass -3 3 11 27% Formes non reconnues

quem -3 0 3 0% Pronoms

sent -3 0 3 0% Formes non reconnues

leite -3 0 3 0% Formes non reconnues

mesma -3 0 3 0% Formes non reconnues

reuni -3 0 3 0% Formes non reconnues

porque -3 18 44 41% Conjonctions et locutions 

que-se -3 0 3 0% Pronoms

preocup -3 0 3 0% Formes non reconnues

telefon -3 0 3 0% Formes non reconnues

escrever -3 0 3 0% Formes non reconnues

o -2 43 93 46% Formes non reconnues

ele -2 26 60 43% Pronoms

tom -2 1 5 20% Formes non reconnues

vai -2 13 33 39% Formes non reconnues

vir -2 1 5 20% Formes non reconnues

esta -2 21 49 43% Pronoms

seja -2 1 5 20% Formes non reconnues

estud -2 1 5 20% Formes non reconnues

existe -2 1 5 20% Formes non reconnues



Catégories grammaticales

Voici la liste des catégories grammaticales en fonction de leur khi2 et leur effectif dans la classe 1.
Khi2 > 0  signifie une présence relative de la catégorie.
Khi2 < 0  signifie une absence relative de la catégorie.
Khi2 = 0  signifie que la présence de la catégorie dans la classe n'est pas significative.

Khi2 EffectifCatégorie Grammaticale

7 39Auxiliaire SER

1 19Interjections

1 49Mots en majuscules

0 11Auxiliaire ESTAR

0 49Auxiliaire TER

0 2Auxiliaire HAVER

0 142Prépositions simples et locutions prépositives

0 190Conjonctions et locutions conjonctives

0 360Pronoms

0 36Numéraux

-1 165Adverbes



Unités de Contexte Elémentaires de la classe 1

Ci-dessous la liste des unités de contexte élémentaires (u.c.e) caractéristiques de la classe 1, 
triées par ordre d'importance (khi2) dans la classe et précédées de leur unité de contexte initiale
(u.c.i) associée. On observe ainsi les formes les plus caractéristiques de la classe marquées par
des parenthèses.

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) percebi isso. O (professor) (pode) vender sonho, tem (que) (acreditar), porque (acho) (que) o-que 
falta para (eles) e esta perspectiva, (eles) tem (que) (acreditar) (que) (podem) e muitos se (acham) 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) percebi isso. O (professor) (pode) vender sonho, tem (que) (acreditar), porque (acho) (que) o-que 
falta para (eles) e esta perspectiva, (eles) tem (que) (acreditar) (que) (podem) e muitos se (acham) 
capazes.

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) percebi isso. O (professor) (pode) vender sonho, tem (que) (acreditar), porque (acho) (que) o-que 
falta para (eles) e esta perspectiva, (eles) tem (que) (acreditar) (que) (podem) e muitos se (acham) 
capazes.
uce n° 111  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) percebi isso. O (professor) (pode) vender sonho, tem (que) (acreditar), porque (acho) (que) o-que 
falta para (eles) e esta perspectiva, (eles) tem (que) (acreditar) (que) (podem) e muitos se (acham) 
capazes.
uce n° 111  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
criar iniciativas (que) (ajude) o aluno a sair (dessa) (situacao) (de) (risco). (eu) (acho) (que) o (professor) 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) percebi isso. O (professor) (pode) vender sonho, tem (que) (acreditar), porque (acho) (que) o-que 
falta para (eles) e esta perspectiva, (eles) tem (que) (acreditar) (que) (podem) e muitos se (acham) 
capazes.
uce n° 111  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
criar iniciativas (que) (ajude) o aluno a sair (dessa) (situacao) (de) (risco). (eu) (acho) (que) o (professor) 
(pode) conhecer (melhor) o aluno, ele (pode) ter um contato mais proximo com o aluno, entender (sua) 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) percebi isso. O (professor) (pode) vender sonho, tem (que) (acreditar), porque (acho) (que) o-que 
falta para (eles) e esta perspectiva, (eles) tem (que) (acreditar) (que) (podem) e muitos se (acham) 
capazes.
uce n° 111  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
criar iniciativas (que) (ajude) o aluno a sair (dessa) (situacao) (de) (risco). (eu) (acho) (que) o (professor) 
(pode) conhecer (melhor) o aluno, ele (pode) ter um contato mais proximo com o aluno, entender (sua) 
realidade, (partir) do principio do (que) o aluno conhece.
uce n° 137  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) percebi isso. O (professor) (pode) vender sonho, tem (que) (acreditar), porque (acho) (que) o-que 
falta para (eles) e esta perspectiva, (eles) tem (que) (acreditar) (que) (podem) e muitos se (acham) 
capazes.
uce n° 111  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
criar iniciativas (que) (ajude) o aluno a sair (dessa) (situacao) (de) (risco). (eu) (acho) (que) o (professor) 
(pode) conhecer (melhor) o aluno, ele (pode) ter um contato mais proximo com o aluno, entender (sua) 
realidade, (partir) do principio do (que) o aluno conhece.
uce n° 137  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (que) ceda (num) momento e que-nem tudo e resolvido na violencia, mas tambem (ser) (exemplo) 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) percebi isso. O (professor) (pode) vender sonho, tem (que) (acreditar), porque (acho) (que) o-que 
falta para (eles) e esta perspectiva, (eles) tem (que) (acreditar) (que) (podem) e muitos se (acham) 
capazes.
uce n° 111  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
criar iniciativas (que) (ajude) o aluno a sair (dessa) (situacao) (de) (risco). (eu) (acho) (que) o (professor) 
(pode) conhecer (melhor) o aluno, ele (pode) ter um contato mais proximo com o aluno, entender (sua) 
realidade, (partir) do principio do (que) o aluno conhece.
uce n° 137  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (que) ceda (num) momento e que-nem tudo e resolvido na violencia, mas tambem (ser) (exemplo) 
nisso, e (que) o (professor) tambem nao (faca) isso (dentro) da sala_de_aula.

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) percebi isso. O (professor) (pode) vender sonho, tem (que) (acreditar), porque (acho) (que) o-que 
falta para (eles) e esta perspectiva, (eles) tem (que) (acreditar) (que) (podem) e muitos se (acham) 
capazes.
uce n° 111  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
criar iniciativas (que) (ajude) o aluno a sair (dessa) (situacao) (de) (risco). (eu) (acho) (que) o (professor) 
(pode) conhecer (melhor) o aluno, ele (pode) ter um contato mais proximo com o aluno, entender (sua) 
realidade, (partir) do principio do (que) o aluno conhece.
uce n° 137  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (que) ceda (num) momento e que-nem tudo e resolvido na violencia, mas tambem (ser) (exemplo) 
nisso, e (que) o (professor) tambem nao (faca) isso (dentro) da sala_de_aula.
uce n° 186  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) percebi isso. O (professor) (pode) vender sonho, tem (que) (acreditar), porque (acho) (que) o-que 
falta para (eles) e esta perspectiva, (eles) tem (que) (acreditar) (que) (podem) e muitos se (acham) 
capazes.
uce n° 111  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
criar iniciativas (que) (ajude) o aluno a sair (dessa) (situacao) (de) (risco). (eu) (acho) (que) o (professor) 
(pode) conhecer (melhor) o aluno, ele (pode) ter um contato mais proximo com o aluno, entender (sua) 
realidade, (partir) do principio do (que) o aluno conhece.
uce n° 137  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (que) ceda (num) momento e que-nem tudo e resolvido na violencia, mas tambem (ser) (exemplo) 
nisso, e (que) o (professor) tambem nao (faca) isso (dentro) da sala_de_aula.
uce n° 186  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
tem o projeto (de) alfabetizacao, recuperacao continua, e o papel mesmo da escola. E (o-que-e) 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) percebi isso. O (professor) (pode) vender sonho, tem (que) (acreditar), porque (acho) (que) o-que 
falta para (eles) e esta perspectiva, (eles) tem (que) (acreditar) (que) (podem) e muitos se (acham) 
capazes.
uce n° 111  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
criar iniciativas (que) (ajude) o aluno a sair (dessa) (situacao) (de) (risco). (eu) (acho) (que) o (professor) 
(pode) conhecer (melhor) o aluno, ele (pode) ter um contato mais proximo com o aluno, entender (sua) 
realidade, (partir) do principio do (que) o aluno conhece.
uce n° 137  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (que) ceda (num) momento e que-nem tudo e resolvido na violencia, mas tambem (ser) (exemplo) 
nisso, e (que) o (professor) tambem nao (faca) isso (dentro) da sala_de_aula.
uce n° 186  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
tem o projeto (de) alfabetizacao, recuperacao continua, e o papel mesmo da escola. E (o-que-e) 
utilizado aqui. O (professor) tem (que) (apoiar) (esse) aluno, (mostrar) (pra) (esse) aluno (que) a 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) percebi isso. O (professor) (pode) vender sonho, tem (que) (acreditar), porque (acho) (que) o-que 
falta para (eles) e esta perspectiva, (eles) tem (que) (acreditar) (que) (podem) e muitos se (acham) 
capazes.
uce n° 111  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
criar iniciativas (que) (ajude) o aluno a sair (dessa) (situacao) (de) (risco). (eu) (acho) (que) o (professor) 
(pode) conhecer (melhor) o aluno, ele (pode) ter um contato mais proximo com o aluno, entender (sua) 
realidade, (partir) do principio do (que) o aluno conhece.
uce n° 137  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (que) ceda (num) momento e que-nem tudo e resolvido na violencia, mas tambem (ser) (exemplo) 
nisso, e (que) o (professor) tambem nao (faca) isso (dentro) da sala_de_aula.
uce n° 186  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
tem o projeto (de) alfabetizacao, recuperacao continua, e o papel mesmo da escola. E (o-que-e) 
utilizado aqui. O (professor) tem (que) (apoiar) (esse) aluno, (mostrar) (pra) (esse) aluno (que) a 
(aprendizagem) (faz) (parte) do (futuro) dele.
uce n° 187  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) percebi isso. O (professor) (pode) vender sonho, tem (que) (acreditar), porque (acho) (que) o-que 
falta para (eles) e esta perspectiva, (eles) tem (que) (acreditar) (que) (podem) e muitos se (acham) 
capazes.
uce n° 111  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
criar iniciativas (que) (ajude) o aluno a sair (dessa) (situacao) (de) (risco). (eu) (acho) (que) o (professor) 
(pode) conhecer (melhor) o aluno, ele (pode) ter um contato mais proximo com o aluno, entender (sua) 
realidade, (partir) do principio do (que) o aluno conhece.
uce n° 137  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (que) ceda (num) momento e que-nem tudo e resolvido na violencia, mas tambem (ser) (exemplo) 
nisso, e (que) o (professor) tambem nao (faca) isso (dentro) da sala_de_aula.
uce n° 186  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
tem o projeto (de) alfabetizacao, recuperacao continua, e o papel mesmo da escola. E (o-que-e) 
utilizado aqui. O (professor) tem (que) (apoiar) (esse) aluno, (mostrar) (pra) (esse) aluno (que) a 
(aprendizagem) (faz) (parte) do (futuro) dele.
uce n° 187  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
(que), com essa (aprendizagem), ele vai (ser) uma pessoa capacitada para desenvolver suas (atividades) 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) percebi isso. O (professor) (pode) vender sonho, tem (que) (acreditar), porque (acho) (que) o-que 
falta para (eles) e esta perspectiva, (eles) tem (que) (acreditar) (que) (podem) e muitos se (acham) 
capazes.
uce n° 111  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
criar iniciativas (que) (ajude) o aluno a sair (dessa) (situacao) (de) (risco). (eu) (acho) (que) o (professor) 
(pode) conhecer (melhor) o aluno, ele (pode) ter um contato mais proximo com o aluno, entender (sua) 
realidade, (partir) do principio do (que) o aluno conhece.
uce n° 137  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (que) ceda (num) momento e que-nem tudo e resolvido na violencia, mas tambem (ser) (exemplo) 
nisso, e (que) o (professor) tambem nao (faca) isso (dentro) da sala_de_aula.
uce n° 186  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
tem o projeto (de) alfabetizacao, recuperacao continua, e o papel mesmo da escola. E (o-que-e) 
utilizado aqui. O (professor) tem (que) (apoiar) (esse) aluno, (mostrar) (pra) (esse) aluno (que) a 
(aprendizagem) (faz) (parte) do (futuro) dele.
uce n° 187  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
(que), com essa (aprendizagem), ele vai (ser) uma pessoa capacitada para desenvolver suas (atividades) 
no (meio) (que) convive. nao so no (meio) (que) convive, tem (que) (mostrar) (pra) (esse) aluno (que) ele 

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) percebi isso. O (professor) (pode) vender sonho, tem (que) (acreditar), porque (acho) (que) o-que 
falta para (eles) e esta perspectiva, (eles) tem (que) (acreditar) (que) (podem) e muitos se (acham) 
capazes.
uce n° 111  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
criar iniciativas (que) (ajude) o aluno a sair (dessa) (situacao) (de) (risco). (eu) (acho) (que) o (professor) 
(pode) conhecer (melhor) o aluno, ele (pode) ter um contato mais proximo com o aluno, entender (sua) 
realidade, (partir) do principio do (que) o aluno conhece.
uce n° 137  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (que) ceda (num) momento e que-nem tudo e resolvido na violencia, mas tambem (ser) (exemplo) 
nisso, e (que) o (professor) tambem nao (faca) isso (dentro) da sala_de_aula.
uce n° 186  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
tem o projeto (de) alfabetizacao, recuperacao continua, e o papel mesmo da escola. E (o-que-e) 
utilizado aqui. O (professor) tem (que) (apoiar) (esse) aluno, (mostrar) (pra) (esse) aluno (que) a 
(aprendizagem) (faz) (parte) do (futuro) dele.
uce n° 187  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
(que), com essa (aprendizagem), ele vai (ser) uma pessoa capacitada para desenvolver suas (atividades) 
no (meio) (que) convive. nao so no (meio) (que) convive, tem (que) (mostrar) (pra) (esse) aluno (que) ele 
tem (que) (ser) um articulador na sociedade.

uce n° 97  Khi2 = 26            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
E isso (que) (eu) (faco), (mostrar) (que) tem outro lado sim, (mostrar) (que) e (importante), dar bons 
(exemplos), (eu) (acredito) muito (nessa) (questao) (de) (exemplo), (mostrar) na (formacao), (mostrar) o 
outro lado, o-que esta perdendo,
uce n° 113  Khi2 = 22            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) o (professor) (pode) (fazer) isso (pelo) aluno, estar mais proximo dele, (conversar) com 
ele (de) (forma) mais direta. (eu) (acho) (que) isso (pode) (ajudar), (pelo) (exemplo).
uce n° 89  Khi2 = 17            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(eu) (acredito) muito na cultura, na arte, (de) (trazer), (envolver), (de) (fazer) (pensar). (eu) (acho) (que) e 
por ai.
uce n° 88  Khi2 = 13            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
entao, nao e por ai. O (governo) (podia) abrir mais chances, (de) casas_de_cultura. (que), alias, (eu) 
(acho) (que) por-aqui ate tem. espacos, nao espacos convencionais (de) ensino, (tipo) escola. (que) 
voce (pudesse), tambem espacos (de) (aprendizagem), mas ligados a cultura.
uce n° 92  Khi2 = 10            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) nisso, (meu) papo e (esse). O (que) vai (fazer), vender sonho, e como (vou) conseguir, 
tendo mais esforco, tem (que) (tentar), a (sua) dedicacao, a (sua) (forma) (de) ver (que) vai mudar, voce 
tem (que) (acreditar) (que) voce (pode) sim, (que) tem potencial.
uce n° 112  Khi2 = 10            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
(eu) (acho) (que) e por ai. E manter essa (relacao), claro, (de) profissional, mas uma (relacao) (em-que) 
o aluno se sinta, (veja) o (professor) como (exemplo), (veja) o (professor) como uma pessoa (que) (pode) 
(ajudar) ele.
uce n° 21  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em (relacao) ao (que) os pais (podem) (fazer) (pelo) (futuro) (de) seus (filhos), o (primeiro_passo), (eu) 
ate (vou) falar uma (coisa) aqui (que) os outros (professores) nao concordam, mas (eu) (tento).
uce n° 163  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (professor) nao tem (que) abracar e pegar como filho, mas o-que o (professor) (pode) (fazer) e (trazer) 
(esse) aluno para a realidade. E (conversar), e (tentar) (mostrar) (pra) ele como e a (vida), (assim), 
(mostrar) (pra) ele (que) e (assim), tem a hora (de) brincar, tem, tem a hora (de) (conversar), tem, mas 
tambem tem a hora da responsabilidade.
uce n° 239  Khi2 = 8            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
ate demonstra um pouco (de) afetividade, mas e em (algumas) (situacoes). mas (eu) (acho) (que) (seria) 
um acompanhamento_psicologico. O (que) nos, (professores), (tentamos) (fazer) e (conversar), porque 
(todo) (mundo) consegue perceber o potencial dele. as vezes a gente (tenta) (trazer) ele para (ajudar) o 
(professor), para ver se (ajuda).
uce n° 94  Khi2 = 7            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) percebi isso. O (professor) (pode) vender sonho, tem (que) (acreditar), porque (acho) (que) o-que 
falta para (eles) e esta perspectiva, (eles) tem (que) (acreditar) (que) (podem) e muitos se (acham) 
capazes.
uce n° 111  Khi2 = 7            uci n° 4 :  *suj_04 *gen_1 *tpm_2 *K_1
criar iniciativas (que) (ajude) o aluno a sair (dessa) (situacao) (de) (risco). (eu) (acho) (que) o (professor) 
(pode) conhecer (melhor) o aluno, ele (pode) ter um contato mais proximo com o aluno, entender (sua) 
realidade, (partir) do principio do (que) o aluno conhece.
uce n° 137  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (que) ceda (num) momento e que-nem tudo e resolvido na violencia, mas tambem (ser) (exemplo) 
nisso, e (que) o (professor) tambem nao (faca) isso (dentro) da sala_de_aula.
uce n° 186  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
tem o projeto (de) alfabetizacao, recuperacao continua, e o papel mesmo da escola. E (o-que-e) 
utilizado aqui. O (professor) tem (que) (apoiar) (esse) aluno, (mostrar) (pra) (esse) aluno (que) a 
(aprendizagem) (faz) (parte) do (futuro) dele.
uce n° 187  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
(que), com essa (aprendizagem), ele vai (ser) uma pessoa capacitada para desenvolver suas (atividades) 
no (meio) (que) convive. nao so no (meio) (que) convive, tem (que) (mostrar) (pra) (esse) aluno (que) ele 
tem (que) (ser) um articulador na sociedade.
uce n° 201  Khi2 = 7            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4



como e uma causa perdida, (eu) nao (vou) (tentar), (que) (assim), (pelo) (menos), (eu) preservo minha 
saude mental. (eu) nao afirmaria (que) a escola nao (pode) (fazer). mas o-que (eu) (diria), (de) (modo) 
(geral), se ha algo a (ser) (feito) do ponto (de) vista legal, isso nao esta sendo (de) (modo) efetivo.
uce n° 243  Khi2 = 7            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
porque ele ja nao tem (esse) respaldo dos pais, por_isso (que) ele esta (nesse) contexto_de_risco. isso 

como e uma causa perdida, (eu) nao (vou) (tentar), (que) (assim), (pelo) (menos), (eu) preservo minha 
saude mental. (eu) nao afirmaria (que) a escola nao (pode) (fazer). mas o-que (eu) (diria), (de) (modo) 
(geral), se ha algo a (ser) (feito) do ponto (de) vista legal, isso nao esta sendo (de) (modo) efetivo.
uce n° 243  Khi2 = 7            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
porque ele ja nao tem (esse) respaldo dos pais, por_isso (que) ele esta (nesse) contexto_de_risco. isso 
ja nao existe dentro_de_casa, (que) a gente (pode) (fazer). (coloca) um (psicologo) dentro-de cada 

como e uma causa perdida, (eu) nao (vou) (tentar), (que) (assim), (pelo) (menos), (eu) preservo minha 
saude mental. (eu) nao afirmaria (que) a escola nao (pode) (fazer). mas o-que (eu) (diria), (de) (modo) 
(geral), se ha algo a (ser) (feito) do ponto (de) vista legal, isso nao esta sendo (de) (modo) efetivo.
uce n° 243  Khi2 = 7            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
porque ele ja nao tem (esse) respaldo dos pais, por_isso (que) ele esta (nesse) contexto_de_risco. isso 
ja nao existe dentro_de_casa, (que) a gente (pode) (fazer). (coloca) um (psicologo) dentro-de cada 
unidade. isso e extremamente (importante), (acho) (que) (seria) a (grande) chance da gente.

como e uma causa perdida, (eu) nao (vou) (tentar), (que) (assim), (pelo) (menos), (eu) preservo minha 
saude mental. (eu) nao afirmaria (que) a escola nao (pode) (fazer). mas o-que (eu) (diria), (de) (modo) 
(geral), se ha algo a (ser) (feito) do ponto (de) vista legal, isso nao esta sendo (de) (modo) efetivo.
uce n° 243  Khi2 = 7            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
porque ele ja nao tem (esse) respaldo dos pais, por_isso (que) ele esta (nesse) contexto_de_risco. isso 
ja nao existe dentro_de_casa, (que) a gente (pode) (fazer). (coloca) um (psicologo) dentro-de cada 
unidade. isso e extremamente (importante), (acho) (que) (seria) a (grande) chance da gente.
uce n° 51  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

como e uma causa perdida, (eu) nao (vou) (tentar), (que) (assim), (pelo) (menos), (eu) preservo minha 
saude mental. (eu) nao afirmaria (que) a escola nao (pode) (fazer). mas o-que (eu) (diria), (de) (modo) 
(geral), se ha algo a (ser) (feito) do ponto (de) vista legal, isso nao esta sendo (de) (modo) efetivo.
uce n° 243  Khi2 = 7            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
porque ele ja nao tem (esse) respaldo dos pais, por_isso (que) ele esta (nesse) contexto_de_risco. isso 
ja nao existe dentro_de_casa, (que) a gente (pode) (fazer). (coloca) um (psicologo) dentro-de cada 
unidade. isso e extremamente (importante), (acho) (que) (seria) a (grande) chance da gente.
uce n° 51  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (que) o aluno nao esta (sabendo), qual e o problema (de) (aprendizagem), e isso, o-que-e-que nos 

como e uma causa perdida, (eu) nao (vou) (tentar), (que) (assim), (pelo) (menos), (eu) preservo minha 
saude mental. (eu) nao afirmaria (que) a escola nao (pode) (fazer). mas o-que (eu) (diria), (de) (modo) 
(geral), se ha algo a (ser) (feito) do ponto (de) vista legal, isso nao esta sendo (de) (modo) efetivo.
uce n° 243  Khi2 = 7            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
porque ele ja nao tem (esse) respaldo dos pais, por_isso (que) ele esta (nesse) contexto_de_risco. isso 
ja nao existe dentro_de_casa, (que) a gente (pode) (fazer). (coloca) um (psicologo) dentro-de cada 
unidade. isso e extremamente (importante), (acho) (que) (seria) a (grande) chance da gente.
uce n° 51  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (que) o aluno nao esta (sabendo), qual e o problema (de) (aprendizagem), e isso, o-que-e-que nos 
(podemos) (fazer) para melhorar, e levantar o problema e tambem a solucao, porque senao (seria) 

como e uma causa perdida, (eu) nao (vou) (tentar), (que) (assim), (pelo) (menos), (eu) preservo minha 
saude mental. (eu) nao afirmaria (que) a escola nao (pode) (fazer). mas o-que (eu) (diria), (de) (modo) 
(geral), se ha algo a (ser) (feito) do ponto (de) vista legal, isso nao esta sendo (de) (modo) efetivo.
uce n° 243  Khi2 = 7            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
porque ele ja nao tem (esse) respaldo dos pais, por_isso (que) ele esta (nesse) contexto_de_risco. isso 
ja nao existe dentro_de_casa, (que) a gente (pode) (fazer). (coloca) um (psicologo) dentro-de cada 
unidade. isso e extremamente (importante), (acho) (que) (seria) a (grande) chance da gente.
uce n° 51  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (que) o aluno nao esta (sabendo), qual e o problema (de) (aprendizagem), e isso, o-que-e-que nos 
(podemos) (fazer) para melhorar, e levantar o problema e tambem a solucao, porque senao (seria) 
comodo, (eu) (vou) levantar um monte (de) problemas,
uce n° 7  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

como e uma causa perdida, (eu) nao (vou) (tentar), (que) (assim), (pelo) (menos), (eu) preservo minha 
saude mental. (eu) nao afirmaria (que) a escola nao (pode) (fazer). mas o-que (eu) (diria), (de) (modo) 
(geral), se ha algo a (ser) (feito) do ponto (de) vista legal, isso nao esta sendo (de) (modo) efetivo.
uce n° 243  Khi2 = 7            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
porque ele ja nao tem (esse) respaldo dos pais, por_isso (que) ele esta (nesse) contexto_de_risco. isso 
ja nao existe dentro_de_casa, (que) a gente (pode) (fazer). (coloca) um (psicologo) dentro-de cada 
unidade. isso e extremamente (importante), (acho) (que) (seria) a (grande) chance da gente.
uce n° 51  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (que) o aluno nao esta (sabendo), qual e o problema (de) (aprendizagem), e isso, o-que-e-que nos 
(podemos) (fazer) para melhorar, e levantar o problema e tambem a solucao, porque senao (seria) 
comodo, (eu) (vou) levantar um monte (de) problemas,
uce n° 7  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
se ele esta admirando a (sua) (postura), talvez ele quisesse tambem chegar la, nao digo (ser) 

como e uma causa perdida, (eu) nao (vou) (tentar), (que) (assim), (pelo) (menos), (eu) preservo minha 
saude mental. (eu) nao afirmaria (que) a escola nao (pode) (fazer). mas o-que (eu) (diria), (de) (modo) 
(geral), se ha algo a (ser) (feito) do ponto (de) vista legal, isso nao esta sendo (de) (modo) efetivo.
uce n° 243  Khi2 = 7            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
porque ele ja nao tem (esse) respaldo dos pais, por_isso (que) ele esta (nesse) contexto_de_risco. isso 
ja nao existe dentro_de_casa, (que) a gente (pode) (fazer). (coloca) um (psicologo) dentro-de cada 
unidade. isso e extremamente (importante), (acho) (que) (seria) a (grande) chance da gente.
uce n° 51  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (que) o aluno nao esta (sabendo), qual e o problema (de) (aprendizagem), e isso, o-que-e-que nos 
(podemos) (fazer) para melhorar, e levantar o problema e tambem a solucao, porque senao (seria) 
comodo, (eu) (vou) levantar um monte (de) problemas,
uce n° 7  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
se ele esta admirando a (sua) (postura), talvez ele quisesse tambem chegar la, nao digo (ser) 
(professor), mas ter uma (postura) em (relacao) a responsabilidade, a (gostar) do (que) (faz).

como e uma causa perdida, (eu) nao (vou) (tentar), (que) (assim), (pelo) (menos), (eu) preservo minha 
saude mental. (eu) nao afirmaria (que) a escola nao (pode) (fazer). mas o-que (eu) (diria), (de) (modo) 
(geral), se ha algo a (ser) (feito) do ponto (de) vista legal, isso nao esta sendo (de) (modo) efetivo.
uce n° 243  Khi2 = 7            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
porque ele ja nao tem (esse) respaldo dos pais, por_isso (que) ele esta (nesse) contexto_de_risco. isso 
ja nao existe dentro_de_casa, (que) a gente (pode) (fazer). (coloca) um (psicologo) dentro-de cada 
unidade. isso e extremamente (importante), (acho) (que) (seria) a (grande) chance da gente.
uce n° 51  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (que) o aluno nao esta (sabendo), qual e o problema (de) (aprendizagem), e isso, o-que-e-que nos 
(podemos) (fazer) para melhorar, e levantar o problema e tambem a solucao, porque senao (seria) 
comodo, (eu) (vou) levantar um monte (de) problemas,
uce n° 7  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
se ele esta admirando a (sua) (postura), talvez ele quisesse tambem chegar la, nao digo (ser) 
(professor), mas ter uma (postura) em (relacao) a responsabilidade, a (gostar) do (que) (faz).
uce n° 28  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

como e uma causa perdida, (eu) nao (vou) (tentar), (que) (assim), (pelo) (menos), (eu) preservo minha 
saude mental. (eu) nao afirmaria (que) a escola nao (pode) (fazer). mas o-que (eu) (diria), (de) (modo) 
(geral), se ha algo a (ser) (feito) do ponto (de) vista legal, isso nao esta sendo (de) (modo) efetivo.
uce n° 243  Khi2 = 7            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
porque ele ja nao tem (esse) respaldo dos pais, por_isso (que) ele esta (nesse) contexto_de_risco. isso 
ja nao existe dentro_de_casa, (que) a gente (pode) (fazer). (coloca) um (psicologo) dentro-de cada 
unidade. isso e extremamente (importante), (acho) (que) (seria) a (grande) chance da gente.
uce n° 51  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (que) o aluno nao esta (sabendo), qual e o problema (de) (aprendizagem), e isso, o-que-e-que nos 
(podemos) (fazer) para melhorar, e levantar o problema e tambem a solucao, porque senao (seria) 
comodo, (eu) (vou) levantar um monte (de) problemas,
uce n° 7  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
se ele esta admirando a (sua) (postura), talvez ele quisesse tambem chegar la, nao digo (ser) 
(professor), mas ter uma (postura) em (relacao) a responsabilidade, a (gostar) do (que) (faz).
uce n° 28  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(vou) dar outro (exemplo), (eu) sempre falo (que) (pode) (fazer) o trabalho digitado, mas tambem (pode) 

como e uma causa perdida, (eu) nao (vou) (tentar), (que) (assim), (pelo) (menos), (eu) preservo minha 
saude mental. (eu) nao afirmaria (que) a escola nao (pode) (fazer). mas o-que (eu) (diria), (de) (modo) 
(geral), se ha algo a (ser) (feito) do ponto (de) vista legal, isso nao esta sendo (de) (modo) efetivo.
uce n° 243  Khi2 = 7            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
porque ele ja nao tem (esse) respaldo dos pais, por_isso (que) ele esta (nesse) contexto_de_risco. isso 
ja nao existe dentro_de_casa, (que) a gente (pode) (fazer). (coloca) um (psicologo) dentro-de cada 
unidade. isso e extremamente (importante), (acho) (que) (seria) a (grande) chance da gente.
uce n° 51  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (que) o aluno nao esta (sabendo), qual e o problema (de) (aprendizagem), e isso, o-que-e-que nos 
(podemos) (fazer) para melhorar, e levantar o problema e tambem a solucao, porque senao (seria) 
comodo, (eu) (vou) levantar um monte (de) problemas,
uce n° 7  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
se ele esta admirando a (sua) (postura), talvez ele quisesse tambem chegar la, nao digo (ser) 
(professor), mas ter uma (postura) em (relacao) a responsabilidade, a (gostar) do (que) (faz).
uce n° 28  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(vou) dar outro (exemplo), (eu) sempre falo (que) (pode) (fazer) o trabalho digitado, mas tambem (pode) 
(fazer) escrito. O aluno chega a casa e fala (que) a (professora) (de) historia mandou comprar 
computador.

como e uma causa perdida, (eu) nao (vou) (tentar), (que) (assim), (pelo) (menos), (eu) preservo minha 
saude mental. (eu) nao afirmaria (que) a escola nao (pode) (fazer). mas o-que (eu) (diria), (de) (modo) 
(geral), se ha algo a (ser) (feito) do ponto (de) vista legal, isso nao esta sendo (de) (modo) efetivo.
uce n° 243  Khi2 = 7            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
porque ele ja nao tem (esse) respaldo dos pais, por_isso (que) ele esta (nesse) contexto_de_risco. isso 
ja nao existe dentro_de_casa, (que) a gente (pode) (fazer). (coloca) um (psicologo) dentro-de cada 
unidade. isso e extremamente (importante), (acho) (que) (seria) a (grande) chance da gente.
uce n° 51  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (que) o aluno nao esta (sabendo), qual e o problema (de) (aprendizagem), e isso, o-que-e-que nos 
(podemos) (fazer) para melhorar, e levantar o problema e tambem a solucao, porque senao (seria) 
comodo, (eu) (vou) levantar um monte (de) problemas,
uce n° 7  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
se ele esta admirando a (sua) (postura), talvez ele quisesse tambem chegar la, nao digo (ser) 
(professor), mas ter uma (postura) em (relacao) a responsabilidade, a (gostar) do (que) (faz).
uce n° 28  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(vou) dar outro (exemplo), (eu) sempre falo (que) (pode) (fazer) o trabalho digitado, mas tambem (pode) 
(fazer) escrito. O aluno chega a casa e fala (que) a (professora) (de) historia mandou comprar 
computador.
uce n° 96  Khi2 = 4            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4

como e uma causa perdida, (eu) nao (vou) (tentar), (que) (assim), (pelo) (menos), (eu) preservo minha 
saude mental. (eu) nao afirmaria (que) a escola nao (pode) (fazer). mas o-que (eu) (diria), (de) (modo) 
(geral), se ha algo a (ser) (feito) do ponto (de) vista legal, isso nao esta sendo (de) (modo) efetivo.
uce n° 243  Khi2 = 7            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
porque ele ja nao tem (esse) respaldo dos pais, por_isso (que) ele esta (nesse) contexto_de_risco. isso 
ja nao existe dentro_de_casa, (que) a gente (pode) (fazer). (coloca) um (psicologo) dentro-de cada 
unidade. isso e extremamente (importante), (acho) (que) (seria) a (grande) chance da gente.
uce n° 51  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (que) o aluno nao esta (sabendo), qual e o problema (de) (aprendizagem), e isso, o-que-e-que nos 
(podemos) (fazer) para melhorar, e levantar o problema e tambem a solucao, porque senao (seria) 
comodo, (eu) (vou) levantar um monte (de) problemas,
uce n° 7  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
se ele esta admirando a (sua) (postura), talvez ele quisesse tambem chegar la, nao digo (ser) 
(professor), mas ter uma (postura) em (relacao) a responsabilidade, a (gostar) do (que) (faz).
uce n° 28  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(vou) dar outro (exemplo), (eu) sempre falo (que) (pode) (fazer) o trabalho digitado, mas tambem (pode) 
(fazer) escrito. O aluno chega a casa e fala (que) a (professora) (de) historia mandou comprar 
computador.
uce n° 96  Khi2 = 4            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) muito (nessa) (questao), (de) dar valor, cobrar, porque o adolescente tem muito essa 

como e uma causa perdida, (eu) nao (vou) (tentar), (que) (assim), (pelo) (menos), (eu) preservo minha 
saude mental. (eu) nao afirmaria (que) a escola nao (pode) (fazer). mas o-que (eu) (diria), (de) (modo) 
(geral), se ha algo a (ser) (feito) do ponto (de) vista legal, isso nao esta sendo (de) (modo) efetivo.
uce n° 243  Khi2 = 7            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
porque ele ja nao tem (esse) respaldo dos pais, por_isso (que) ele esta (nesse) contexto_de_risco. isso 
ja nao existe dentro_de_casa, (que) a gente (pode) (fazer). (coloca) um (psicologo) dentro-de cada 
unidade. isso e extremamente (importante), (acho) (que) (seria) a (grande) chance da gente.
uce n° 51  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (que) o aluno nao esta (sabendo), qual e o problema (de) (aprendizagem), e isso, o-que-e-que nos 
(podemos) (fazer) para melhorar, e levantar o problema e tambem a solucao, porque senao (seria) 
comodo, (eu) (vou) levantar um monte (de) problemas,
uce n° 7  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
se ele esta admirando a (sua) (postura), talvez ele quisesse tambem chegar la, nao digo (ser) 
(professor), mas ter uma (postura) em (relacao) a responsabilidade, a (gostar) do (que) (faz).
uce n° 28  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(vou) dar outro (exemplo), (eu) sempre falo (que) (pode) (fazer) o trabalho digitado, mas tambem (pode) 
(fazer) escrito. O aluno chega a casa e fala (que) a (professora) (de) historia mandou comprar 
computador.
uce n° 96  Khi2 = 4            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) muito (nessa) (questao), (de) dar valor, cobrar, porque o adolescente tem muito essa 
(questao), tem (que) haver uma cobranca, tem (que) haver uma (forma) (de) se (fazer), se voce deixar 

como e uma causa perdida, (eu) nao (vou) (tentar), (que) (assim), (pelo) (menos), (eu) preservo minha 
saude mental. (eu) nao afirmaria (que) a escola nao (pode) (fazer). mas o-que (eu) (diria), (de) (modo) 
(geral), se ha algo a (ser) (feito) do ponto (de) vista legal, isso nao esta sendo (de) (modo) efetivo.
uce n° 243  Khi2 = 7            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
porque ele ja nao tem (esse) respaldo dos pais, por_isso (que) ele esta (nesse) contexto_de_risco. isso 
ja nao existe dentro_de_casa, (que) a gente (pode) (fazer). (coloca) um (psicologo) dentro-de cada 
unidade. isso e extremamente (importante), (acho) (que) (seria) a (grande) chance da gente.
uce n° 51  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (que) o aluno nao esta (sabendo), qual e o problema (de) (aprendizagem), e isso, o-que-e-que nos 
(podemos) (fazer) para melhorar, e levantar o problema e tambem a solucao, porque senao (seria) 
comodo, (eu) (vou) levantar um monte (de) problemas,
uce n° 7  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
se ele esta admirando a (sua) (postura), talvez ele quisesse tambem chegar la, nao digo (ser) 
(professor), mas ter uma (postura) em (relacao) a responsabilidade, a (gostar) do (que) (faz).
uce n° 28  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(vou) dar outro (exemplo), (eu) sempre falo (que) (pode) (fazer) o trabalho digitado, mas tambem (pode) 
(fazer) escrito. O aluno chega a casa e fala (que) a (professora) (de) historia mandou comprar 
computador.
uce n° 96  Khi2 = 4            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(eu) (acredito) muito (nessa) (questao), (de) dar valor, cobrar, porque o adolescente tem muito essa 
(questao), tem (que) haver uma cobranca, tem (que) haver uma (forma) (de) se (fazer), se voce deixar 
largado nao vai.



Classification Ascendante Hiérarchique

La classification ascendante est un résultat complémentaire et une aide à la représentation des 
relations locales entre formes d'une même classe. Vous trouverez ci-dessous l'arbre de la
classification ascendante pour la classe 1 ; on observe les paquets d'agrégation de formes
ainsi que le khi2 de chaque forme dans la classe. 



Présences significatives

Résultats de la classe n°2

Voici le vocabulaire caractéristique (formes réduites)  de la classe 2 en fonction du khi2.
Effectif 1  : effectif réel du mot dans la classe ;
Effectif 2  : nombre d'u.c.e de la classe contenant le mot ;
Total        : nombre total d'u.c.e classées contenant le mot ;
Percent    : pourcentage du nombre d'u.c.e de la classe contenant le mot.

Vocabulaire Khi2 Effectif 2 Total Catégorie GrammaticaleEffectif 1 Percent

vem 29 9 12 75% Formes non reconnues9

informac 19 4 4 100% Formes non reconnues5

conselho_tutel 19 4 4 100% Formes non reconnues8

das 14 4 5 80% Formes non reconnues4

fic 14 5 7 71% Formes non reconnues5

tom 14 4 5 80% Formes non reconnues4

maior 11 5 8 63% Formes non reconnues6

*tpm_3 10 9 21 43% Formes non reconnues9

uma 9 17 56 30% Formes non reconnues21

cham 9 3 4 75% Formes non reconnues3

muitas 9 5 9 56% Pronoms6

*suj_06 9 8 19 42% Formes non reconnues8

mais 8 9 23 39% Adverbes12

escol 8 17 58 29% Formes non reconnues17

pouco 8 4 7 57% Pronoms4

alunos 8 9 23 39% Formes non reconnues11

tempo 7 5 10 50% Formes non reconnues5

*suj_02 7 7 17 41% Formes non reconnues7

dia 6 3 5 60% Formes non reconnues3

jog 6 3 5 60% Formes non reconnues4

ao 5 4 9 44% Formes non reconnues4

cada 5 2 3 67% Pronoms2

falt 5 5 12 42% Formes non reconnues6

facil 5 2 3 67% Formes non reconnues2

tinha 5 2 3 67% Auxiliaire TER3

apresent 5 2 3 67% Formes non reconnues2

progressao_co 5 2 3 67% Formes non reconnues2

a 4 22 97 23% Formes non reconnues39

la 4 4 10 40% Pronoms4

aqui 4 7 21 33% Adverbes9

entend 4 3 6 50% Formes non reconnues3

famili 4 7 21 33% Formes non reconnues8

ha 3 2 4 50% Auxiliaire HAVER2

sei 3 3 7 43% Formes non reconnues5

vao 3 3 7 43% Formes non reconnues4

hoje 3 3 7 43% Adverbes3



nest 3 2 4 50% Formes non reconnues2

pass 3 4 11 36% Formes non reconnues5

entao 3 8 27 30% Adverbes8

de-que 3 3 7 43% Pronoms3

*suj_05 3 2 4 50% Formes non reconnues2

para-que 3 2 4 50% Conjonctions et locutions 3

problema 3 4 11 36% Formes non reconnues4

me 2 3 8 38% Pronoms3

no 2 7 24 29% Pronoms10

um 2 14 58 24% Numéraux17

tem 2 15 63 24% Auxiliaire TER19

vai 2 9 33 27% Formes non reconnues13

muito 2 7 24 29% Adverbes7



Détail des présences significatives

Le tableau ci-dessous donne pour chaque forme réduite les formes complètes associées, ainsi 
que leur effectif dans la classe 2.

Forme réduite Formes complètes associées

vem vem(9)

informac informacao(3) informacoes(2)

conselho_tutelar conselho_tutelar(8)

das das(4)

fic fica(2) ficar(3)

tom toma(1) tomar(3)

maior maior(4) maioria(2)

uma uma(21)

cham chama(1) chamando(2)

muitas muitas(6)

mais mais(12)

escol escola(26) escolas(1)

pouco pouco(4)

alunos alunos(11)

tempo tempo(4) tempos(1)

dia dia(3)

jog joga(1) jogando(1) jogar(2)

ao ao(4)

cada cada(2)

falt falta(2) faltam(1) faltando(2) faltas(1)

facil facil(2)

tinha tinha(3)

apresent apresenta(1) apresentar(1)

progressao_continua progressao_continuada(2)

a a(39)

la la(4)

aqui aqui(9)

entend entender(2) entendo(1)

famili familia(6) familiar(2)

ha ha(2)

sei sei(5)

vao vao(4)

hoje hoje(3)

nest nesta(2)

pass passando(3) passar(1) passou(1)

entao entao(8)

de-que de-que(3)

para-que para-que(3)



problema problema(3) problemas(1)

me me(3)

no no(10)

um um(17)

tem tem(19)

vai vai(13)

muito muito(7)



Absences significatives

Voici le vocabulaire significativement absent de la classe 2 en fonction du khi2.
Effectif         : nombre d 'uce de la classe contenant le mot ;
Total            : nombre total d'u.c.e classées contenant le mot ; 
Percent        : pourcentage du nombre d 'uce de la classe contenant le mot.

Vocabulaire Khi2 Effectif Total Catégorie GrammaticalePercent

professor -10 1 43 2% Formes non reconnues

pod -9 1 42 2% Formes non reconnues

*suj_07 -6 0 22 0% Formes non reconnues

faz -5 4 49 8% Formes non reconnues

como -5 1 27 4% Conjonctions et locutions 

O -4 2 32 6% Mots en majuscules

esse -4 1 24 4% Pronoms

*suj_09 -4 0 18 0% Formes non reconnues

exemplo -4 0 16 0% Formes non reconnues

pra -3 0 12 0% Formes non reconnues

sao -3 0 14 0% Auxiliaire SER

form -3 1 22 5% Formes non reconnues

vej -2 0 9 0% Formes non reconnues

vou -2 0 9 0% Formes non reconnues

alun -2 6 53 11% Formes non reconnues

tenh -2 0 9 0% Formes non reconnues

*suj_04 -2 0 9 0% Formes non reconnues

acredit -2 0 9 0% Formes non reconnues

convers -2 0 10 0% Formes non reconnues

mostrar -2 0 10 0% Formes non reconnues

postura -2 0 10 0% Formes non reconnues

diferenca -2 0 9 0% Formes non reconnues



Catégories grammaticales

Voici la liste des catégories grammaticales en fonction de leur khi2 et leur effectif dans la classe 2.
Khi2 > 0  signifie une présence relative de la catégorie.
Khi2 < 0  signifie une absence relative de la catégorie.
Khi2 = 0  signifie que la présence de la catégorie dans la classe n'est pas significative.

Khi2 EffectifCatégorie Grammaticale

4 79Adverbes

2 2Auxiliaire HAVER

1 24Auxiliaire TER

1 16Numéraux

0 3Auxiliaire ESTAR

0 51Prépositions simples et locutions prépositives

0 67Conjonctions et locutions conjonctives

0 7Interjections

0 133Pronoms

-4 9Mots en majuscules

-5 4Auxiliaire SER



Unités de Contexte Elémentaires de la classe 2

Ci-dessous la liste des unités de contexte élémentaires (u.c.e) caractéristiques de la classe 2, 
triées par ordre d'importance (khi2) dans la classe et précédées de leur unité de contexte initiale
(u.c.i) associée. On observe ainsi les formes les plus caractéristiques de la classe marquées par
des parenthèses.

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
talvez nao (seja) so nao (jogar) video game que (vai) resolver o (problema) dele, mas em minha opiniao 
tambem e, porque (tem) aluno que (fica) (jogando) (ate) tarde, acorda/ as onze_horas, (toma) cafe e 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
talvez nao (seja) so nao (jogar) video game que (vai) resolver o (problema) dele, mas em minha opiniao 
tambem e, porque (tem) aluno que (fica) (jogando) (ate) tarde, acorda/ as onze_horas, (toma) cafe e 
(vem) para (a) escola as treze_e_trinta horas,

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
talvez nao (seja) so nao (jogar) video game que (vai) resolver o (problema) dele, mas em minha opiniao 
tambem e, porque (tem) aluno que (fica) (jogando) (ate) tarde, acorda/ as onze_horas, (toma) cafe e 
(vem) para (a) escola as treze_e_trinta horas,
uce n° 139  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
talvez nao (seja) so nao (jogar) video game que (vai) resolver o (problema) dele, mas em minha opiniao 
tambem e, porque (tem) aluno que (fica) (jogando) (ate) tarde, acorda/ as onze_horas, (toma) cafe e 
(vem) para (a) escola as treze_e_trinta horas,
uce n° 139  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas isso, logico, amparado pelo pai. porque, tambem, (fica) (muito) (dificil) (se) ele nao (tiver) (uma) 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
talvez nao (seja) so nao (jogar) video game que (vai) resolver o (problema) dele, mas em minha opiniao 
tambem e, porque (tem) aluno que (fica) (jogando) (ate) tarde, acorda/ as onze_horas, (toma) cafe e 
(vem) para (a) escola as treze_e_trinta horas,
uce n° 139  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas isso, logico, amparado pelo pai. porque, tambem, (fica) (muito) (dificil) (se) ele nao (tiver) (uma) 
tutela (familiar). que e o papel da (familia), porque eu acho que ele nao (tem) condicoes e maturidade 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
talvez nao (seja) so nao (jogar) video game que (vai) resolver o (problema) dele, mas em minha opiniao 
tambem e, porque (tem) aluno que (fica) (jogando) (ate) tarde, acorda/ as onze_horas, (toma) cafe e 
(vem) para (a) escola as treze_e_trinta horas,
uce n° 139  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas isso, logico, amparado pelo pai. porque, tambem, (fica) (muito) (dificil) (se) ele nao (tiver) (uma) 
tutela (familiar). que e o papel da (familia), porque eu acho que ele nao (tem) condicoes e maturidade 
para (entender) sobre essa (importancia).
uce n° 131  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
talvez nao (seja) so nao (jogar) video game que (vai) resolver o (problema) dele, mas em minha opiniao 
tambem e, porque (tem) aluno que (fica) (jogando) (ate) tarde, acorda/ as onze_horas, (toma) cafe e 
(vem) para (a) escola as treze_e_trinta horas,
uce n° 139  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas isso, logico, amparado pelo pai. porque, tambem, (fica) (muito) (dificil) (se) ele nao (tiver) (uma) 
tutela (familiar). que e o papel da (familia), porque eu acho que ele nao (tem) condicoes e maturidade 
para (entender) sobre essa (importancia).
uce n° 131  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(entao), com isso, (ha) (hoje), (muitas) correntes de muitos pensadores, desde (a) linha construtivista 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
talvez nao (seja) so nao (jogar) video game que (vai) resolver o (problema) dele, mas em minha opiniao 
tambem e, porque (tem) aluno que (fica) (jogando) (ate) tarde, acorda/ as onze_horas, (toma) cafe e 
(vem) para (a) escola as treze_e_trinta horas,
uce n° 139  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas isso, logico, amparado pelo pai. porque, tambem, (fica) (muito) (dificil) (se) ele nao (tiver) (uma) 
tutela (familiar). que e o papel da (familia), porque eu acho que ele nao (tem) condicoes e maturidade 
para (entender) sobre essa (importancia).
uce n° 131  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(entao), com isso, (ha) (hoje), (muitas) correntes de muitos pensadores, desde (a) linha construtivista 
ao-lado tecnicista, (a) gente (tem) (uma) corrente de (uma) escola que esta (passando) por (uma) 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
talvez nao (seja) so nao (jogar) video game que (vai) resolver o (problema) dele, mas em minha opiniao 
tambem e, porque (tem) aluno que (fica) (jogando) (ate) tarde, acorda/ as onze_horas, (toma) cafe e 
(vem) para (a) escola as treze_e_trinta horas,
uce n° 139  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas isso, logico, amparado pelo pai. porque, tambem, (fica) (muito) (dificil) (se) ele nao (tiver) (uma) 
tutela (familiar). que e o papel da (familia), porque eu acho que ele nao (tem) condicoes e maturidade 
para (entender) sobre essa (importancia).
uce n° 131  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(entao), com isso, (ha) (hoje), (muitas) correntes de muitos pensadores, desde (a) linha construtivista 
ao-lado tecnicista, (a) gente (tem) (uma) corrente de (uma) escola que esta (passando) por (uma) 
transicao, dessa (progressao_continuada).

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
talvez nao (seja) so nao (jogar) video game que (vai) resolver o (problema) dele, mas em minha opiniao 
tambem e, porque (tem) aluno que (fica) (jogando) (ate) tarde, acorda/ as onze_horas, (toma) cafe e 
(vem) para (a) escola as treze_e_trinta horas,
uce n° 139  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas isso, logico, amparado pelo pai. porque, tambem, (fica) (muito) (dificil) (se) ele nao (tiver) (uma) 
tutela (familiar). que e o papel da (familia), porque eu acho que ele nao (tem) condicoes e maturidade 
para (entender) sobre essa (importancia).
uce n° 131  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(entao), com isso, (ha) (hoje), (muitas) correntes de muitos pensadores, desde (a) linha construtivista 
ao-lado tecnicista, (a) gente (tem) (uma) corrente de (uma) escola que esta (passando) por (uma) 
transicao, dessa (progressao_continuada).
uce n° 120  Khi2 = 6            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
talvez nao (seja) so nao (jogar) video game que (vai) resolver o (problema) dele, mas em minha opiniao 
tambem e, porque (tem) aluno que (fica) (jogando) (ate) tarde, acorda/ as onze_horas, (toma) cafe e 
(vem) para (a) escola as treze_e_trinta horas,
uce n° 139  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas isso, logico, amparado pelo pai. porque, tambem, (fica) (muito) (dificil) (se) ele nao (tiver) (uma) 
tutela (familiar). que e o papel da (familia), porque eu acho que ele nao (tem) condicoes e maturidade 
para (entender) sobre essa (importancia).
uce n° 131  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(entao), com isso, (ha) (hoje), (muitas) correntes de muitos pensadores, desde (a) linha construtivista 
ao-lado tecnicista, (a) gente (tem) (uma) corrente de (uma) escola que esta (passando) por (uma) 
transicao, dessa (progressao_continuada).
uce n° 120  Khi2 = 6            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
nessa questao da orientacao, do acompanhamento, da (informacao), (no) caso de (alunos) que (faltam) 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
talvez nao (seja) so nao (jogar) video game que (vai) resolver o (problema) dele, mas em minha opiniao 
tambem e, porque (tem) aluno que (fica) (jogando) (ate) tarde, acorda/ as onze_horas, (toma) cafe e 
(vem) para (a) escola as treze_e_trinta horas,
uce n° 139  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas isso, logico, amparado pelo pai. porque, tambem, (fica) (muito) (dificil) (se) ele nao (tiver) (uma) 
tutela (familiar). que e o papel da (familia), porque eu acho que ele nao (tem) condicoes e maturidade 
para (entender) sobre essa (importancia).
uce n° 131  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(entao), com isso, (ha) (hoje), (muitas) correntes de muitos pensadores, desde (a) linha construtivista 
ao-lado tecnicista, (a) gente (tem) (uma) corrente de (uma) escola que esta (passando) por (uma) 
transicao, dessa (progressao_continuada).
uce n° 120  Khi2 = 6            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
nessa questao da orientacao, do acompanhamento, da (informacao), (no) caso de (alunos) que (faltam) 
(muito), (entao) avisar logo, (para-que) (a) (familia) possa (tomar) (uma) atitude. porque (muitas) vezes 
ele sai de casa e nao entra. (aqui) ate-que (tem) poucos casos, mas (tem) (muitas) escolas que 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
talvez nao (seja) so nao (jogar) video game que (vai) resolver o (problema) dele, mas em minha opiniao 
tambem e, porque (tem) aluno que (fica) (jogando) (ate) tarde, acorda/ as onze_horas, (toma) cafe e 
(vem) para (a) escola as treze_e_trinta horas,
uce n° 139  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas isso, logico, amparado pelo pai. porque, tambem, (fica) (muito) (dificil) (se) ele nao (tiver) (uma) 
tutela (familiar). que e o papel da (familia), porque eu acho que ele nao (tem) condicoes e maturidade 
para (entender) sobre essa (importancia).
uce n° 131  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(entao), com isso, (ha) (hoje), (muitas) correntes de muitos pensadores, desde (a) linha construtivista 
ao-lado tecnicista, (a) gente (tem) (uma) corrente de (uma) escola que esta (passando) por (uma) 
transicao, dessa (progressao_continuada).
uce n° 120  Khi2 = 6            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
nessa questao da orientacao, do acompanhamento, da (informacao), (no) caso de (alunos) que (faltam) 
(muito), (entao) avisar logo, (para-que) (a) (familia) possa (tomar) (uma) atitude. porque (muitas) vezes 
ele sai de casa e nao entra. (aqui) ate-que (tem) poucos casos, mas (tem) (muitas) escolas que 
acontece bastante.

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
talvez nao (seja) so nao (jogar) video game que (vai) resolver o (problema) dele, mas em minha opiniao 
tambem e, porque (tem) aluno que (fica) (jogando) (ate) tarde, acorda/ as onze_horas, (toma) cafe e 
(vem) para (a) escola as treze_e_trinta horas,
uce n° 139  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas isso, logico, amparado pelo pai. porque, tambem, (fica) (muito) (dificil) (se) ele nao (tiver) (uma) 
tutela (familiar). que e o papel da (familia), porque eu acho que ele nao (tem) condicoes e maturidade 
para (entender) sobre essa (importancia).
uce n° 131  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(entao), com isso, (ha) (hoje), (muitas) correntes de muitos pensadores, desde (a) linha construtivista 
ao-lado tecnicista, (a) gente (tem) (uma) corrente de (uma) escola que esta (passando) por (uma) 
transicao, dessa (progressao_continuada).
uce n° 120  Khi2 = 6            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
nessa questao da orientacao, do acompanhamento, da (informacao), (no) caso de (alunos) que (faltam) 
(muito), (entao) avisar logo, (para-que) (a) (familia) possa (tomar) (uma) atitude. porque (muitas) vezes 
ele sai de casa e nao entra. (aqui) ate-que (tem) poucos casos, mas (tem) (muitas) escolas que 
acontece bastante.
uce n° 132  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
talvez nao (seja) so nao (jogar) video game que (vai) resolver o (problema) dele, mas em minha opiniao 
tambem e, porque (tem) aluno que (fica) (jogando) (ate) tarde, acorda/ as onze_horas, (toma) cafe e 
(vem) para (a) escola as treze_e_trinta horas,
uce n° 139  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas isso, logico, amparado pelo pai. porque, tambem, (fica) (muito) (dificil) (se) ele nao (tiver) (uma) 
tutela (familiar). que e o papel da (familia), porque eu acho que ele nao (tem) condicoes e maturidade 
para (entender) sobre essa (importancia).
uce n° 131  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(entao), com isso, (ha) (hoje), (muitas) correntes de muitos pensadores, desde (a) linha construtivista 
ao-lado tecnicista, (a) gente (tem) (uma) corrente de (uma) escola que esta (passando) por (uma) 
transicao, dessa (progressao_continuada).
uce n° 120  Khi2 = 6            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
nessa questao da orientacao, do acompanhamento, da (informacao), (no) caso de (alunos) que (faltam) 
(muito), (entao) avisar logo, (para-que) (a) (familia) possa (tomar) (uma) atitude. porque (muitas) vezes 
ele sai de casa e nao entra. (aqui) ate-que (tem) poucos casos, mas (tem) (muitas) escolas que 
acontece bastante.
uce n° 132  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(muitas) escolas e muitos (sistemas) (ainda) nao sabem interpretar o-que (vem) dizer essa 

uce n° 69  Khi2 = 20            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(passando) o-que entra_por_aqui e sai_por_aqui. nao (entendo). E (um) (tempo) perdido, e (uma) 
geracao que (me) deixa preocupada que (um) (dia) eles (vao) (ficar) segurando o muro, (no) pe do muro, 
e (vai) ser o-que.
uce n° 18  Khi2 = 15            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(passou) (um) (tempo), alguns (alunos), (ate) (alunos) que nao (vao) bem na escola falaram que 
comentaram isso com (a) mae e que estao tentando fazer isso, nao (jogar) video game durante o (dia).
uce n° 118  Khi2 = 14            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
eu acho que os (alunos), (hoje), nao (vem) (importancia) (no) (estudo). nao (sei) (se) e por conta da 
tecnologia, nao (sei) (se) e por conta da (falta) de exigencia dos pais, ou (se) (a) escola nao esta 
conseguindo achar (uma) maneira de incentivar, mas eu acho que o (problema) (maior) e (a) (falta) 
mesmo de exigencia da (familia),
uce n° 241  Khi2 = 13            uci n° 10 :  *suj_10 *gen_2 *tpm_2 *K_1
uma-vez-que ele (apresenta) (problemas) (aqui) e (a) gente (chama), demoram em vir. quando (vem), (a) 
forma abordada e agressiva e nao e dessa forma. acho que e o pai (tomar) (a) responsabilidade do filho 
e fazer o papel_de_pai, que e o-que esta (faltando) para ele e para (a) (maioria) dos (alunos).
uce n° 146  Khi2 = 12            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
ou (ainda), nao e ofertada (nenhuma) (verba) para isso, e (muitas) vezes (a) escola (realmente) nao faz, 
nao aciona (um) (conselho_tutelar). A gente (tem) (uma) grande demanda (aqui), (de-que) (vai) (ao) 
(conselho_tutelar), o (conselho_tutelar) (vem) (aqui). esta existindo (aqui), (agora), de (uns) (tempos) 
para (ca), (nesta) unidade, (uma) aproximacao do (conselho_tutelar) da regiao com (a) escola.
uce n° 142  Khi2 = 11            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
so que (a) gente (tem) algumas burocracias, e (muito) (facil) ela cobrar da escola que esta deve informar 
o (conselho_tutelar), mas antes (tem) que enviar (a) (familia) (uma) carta_registrada que (tem) (um) 
(certo) custo (sem) (nenhuma) (verba) destinada (a) isso.
uce n° 72  Khi2 = 10            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
nao (sei) (se) posso colocar em situacao_de_risco esses (alunos) (mais) terriveis. eu sugeri para 
visitarmos (essas) pessoas, vamos (a) casa deles (tomar) (um) cafe, vamos marcar. (ao) inves de (ficar) 
(chamando) mae e pai (aqui), vamos (a) dois, vamos (ate) (la) ver como ele vive. de_repente, eles vivem 
em (um) buraco deste tamanho.
uce n° 147  Khi2 = 10            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas, na (maioria) (das) escolas, o (conselho_tutelar) nao e atuante nas escolas. ai que (vai) (se) 
(apresentar) (uma) (maior) vulnerabilidade. O (conselho_tutelar) nao chega (tanto) (a) escola. (se) voce 
perguntar, (a) (cada) dez escolas (aqui), da regiao, quem-e o conselheiro_tutelar dessa regiao, poucos 
membros da direcao (vao) saber, poucas escolas (vao) saber.
uce n° 19  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
talvez nao (seja) so nao (jogar) video game que (vai) resolver o (problema) dele, mas em minha opiniao 
tambem e, porque (tem) aluno que (fica) (jogando) (ate) tarde, acorda/ as onze_horas, (toma) cafe e 
(vem) para (a) escola as treze_e_trinta horas,
uce n° 139  Khi2 = 8            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
mas isso, logico, amparado pelo pai. porque, tambem, (fica) (muito) (dificil) (se) ele nao (tiver) (uma) 
tutela (familiar). que e o papel da (familia), porque eu acho que ele nao (tem) condicoes e maturidade 
para (entender) sobre essa (importancia).
uce n° 131  Khi2 = 7            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(entao), com isso, (ha) (hoje), (muitas) correntes de muitos pensadores, desde (a) linha construtivista 
ao-lado tecnicista, (a) gente (tem) (uma) corrente de (uma) escola que esta (passando) por (uma) 
transicao, dessa (progressao_continuada).
uce n° 120  Khi2 = 6            uci n° 5 :  *suj_05 *gen_2 *tpm_3
nessa questao da orientacao, do acompanhamento, da (informacao), (no) caso de (alunos) que (faltam) 
(muito), (entao) avisar logo, (para-que) (a) (familia) possa (tomar) (uma) atitude. porque (muitas) vezes 
ele sai de casa e nao entra. (aqui) ate-que (tem) poucos casos, mas (tem) (muitas) escolas que 
acontece bastante.
uce n° 132  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(muitas) escolas e muitos (sistemas) (ainda) nao sabem interpretar o-que (vem) dizer essa 
(progressao_continuada), e, dentro (disso) tudo, (tanto) professores, quanto (alunos) (se) veem 



impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 
asas dos pais (nesta) faixa etaria.

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 
asas dos pais (nesta) faixa etaria.
uce n° 68  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 
asas dos pais (nesta) faixa etaria.
uce n° 68  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
depois (a) gente ve. (entao), eu acho que-se (a) escola fosse (um) (pouco) (mais) humana, (no) (sentido) 
de nao e so (passar) (informacao), (se) eles nao conseguem prestar atencao, (se) eles nao conseguem 

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 
asas dos pais (nesta) faixa etaria.
uce n° 68  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
depois (a) gente ve. (entao), eu acho que-se (a) escola fosse (um) (pouco) (mais) humana, (no) (sentido) 
de nao e so (passar) (informacao), (se) eles nao conseguem prestar atencao, (se) eles nao conseguem 
(entender) coisas basicas, comandos basicos, (de-que) adianta (ficar) (passando) (informacoes),

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 
asas dos pais (nesta) faixa etaria.
uce n° 68  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
depois (a) gente ve. (entao), eu acho que-se (a) escola fosse (um) (pouco) (mais) humana, (no) (sentido) 
de nao e so (passar) (informacao), (se) eles nao conseguem prestar atencao, (se) eles nao conseguem 
(entender) coisas basicas, comandos basicos, (de-que) adianta (ficar) (passando) (informacoes),
uce n° 70  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 
asas dos pais (nesta) faixa etaria.
uce n° 68  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
depois (a) gente ve. (entao), eu acho que-se (a) escola fosse (um) (pouco) (mais) humana, (no) (sentido) 
de nao e so (passar) (informacao), (se) eles nao conseguem prestar atencao, (se) eles nao conseguem 
(entender) coisas basicas, comandos basicos, (de-que) adianta (ficar) (passando) (informacoes),
uce n° 70  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(alunos) que chegam (ao) ensino medio e nao conseguem escrever. acho que (a) escola (tinha) que (ter) 

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 
asas dos pais (nesta) faixa etaria.
uce n° 68  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
depois (a) gente ve. (entao), eu acho que-se (a) escola fosse (um) (pouco) (mais) humana, (no) (sentido) 
de nao e so (passar) (informacao), (se) eles nao conseguem prestar atencao, (se) eles nao conseguem 
(entender) coisas basicas, comandos basicos, (de-que) adianta (ficar) (passando) (informacoes),
uce n° 70  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(alunos) que chegam (ao) ensino medio e nao conseguem escrever. acho que (a) escola (tinha) que (ter) 
outra participacao, (tinha) que ser (mais) interessante. mas eu (sou) maluca, (entao) voce nao (me) leve 

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 
asas dos pais (nesta) faixa etaria.
uce n° 68  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
depois (a) gente ve. (entao), eu acho que-se (a) escola fosse (um) (pouco) (mais) humana, (no) (sentido) 
de nao e so (passar) (informacao), (se) eles nao conseguem prestar atencao, (se) eles nao conseguem 
(entender) coisas basicas, comandos basicos, (de-que) adianta (ficar) (passando) (informacoes),
uce n° 70  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(alunos) que chegam (ao) ensino medio e nao conseguem escrever. acho que (a) escola (tinha) que (ter) 
outra participacao, (tinha) que ser (mais) interessante. mas eu (sou) maluca, (entao) voce nao (me) leve 
(muito) em consideracao porque eu (sou) maluca. mas eu ja tive (um) (tempo) na minha vida, que eu 

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 
asas dos pais (nesta) faixa etaria.
uce n° 68  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
depois (a) gente ve. (entao), eu acho que-se (a) escola fosse (um) (pouco) (mais) humana, (no) (sentido) 
de nao e so (passar) (informacao), (se) eles nao conseguem prestar atencao, (se) eles nao conseguem 
(entender) coisas basicas, comandos basicos, (de-que) adianta (ficar) (passando) (informacoes),
uce n° 70  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(alunos) que chegam (ao) ensino medio e nao conseguem escrever. acho que (a) escola (tinha) que (ter) 
outra participacao, (tinha) que ser (mais) interessante. mas eu (sou) maluca, (entao) voce nao (me) leve 
(muito) em consideracao porque eu (sou) maluca. mas eu ja tive (um) (tempo) na minha vida, que eu 
trabalhei em escolas que (realmente) eram (uma) coisa (mais) inovadora.
uce n° 98  Khi2 = 3            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 
asas dos pais (nesta) faixa etaria.
uce n° 68  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
depois (a) gente ve. (entao), eu acho que-se (a) escola fosse (um) (pouco) (mais) humana, (no) (sentido) 
de nao e so (passar) (informacao), (se) eles nao conseguem prestar atencao, (se) eles nao conseguem 
(entender) coisas basicas, comandos basicos, (de-que) adianta (ficar) (passando) (informacoes),
uce n° 70  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(alunos) que chegam (ao) ensino medio e nao conseguem escrever. acho que (a) escola (tinha) que (ter) 
outra participacao, (tinha) que ser (mais) interessante. mas eu (sou) maluca, (entao) voce nao (me) leve 
(muito) em consideracao porque eu (sou) maluca. mas eu ja tive (um) (tempo) na minha vida, que eu 
trabalhei em escolas que (realmente) eram (uma) coisa (mais) inovadora.
uce n° 98  Khi2 = 3            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
o-que (a) gente ganha para o lado de (ca) e nao largar. (se) voce abandona, e (mais) (facil) para voce 

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 
asas dos pais (nesta) faixa etaria.
uce n° 68  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
depois (a) gente ve. (entao), eu acho que-se (a) escola fosse (um) (pouco) (mais) humana, (no) (sentido) 
de nao e so (passar) (informacao), (se) eles nao conseguem prestar atencao, (se) eles nao conseguem 
(entender) coisas basicas, comandos basicos, (de-que) adianta (ficar) (passando) (informacoes),
uce n° 70  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(alunos) que chegam (ao) ensino medio e nao conseguem escrever. acho que (a) escola (tinha) que (ter) 
outra participacao, (tinha) que ser (mais) interessante. mas eu (sou) maluca, (entao) voce nao (me) leve 
(muito) em consideracao porque eu (sou) maluca. mas eu ja tive (um) (tempo) na minha vida, que eu 
trabalhei em escolas que (realmente) eram (uma) coisa (mais) inovadora.
uce n° 98  Khi2 = 3            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
o-que (a) gente ganha para o lado de (ca) e nao largar. (se) voce abandona, e (mais) (facil) para voce 
(ter) o fracasso. (entao) (vai), (vai), (vai), e na sala_da_coordenacao (cada) (dia) (tem) (um) sermao, 

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 
asas dos pais (nesta) faixa etaria.
uce n° 68  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
depois (a) gente ve. (entao), eu acho que-se (a) escola fosse (um) (pouco) (mais) humana, (no) (sentido) 
de nao e so (passar) (informacao), (se) eles nao conseguem prestar atencao, (se) eles nao conseguem 
(entender) coisas basicas, comandos basicos, (de-que) adianta (ficar) (passando) (informacoes),
uce n° 70  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(alunos) que chegam (ao) ensino medio e nao conseguem escrever. acho que (a) escola (tinha) que (ter) 
outra participacao, (tinha) que ser (mais) interessante. mas eu (sou) maluca, (entao) voce nao (me) leve 
(muito) em consideracao porque eu (sou) maluca. mas eu ja tive (um) (tempo) na minha vida, que eu 
trabalhei em escolas que (realmente) eram (uma) coisa (mais) inovadora.
uce n° 98  Khi2 = 3            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
o-que (a) gente ganha para o lado de (ca) e nao largar. (se) voce abandona, e (mais) (facil) para voce 
(ter) o fracasso. (entao) (vai), (vai), (vai), e na sala_da_coordenacao (cada) (dia) (tem) (um) sermao, 
(uma) (bronca).

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 
asas dos pais (nesta) faixa etaria.
uce n° 68  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
depois (a) gente ve. (entao), eu acho que-se (a) escola fosse (um) (pouco) (mais) humana, (no) (sentido) 
de nao e so (passar) (informacao), (se) eles nao conseguem prestar atencao, (se) eles nao conseguem 
(entender) coisas basicas, comandos basicos, (de-que) adianta (ficar) (passando) (informacoes),
uce n° 70  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(alunos) que chegam (ao) ensino medio e nao conseguem escrever. acho que (a) escola (tinha) que (ter) 
outra participacao, (tinha) que ser (mais) interessante. mas eu (sou) maluca, (entao) voce nao (me) leve 
(muito) em consideracao porque eu (sou) maluca. mas eu ja tive (um) (tempo) na minha vida, que eu 
trabalhei em escolas que (realmente) eram (uma) coisa (mais) inovadora.
uce n° 98  Khi2 = 3            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
o-que (a) gente ganha para o lado de (ca) e nao largar. (se) voce abandona, e (mais) (facil) para voce 
(ter) o fracasso. (entao) (vai), (vai), (vai), e na sala_da_coordenacao (cada) (dia) (tem) (um) sermao, 
(uma) (bronca).
uce n° 140  Khi2 = 3            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 
asas dos pais (nesta) faixa etaria.
uce n° 68  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
depois (a) gente ve. (entao), eu acho que-se (a) escola fosse (um) (pouco) (mais) humana, (no) (sentido) 
de nao e so (passar) (informacao), (se) eles nao conseguem prestar atencao, (se) eles nao conseguem 
(entender) coisas basicas, comandos basicos, (de-que) adianta (ficar) (passando) (informacoes),
uce n° 70  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(alunos) que chegam (ao) ensino medio e nao conseguem escrever. acho que (a) escola (tinha) que (ter) 
outra participacao, (tinha) que ser (mais) interessante. mas eu (sou) maluca, (entao) voce nao (me) leve 
(muito) em consideracao porque eu (sou) maluca. mas eu ja tive (um) (tempo) na minha vida, que eu 
trabalhei em escolas que (realmente) eram (uma) coisa (mais) inovadora.
uce n° 98  Khi2 = 3            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
o-que (a) gente ganha para o lado de (ca) e nao largar. (se) voce abandona, e (mais) (facil) para voce 
(ter) o fracasso. (entao) (vai), (vai), (vai), e na sala_da_coordenacao (cada) (dia) (tem) (um) sermao, 
(uma) (bronca).
uce n° 140  Khi2 = 3            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(uma) (das) primeiras coisas que o governo teria que cobrar (um) (pouco) (mais) e (a) responsabilidade 
dos pais. A escola esta (hoje), vinculada quando o aluno nao (vem) para (a) escola, ele (tem) que, 

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 
asas dos pais (nesta) faixa etaria.
uce n° 68  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
depois (a) gente ve. (entao), eu acho que-se (a) escola fosse (um) (pouco) (mais) humana, (no) (sentido) 
de nao e so (passar) (informacao), (se) eles nao conseguem prestar atencao, (se) eles nao conseguem 
(entender) coisas basicas, comandos basicos, (de-que) adianta (ficar) (passando) (informacoes),
uce n° 70  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(alunos) que chegam (ao) ensino medio e nao conseguem escrever. acho que (a) escola (tinha) que (ter) 
outra participacao, (tinha) que ser (mais) interessante. mas eu (sou) maluca, (entao) voce nao (me) leve 
(muito) em consideracao porque eu (sou) maluca. mas eu ja tive (um) (tempo) na minha vida, que eu 
trabalhei em escolas que (realmente) eram (uma) coisa (mais) inovadora.
uce n° 98  Khi2 = 3            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
o-que (a) gente ganha para o lado de (ca) e nao largar. (se) voce abandona, e (mais) (facil) para voce 
(ter) o fracasso. (entao) (vai), (vai), (vai), e na sala_da_coordenacao (cada) (dia) (tem) (um) sermao, 
(uma) (bronca).
uce n° 140  Khi2 = 3            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(uma) (das) primeiras coisas que o governo teria que cobrar (um) (pouco) (mais) e (a) responsabilidade 
dos pais. A escola esta (hoje), vinculada quando o aluno nao (vem) para (a) escola, ele (tem) que, 
primeiro, informar (a) (familia), que ele esse aluno nao esta vindo, nao esta assistindo, todas (essas) 

impedidos. (se) eu nao preciso estabelecer (uma) meta (para-que) eu (seja) promovido, (entao), (um) 
aluno que nao precisa (disso), que (a) (informacao) esta (muito) instantanea, (para-que) ele (vai) fazer 
isso.
uce n° 141  Khi2 = 6            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
quando existe qualquer (problema), ai eu falo de abandono, violencia, coisas assim, (a) escola (tem) que 
acionar o (conselho_tutelar). dai, (ao) ministerio_publico e dai por diante, (a) (outras) estancias. (aqui) 
na escola, isso acontece quando (ha) excesso de (faltas), abandono da escola.
uce n° 12  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
ai (vem) (aquela) ideia (de-que) o-que nao (tem) (a) (familia) (estruturada) que esta desandando o outro, 
nem sempre isso e verdade. varias vezes eu falo (uma) frase (ate) (um) (pouco) forte para eles que e 
assim, pega o colega que nao quer nada com nada/ e (joga) (no) lixo.
uce n° 1  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
enquanto que (um) aluno que (vem) de (uma) (estrutura) (familiar) (mais) adequada, ele (vai) (ter) (um) 
sonho, ele (vai) querer (estudar), (vai) enxergar (la) o seu futuro, (ate) porque ele esta em baixo (das) 
asas dos pais (nesta) faixa etaria.
uce n° 68  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
depois (a) gente ve. (entao), eu acho que-se (a) escola fosse (um) (pouco) (mais) humana, (no) (sentido) 
de nao e so (passar) (informacao), (se) eles nao conseguem prestar atencao, (se) eles nao conseguem 
(entender) coisas basicas, comandos basicos, (de-que) adianta (ficar) (passando) (informacoes),
uce n° 70  Khi2 = 3            uci n° 2 :  *suj_02 *gen_2 *tpm_3
(alunos) que chegam (ao) ensino medio e nao conseguem escrever. acho que (a) escola (tinha) que (ter) 
outra participacao, (tinha) que ser (mais) interessante. mas eu (sou) maluca, (entao) voce nao (me) leve 
(muito) em consideracao porque eu (sou) maluca. mas eu ja tive (um) (tempo) na minha vida, que eu 
trabalhei em escolas que (realmente) eram (uma) coisa (mais) inovadora.
uce n° 98  Khi2 = 3            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
o-que (a) gente ganha para o lado de (ca) e nao largar. (se) voce abandona, e (mais) (facil) para voce 
(ter) o fracasso. (entao) (vai), (vai), (vai), e na sala_da_coordenacao (cada) (dia) (tem) (um) sermao, 
(uma) (bronca).
uce n° 140  Khi2 = 3            uci n° 6 :  *suj_06 *gen_1 *tpm_2 *K_2
(uma) (das) primeiras coisas que o governo teria que cobrar (um) (pouco) (mais) e (a) responsabilidade 
dos pais. A escola esta (hoje), vinculada quando o aluno nao (vem) para (a) escola, ele (tem) que, 
primeiro, informar (a) (familia), que ele esse aluno nao esta vindo, nao esta assistindo, todas (essas) 
coisas.



Classification Ascendante Hiérarchique

La classification ascendante est un résultat complémentaire et une aide à la représentation des 
relations locales entre formes d'une même classe. Vous trouverez ci-dessous l'arbre de la
classification ascendante pour la classe 2 ; on observe les paquets d'agrégation de formes
ainsi que le khi2 de chaque forme dans la classe. 



Présences significatives

Résultats de la classe n°3

Voici le vocabulaire caractéristique (formes réduites)  de la classe 3 en fonction du khi2.
Effectif 1  : effectif réel du mot dans la classe ;
Effectif 2  : nombre d'u.c.e de la classe contenant le mot ;
Total        : nombre total d'u.c.e classées contenant le mot ;
Percent    : pourcentage du nombre d'u.c.e de la classe contenant le mot.

Vocabulaire Khi2 Effectif 2 Total Catégorie GrammaticaleEffectif 1 Percent

sab 34 18 29 62% Formes non reconnues25

*suj_07 32 15 22 68% Formes non reconnues15

pai 30 13 18 72% Formes non reconnues18

*gen_2 19 33 103 32% Formes non reconnues33

lig 18 6 7 86% Formes non reconnues7

filh 15 10 17 59% Formes non reconnues14

caderno 15 4 4 100% Formes non reconnues4

dele 14 9 15 60% Pronoms11

na 12 17 42 40% Pronoms20

*suj_01 12 17 42 40% Formes non reconnues17

casa 11 6 9 67% Formes non reconnues7

quem 11 3 3 100% Pronoms3

sent 11 3 3 100% Formes non reconnues3

leite 11 3 3 100% Formes non reconnues3

reuni 11 3 3 100% Formes non reconnues3

telefon 11 3 3 100% Formes non reconnues4

ele 10 21 60 35% Pronoms33

porque 10 17 44 39% Conjonctions et locutions 21

escol 9 20 58 34% Formes non reconnues27

vi 7 3 4 75% Formes non reconnues3

ela 7 6 11 55% Pronoms11

acab 7 3 4 75% Formes non reconnues3

cheg 7 7 14 50% Formes non reconnues7

quer 7 10 24 42% Formes non reconnues13

*tpm_4 7 18 53 34% Formes non reconnues18

acontec 6 6 12 50% Formes non reconnues6

o 5 26 93 28% Formes non reconnues51

as 5 9 22 41% Formes non reconnues9

do 5 13 37 35% Formes non reconnues17

ja 5 7 16 44% Adverbes12

nada 5 4 7 57% Pronoms5

outro 5 4 7 57% Pronoms4

ir 4 2 3 67% Formes non reconnues2

dos 4 6 14 43% Formes non reconnues7

vir 4 3 5 60% Formes non reconnues3

fiqu 4 2 3 67% Formes non reconnues2



dando 4 2 3 67% Formes non reconnues3

mesma 4 2 3 67% Formes non reconnues2

nunca 4 2 3 67% Adverbes2

pequen 4 2 3 67% Formes non reconnues3

procur 4 2 3 67% Formes non reconnues2

momento 4 4 8 50% Formes non reconnues4

preocup 4 2 3 67% Formes non reconnues3

acompanh 4 4 8 50% Formes non reconnues5

escrever 4 2 3 67% Formes non reconnues2

mae 3 4 9 44% Formes non reconnues8

alun 3 16 53 30% Formes non reconnues18

lado 3 3 6 50% Formes non reconnues3

tenh 3 4 9 44% Formes non reconnues4

crianca 3 3 6 50% Formes non reconnues3

nao 2 27 107 25% Adverbes49



Détail des présences significatives

Le tableau ci-dessous donne pour chaque forme réduite les formes complètes associées, ainsi 
que leur effectif dans la classe 3.

Forme réduite Formes complètes associées

sab sabe(8) sabemos(1) saber(16)

pai pai(18)

lig liga(2) ligar(1) ligaram(1) ligava(1) ligo(1) ligou(1)

filh filho(14)

caderno caderno(4)

dele dele(11)

na na(20)

casa casa(7)

quem quem(3)

sent senta(1) sentar(1) sentir(1)

leite leite(3)

reuni reuniao(2) reunioes(1)

telefon telefone(3) telefono(1)

ele ele(33)

porque porque(21)

escol escola(26) escolas(1)

vi vi(3)

ela ela(11)

acab acaba(3)

cheg chega(1) chegar(5) chegou(1)

quer quer(10) querer(2) queria(1)

acontec acontece(2) aconteceu(4)

o o(51)

as as(9)

do do(17)

ja ja(12)

nada nada(5)

outro outro(4)

ir ir(2)

dos dos(7)

vir vir(1) vira(1) vire(1)

fiqu fique(2)

dando dando(3)

mesma mesma(2)

nunca nunca(2)

pequen pequena(1) pequenina(1) pequeno(1)

procur procurar(2)

momento momento(3) momentos(1)



preocup preocupa(1) preocupada(1) preocupar(1)

acompanh acompanhando(1) acompanhar(3) acompanhava(1)

escrever escrever(2)

mae mae(7) maes(1)

alun aluno(18)

lado lado(3)

tenh tenha(2) tenho(2)

crianca crianca(3)

nao nao(49)



Absences significatives

Voici le vocabulaire significativement absent de la classe 3 en fonction du khi2.
Effectif         : nombre d 'uce de la classe contenant le mot ;
Total            : nombre total d'u.c.e classées contenant le mot ; 
Percent        : pourcentage du nombre d 'uce de la classe contenant le mot.

Vocabulaire Khi2 Effectif Total Catégorie GrammaticalePercent

*gen_1 -19 1 53 2% Formes non reconnues

eu -12 10 86 12% Pronoms

ach -9 2 41 5% Formes non reconnues

alunos -8 0 23 0% Formes non reconnues

coisa -7 0 21 0% Formes non reconnues

*tpm_3 -7 0 21 0% Formes non reconnues

de -6 11 79 14% Prépositions simples et locutions 

eles -6 1 26 4% Pronoms

*suj_09 -6 0 18 0% Formes non reconnues

*suj_02 -5 0 17 0% Formes non reconnues

professor -5 4 43 9% Formes non reconnues

form -4 1 22 5% Formes non reconnues

ao -3 0 9 0% Formes non reconnues

dess -3 0 11 0% Formes non reconnues

essa -3 1 17 6% Pronoms

isso -3 7 51 14% Pronoms

pelo -3 0 11 0% Prépositions simples et locutions 

poss -3 0 9 0% Formes non reconnues

coloc -3 0 9 0% Formes non reconnues

quest -3 0 11 0% Formes non reconnues

*suj_04 -3 0 9 0% Formes non reconnues

*suj_06 -3 1 19 5% Formes non reconnues

acredit -3 0 9 0% Formes non reconnues

mostrar -3 0 10 0% Formes non reconnues

postura -3 0 10 0% Formes non reconnues

dar -2 0 7 0% Formes non reconnues

dev -2 0 8 0% Formes non reconnues

que -2 28 139 20% Conjonctions et locutions 

sei -2 0 7 0% Formes non reconnues

ajud -2 0 7 0% Formes non reconnues

aqui -2 2 21 10% Adverbes

hoje -2 0 7 0% Adverbes

ness -2 0 7 0% Formes non reconnues

esses -2 0 8 0% Pronoms

maior -2 0 8 0% Formes non reconnues

dentro -2 0 8 0% Adverbes



*suj_08 -2 0 7 0% Formes non reconnues

*suj_10 -2 0 7 0% Formes non reconnues

consegu -2 0 8 0% Formes non reconnues

por_exemplo -2 0 7 0% Formes non reconnues



Catégories grammaticales

Voici la liste des catégories grammaticales en fonction de leur khi2 et leur effectif dans la classe 3.
Khi2 > 0  signifie une présence relative de la catégorie.
Khi2 < 0  signifie une absence relative de la catégorie.
Khi2 = 0  signifie que la présence de la catégorie dans la classe n'est pas significative.

Khi2 EffectifCatégorie Grammaticale

1 91Conjonctions et locutions conjonctives

1 160Pronoms

0 4Auxiliaire ESTAR

0 21Auxiliaire TER

0 10Auxiliaire SER

0 5Interjections

0 72Adverbes

0 15Mots en majuscules

-1 0Auxiliaire HAVER

-1 50Prépositions simples et locutions prépositives

-1 10Numéraux



Unités de Contexte Elémentaires de la classe 3

Ci-dessous la liste des unités de contexte élémentaires (u.c.e) caractéristiques de la classe 3, 
triées par ordre d'importance (khi2) dans la classe et précédées de leur unité de contexte initiale
(u.c.i) associée. On observe ainsi les formes les plus caractéristiques de la classe marquées par
des parenthèses.

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (as) (vezes), a gente (acaba) (sendo) isso. A (escola) faz isso, (mas) (nao) tem a manutencao em 
(casa). O (pai) tambem (nao) se (preocupa), quando (ele) vai se (preocupar), (ja) e tarde, (o) (aluno) (ja) 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (as) (vezes), a gente (acaba) (sendo) isso. A (escola) faz isso, (mas) (nao) tem a manutencao em 
(casa). O (pai) tambem (nao) se (preocupa), quando (ele) vai se (preocupar), (ja) e tarde, (o) (aluno) (ja) 
(esta) (dando) dor de cabeca, (ja) (esta) (dando) problema (na) (escola), (ja) (nao) tem mais o-que fazer.

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (as) (vezes), a gente (acaba) (sendo) isso. A (escola) faz isso, (mas) (nao) tem a manutencao em 
(casa). O (pai) tambem (nao) se (preocupa), quando (ele) vai se (preocupar), (ja) e tarde, (o) (aluno) (ja) 
(esta) (dando) dor de cabeca, (ja) (esta) (dando) problema (na) (escola), (ja) (nao) tem mais o-que fazer.
uce n° 25  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (as) (vezes), a gente (acaba) (sendo) isso. A (escola) faz isso, (mas) (nao) tem a manutencao em 
(casa). O (pai) tambem (nao) se (preocupa), quando (ele) vai se (preocupar), (ja) e tarde, (o) (aluno) (ja) 
(esta) (dando) dor de cabeca, (ja) (esta) (dando) problema (na) (escola), (ja) (nao) tem mais o-que fazer.
uce n° 25  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(porque) muitas (vezes) (o) (aluno) vai passando, passa, passa, passa, e quando (chega) a oitava_serie 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (as) (vezes), a gente (acaba) (sendo) isso. A (escola) faz isso, (mas) (nao) tem a manutencao em 
(casa). O (pai) tambem (nao) se (preocupa), quando (ele) vai se (preocupar), (ja) e tarde, (o) (aluno) (ja) 
(esta) (dando) dor de cabeca, (ja) (esta) (dando) problema (na) (escola), (ja) (nao) tem mais o-que fazer.
uce n° 25  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(porque) muitas (vezes) (o) (aluno) vai passando, passa, passa, passa, e quando (chega) a oitava_serie 
(o) (pai) fala (nossa), que (escola) porcaria, meu (filho) (nao) (sabe) preencher uma ficha para (trabalhar) 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (as) (vezes), a gente (acaba) (sendo) isso. A (escola) faz isso, (mas) (nao) tem a manutencao em 
(casa). O (pai) tambem (nao) se (preocupa), quando (ele) vai se (preocupar), (ja) e tarde, (o) (aluno) (ja) 
(esta) (dando) dor de cabeca, (ja) (esta) (dando) problema (na) (escola), (ja) (nao) tem mais o-que fazer.
uce n° 25  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(porque) muitas (vezes) (o) (aluno) vai passando, passa, passa, passa, e quando (chega) a oitava_serie 
(o) (pai) fala (nossa), que (escola) porcaria, meu (filho) (nao) (sabe) preencher uma ficha para (trabalhar) 
no walmart, como (ja) (aconteceu).
uce n° 38  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (as) (vezes), a gente (acaba) (sendo) isso. A (escola) faz isso, (mas) (nao) tem a manutencao em 
(casa). O (pai) tambem (nao) se (preocupa), quando (ele) vai se (preocupar), (ja) e tarde, (o) (aluno) (ja) 
(esta) (dando) dor de cabeca, (ja) (esta) (dando) problema (na) (escola), (ja) (nao) tem mais o-que fazer.
uce n° 25  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(porque) muitas (vezes) (o) (aluno) vai passando, passa, passa, passa, e quando (chega) a oitava_serie 
(o) (pai) fala (nossa), que (escola) porcaria, meu (filho) (nao) (sabe) preencher uma ficha para (trabalhar) 
no walmart, como (ja) (aconteceu).
uce n° 38  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
o-que-e natural (ja) (sabemos) (o) motivo e de_repente eu (vi) (as) lagrimas correndo no rosto (dele). foi a 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (as) (vezes), a gente (acaba) (sendo) isso. A (escola) faz isso, (mas) (nao) tem a manutencao em 
(casa). O (pai) tambem (nao) se (preocupa), quando (ele) vai se (preocupar), (ja) e tarde, (o) (aluno) (ja) 
(esta) (dando) dor de cabeca, (ja) (esta) (dando) problema (na) (escola), (ja) (nao) tem mais o-que fazer.
uce n° 25  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(porque) muitas (vezes) (o) (aluno) vai passando, passa, passa, passa, e quando (chega) a oitava_serie 
(o) (pai) fala (nossa), que (escola) porcaria, meu (filho) (nao) (sabe) preencher uma ficha para (trabalhar) 
no walmart, como (ja) (aconteceu).
uce n° 38  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
o-que-e natural (ja) (sabemos) (o) motivo e de_repente eu (vi) (as) lagrimas correndo no rosto (dele). foi a 
primeira (vez), (porque) normalmente (ele) se esconde atras da bagunca e voce tambem, por ser 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (as) (vezes), a gente (acaba) (sendo) isso. A (escola) faz isso, (mas) (nao) tem a manutencao em 
(casa). O (pai) tambem (nao) se (preocupa), quando (ele) vai se (preocupar), (ja) e tarde, (o) (aluno) (ja) 
(esta) (dando) dor de cabeca, (ja) (esta) (dando) problema (na) (escola), (ja) (nao) tem mais o-que fazer.
uce n° 25  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(porque) muitas (vezes) (o) (aluno) vai passando, passa, passa, passa, e quando (chega) a oitava_serie 
(o) (pai) fala (nossa), que (escola) porcaria, meu (filho) (nao) (sabe) preencher uma ficha para (trabalhar) 
no walmart, como (ja) (aconteceu).
uce n° 38  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
o-que-e natural (ja) (sabemos) (o) motivo e de_repente eu (vi) (as) lagrimas correndo no rosto (dele). foi a 
primeira (vez), (porque) normalmente (ele) se esconde atras da bagunca e voce tambem, por ser 
humana, (acaba) (dando) uma bronca e (quer) (saber), que-se dane, (fique) sozinho.

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (as) (vezes), a gente (acaba) (sendo) isso. A (escola) faz isso, (mas) (nao) tem a manutencao em 
(casa). O (pai) tambem (nao) se (preocupa), quando (ele) vai se (preocupar), (ja) e tarde, (o) (aluno) (ja) 
(esta) (dando) dor de cabeca, (ja) (esta) (dando) problema (na) (escola), (ja) (nao) tem mais o-que fazer.
uce n° 25  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(porque) muitas (vezes) (o) (aluno) vai passando, passa, passa, passa, e quando (chega) a oitava_serie 
(o) (pai) fala (nossa), que (escola) porcaria, meu (filho) (nao) (sabe) preencher uma ficha para (trabalhar) 
no walmart, como (ja) (aconteceu).
uce n° 38  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
o-que-e natural (ja) (sabemos) (o) motivo e de_repente eu (vi) (as) lagrimas correndo no rosto (dele). foi a 
primeira (vez), (porque) normalmente (ele) se esconde atras da bagunca e voce tambem, por ser 
humana, (acaba) (dando) uma bronca e (quer) (saber), que-se dane, (fique) sozinho.
uce n° 168  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (as) (vezes), a gente (acaba) (sendo) isso. A (escola) faz isso, (mas) (nao) tem a manutencao em 
(casa). O (pai) tambem (nao) se (preocupa), quando (ele) vai se (preocupar), (ja) e tarde, (o) (aluno) (ja) 
(esta) (dando) dor de cabeca, (ja) (esta) (dando) problema (na) (escola), (ja) (nao) tem mais o-que fazer.
uce n° 25  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(porque) muitas (vezes) (o) (aluno) vai passando, passa, passa, passa, e quando (chega) a oitava_serie 
(o) (pai) fala (nossa), que (escola) porcaria, meu (filho) (nao) (sabe) preencher uma ficha para (trabalhar) 
no walmart, como (ja) (aconteceu).
uce n° 38  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
o-que-e natural (ja) (sabemos) (o) motivo e de_repente eu (vi) (as) lagrimas correndo no rosto (dele). foi a 
primeira (vez), (porque) normalmente (ele) se esconde atras da bagunca e voce tambem, por ser 
humana, (acaba) (dando) uma bronca e (quer) (saber), que-se dane, (fique) sozinho.
uce n° 168  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
entao eu acho que e isso, o-que (o) (pai) pode fazer e isso. E em (casa), (estar) sempre (perguntando), 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (as) (vezes), a gente (acaba) (sendo) isso. A (escola) faz isso, (mas) (nao) tem a manutencao em 
(casa). O (pai) tambem (nao) se (preocupa), quando (ele) vai se (preocupar), (ja) e tarde, (o) (aluno) (ja) 
(esta) (dando) dor de cabeca, (ja) (esta) (dando) problema (na) (escola), (ja) (nao) tem mais o-que fazer.
uce n° 25  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(porque) muitas (vezes) (o) (aluno) vai passando, passa, passa, passa, e quando (chega) a oitava_serie 
(o) (pai) fala (nossa), que (escola) porcaria, meu (filho) (nao) (sabe) preencher uma ficha para (trabalhar) 
no walmart, como (ja) (aconteceu).
uce n° 38  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
o-que-e natural (ja) (sabemos) (o) motivo e de_repente eu (vi) (as) lagrimas correndo no rosto (dele). foi a 
primeira (vez), (porque) normalmente (ele) se esconde atras da bagunca e voce tambem, por ser 
humana, (acaba) (dando) uma bronca e (quer) (saber), que-se dane, (fique) sozinho.
uce n° 168  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
entao eu acho que e isso, o-que (o) (pai) pode fazer e isso. E em (casa), (estar) sempre (perguntando), 
querendo (saber). E (nao) deixar (o) (filho) crescer, (chegar) quinze_anos pra (ele) (querer) (saber) o-que 
(acontece) (com) (seu) (filho).

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (as) (vezes), a gente (acaba) (sendo) isso. A (escola) faz isso, (mas) (nao) tem a manutencao em 
(casa). O (pai) tambem (nao) se (preocupa), quando (ele) vai se (preocupar), (ja) e tarde, (o) (aluno) (ja) 
(esta) (dando) dor de cabeca, (ja) (esta) (dando) problema (na) (escola), (ja) (nao) tem mais o-que fazer.
uce n° 25  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(porque) muitas (vezes) (o) (aluno) vai passando, passa, passa, passa, e quando (chega) a oitava_serie 
(o) (pai) fala (nossa), que (escola) porcaria, meu (filho) (nao) (sabe) preencher uma ficha para (trabalhar) 
no walmart, como (ja) (aconteceu).
uce n° 38  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
o-que-e natural (ja) (sabemos) (o) motivo e de_repente eu (vi) (as) lagrimas correndo no rosto (dele). foi a 
primeira (vez), (porque) normalmente (ele) se esconde atras da bagunca e voce tambem, por ser 
humana, (acaba) (dando) uma bronca e (quer) (saber), que-se dane, (fique) sozinho.
uce n° 168  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
entao eu acho que e isso, o-que (o) (pai) pode fazer e isso. E em (casa), (estar) sempre (perguntando), 
querendo (saber). E (nao) deixar (o) (filho) crescer, (chegar) quinze_anos pra (ele) (querer) (saber) o-que 
(acontece) (com) (seu) (filho).
uce n° 47  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (as) (vezes), a gente (acaba) (sendo) isso. A (escola) faz isso, (mas) (nao) tem a manutencao em 
(casa). O (pai) tambem (nao) se (preocupa), quando (ele) vai se (preocupar), (ja) e tarde, (o) (aluno) (ja) 
(esta) (dando) dor de cabeca, (ja) (esta) (dando) problema (na) (escola), (ja) (nao) tem mais o-que fazer.
uce n° 25  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(porque) muitas (vezes) (o) (aluno) vai passando, passa, passa, passa, e quando (chega) a oitava_serie 
(o) (pai) fala (nossa), que (escola) porcaria, meu (filho) (nao) (sabe) preencher uma ficha para (trabalhar) 
no walmart, como (ja) (aconteceu).
uce n° 38  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
o-que-e natural (ja) (sabemos) (o) motivo e de_repente eu (vi) (as) lagrimas correndo no rosto (dele). foi a 
primeira (vez), (porque) normalmente (ele) se esconde atras da bagunca e voce tambem, por ser 
humana, (acaba) (dando) uma bronca e (quer) (saber), que-se dane, (fique) sozinho.
uce n° 168  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
entao eu acho que e isso, o-que (o) (pai) pode fazer e isso. E em (casa), (estar) sempre (perguntando), 
querendo (saber). E (nao) deixar (o) (filho) crescer, (chegar) quinze_anos pra (ele) (querer) (saber) o-que 
(acontece) (com) (seu) (filho).
uce n° 47  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O que nos temos aqui (na) (escola), (recebemos) (o) (aluno) e se (vire). (nao) adianta (nada) eu pegar 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (as) (vezes), a gente (acaba) (sendo) isso. A (escola) faz isso, (mas) (nao) tem a manutencao em 
(casa). O (pai) tambem (nao) se (preocupa), quando (ele) vai se (preocupar), (ja) e tarde, (o) (aluno) (ja) 
(esta) (dando) dor de cabeca, (ja) (esta) (dando) problema (na) (escola), (ja) (nao) tem mais o-que fazer.
uce n° 25  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(porque) muitas (vezes) (o) (aluno) vai passando, passa, passa, passa, e quando (chega) a oitava_serie 
(o) (pai) fala (nossa), que (escola) porcaria, meu (filho) (nao) (sabe) preencher uma ficha para (trabalhar) 
no walmart, como (ja) (aconteceu).
uce n° 38  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
o-que-e natural (ja) (sabemos) (o) motivo e de_repente eu (vi) (as) lagrimas correndo no rosto (dele). foi a 
primeira (vez), (porque) normalmente (ele) se esconde atras da bagunca e voce tambem, por ser 
humana, (acaba) (dando) uma bronca e (quer) (saber), que-se dane, (fique) sozinho.
uce n° 168  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
entao eu acho que e isso, o-que (o) (pai) pode fazer e isso. E em (casa), (estar) sempre (perguntando), 
querendo (saber). E (nao) deixar (o) (filho) crescer, (chegar) quinze_anos pra (ele) (querer) (saber) o-que 
(acontece) (com) (seu) (filho).
uce n° 47  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O que nos temos aqui (na) (escola), (recebemos) (o) (aluno) e se (vire). (nao) adianta (nada) eu pegar 
um livro, como eu fiz (o) (trabalho) e (vi) tanta beleza escrita, (mas) eu (nao) vejo (chegar) (na) (base), 

uce n° 180  Khi2 = 24            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) (so) (quer) (saber), tem (pai) que (so) vem (na) (reuniao), (mas) (nao) e (so) isso. trouxe (o) (filho) 
(na) (escola), para um (momento) para (saber) como (esta) (o) desempenho (do) (filho).
uce n° 166  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
O (pai) pode (trabalhar), (mas) (ele) tem que (acompanhar), e (chegar) em (casa), e (olhar) (o) (caderno), 
e (procurar) (saber) (na) (escola) como que (o) (filho) (esta), (com) (quem) (o) (filho) (esta) andando, se 
sao boas companhias ou (nao).
uce n° 179  Khi2 = 17            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
A familia tem que (estar) (na) (escola). A familia tem que (saber) o-que (acontece). O (pai) tem que 
(estar) aqui, (o) (pai) tem que (ligar), (ele) tem que (procurar) (saber).
uce n° 105  Khi2 = 16            uci n° 3 :  *suj_03 *gen_2 *tpm_4
(porque) (espera) muito (dos) outros e deixa de fazer a sua parte. (quer) (o) (material), (quer) (o) (leite), 
(quer) (o) uniforme, (mas) (nao) (senta) (do) (lado) (do) (filho) para ver se (ele) fez a licao, (as) (vezes) 
(nao) (sabe) nem-que (o) (filho) (nao) (esta) vindo (na) (escola).
uce n° 167  Khi2 = 16            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
(ele) (nao) precisa sair (do) emprego, (ele) pode (acompanhar) (o) (filho), (sim). eu mesmo sou um 
exemplo disso, minha (mae) (nunca) deixou de (trabalhar), (mas) (ela) (acompanhava), (ela) (olhava) (o) 
(caderno), (ela) (queria) (saber) (com) (quem) eu estava, ia (as) (reunioes), (ligava) (na) (escola).
uce n° 175  Khi2 = 14            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (o) (pai) (nao) (esta) nem ai, (nao) (quer) (saber) como que (o) (filho) (esta) (na) (escola). entao, o-que 
(o) governo tem que fazer e isso, tem que (criar) (sim), eu acho que tem que ter tudo isso, tem que ter 
um incentivo, (porque) tem (crianca) que (nao) tem possibilidade de ter um uniforme, de ter um (tenis), 
um (caderno), (mas) alem-de ter isso,
uce n° 50  Khi2 = 13            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
isso ai (ja) e um ponto positivo. (porque) (nao) e assim, cada-um fala o-que (quer) e voce nem (sabe) o-
que (aconteceu) (na) (escola) (do) (outro). (depois), nos passamos a discutir (nao) a (indisciplina), senao 
(vira) uma (reuniao) que (so) serve para falar da (indisciplina) de (aluno).
uce n° 174  Khi2 = 13            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
falo da responsabilidade, (porque) tem (pai) que vem (na) (escola) (porque) (nao) (recebeu) (o) (leite). 
(ele) (nao) (quer) (saber), (o) (pai) (nao) e (cobrado) (do) acompanhamento efetivo (do) (filho), a (crianca) 
tem, em recuperacao paralela, (nao) vem a (escola).
uce n° 42  Khi2 = 11            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
em minha opiniao a (base) e garantir que (o) (aluno) saiba ler e (escrever), que (o) (aluno) saiba (as) 
operacoes (basicas), mais-do-que isso, garantir que (ele) (tenha) a (mesma) oportunidade (do) (outro) 
(aluno) que estuda em escola_particular.
uce n° 161  Khi2 = 10            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
E (as) (vezes), a gente (acaba) (sendo) isso. A (escola) faz isso, (mas) (nao) tem a manutencao em 
(casa). O (pai) tambem (nao) se (preocupa), quando (ele) vai se (preocupar), (ja) e tarde, (o) (aluno) (ja) 
(esta) (dando) dor de cabeca, (ja) (esta) (dando) problema (na) (escola), (ja) (nao) tem mais o-que fazer.
uce n° 25  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(porque) muitas (vezes) (o) (aluno) vai passando, passa, passa, passa, e quando (chega) a oitava_serie 
(o) (pai) fala (nossa), que (escola) porcaria, meu (filho) (nao) (sabe) preencher uma ficha para (trabalhar) 
no walmart, como (ja) (aconteceu).
uce n° 38  Khi2 = 8            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
o-que-e natural (ja) (sabemos) (o) motivo e de_repente eu (vi) (as) lagrimas correndo no rosto (dele). foi a 
primeira (vez), (porque) normalmente (ele) se esconde atras da bagunca e voce tambem, por ser 
humana, (acaba) (dando) uma bronca e (quer) (saber), que-se dane, (fique) sozinho.
uce n° 168  Khi2 = 8            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
entao eu acho que e isso, o-que (o) (pai) pode fazer e isso. E em (casa), (estar) sempre (perguntando), 
querendo (saber). E (nao) deixar (o) (filho) crescer, (chegar) quinze_anos pra (ele) (querer) (saber) o-que 
(acontece) (com) (seu) (filho).
uce n° 47  Khi2 = 6            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O que nos temos aqui (na) (escola), (recebemos) (o) (aluno) e se (vire). (nao) adianta (nada) eu pegar 
um livro, como eu fiz (o) (trabalho) e (vi) tanta beleza escrita, (mas) eu (nao) vejo (chegar) (na) (base), 
que e (na) (escola).



uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 
a (mae) (do) (aluno) e relaxada, (nao) faz (nada) por (ele). (as) (vezes) (nao) e (nada) disso, a (mae) 

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 
a (mae) (do) (aluno) e relaxada, (nao) faz (nada) por (ele). (as) (vezes) (nao) e (nada) disso, a (mae) 
(nao) e uma relaxada, a (mae) (esta) (trabalhando), no (momento) que (ela) pode te (liga), (ja) teve casos 

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 
a (mae) (do) (aluno) e relaxada, (nao) faz (nada) por (ele). (as) (vezes) (nao) e (nada) disso, a (mae) 
(nao) e uma relaxada, a (mae) (esta) (trabalhando), no (momento) que (ela) pode te (liga), (ja) teve casos 
de (maes) que me (ligaram) faltando vinte_minutos para a meia_noite.

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 
a (mae) (do) (aluno) e relaxada, (nao) faz (nada) por (ele). (as) (vezes) (nao) e (nada) disso, a (mae) 
(nao) e uma relaxada, a (mae) (esta) (trabalhando), no (momento) que (ela) pode te (liga), (ja) teve casos 
de (maes) que me (ligaram) faltando vinte_minutos para a meia_noite.
uce n° 22  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 
a (mae) (do) (aluno) e relaxada, (nao) faz (nada) por (ele). (as) (vezes) (nao) e (nada) disso, a (mae) 
(nao) e uma relaxada, a (mae) (esta) (trabalhando), no (momento) que (ela) pode te (liga), (ja) teve casos 
de (maes) que me (ligaram) faltando vinte_minutos para a meia_noite.
uce n° 22  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(na) turma que eu coordeno, os pais tem (o) (telefone) da minha (casa). eu (so) estou em (casa) pela-
manha (porque) (trabalho) tarde e noite. entao quando (o) (aluno) tem um problema eu tambem (tenho) 

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 
a (mae) (do) (aluno) e relaxada, (nao) faz (nada) por (ele). (as) (vezes) (nao) e (nada) disso, a (mae) 
(nao) e uma relaxada, a (mae) (esta) (trabalhando), no (momento) que (ela) pode te (liga), (ja) teve casos 
de (maes) que me (ligaram) faltando vinte_minutos para a meia_noite.
uce n° 22  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(na) turma que eu coordeno, os pais tem (o) (telefone) da minha (casa). eu (so) estou em (casa) pela-
manha (porque) (trabalho) tarde e noite. entao quando (o) (aluno) tem um problema eu tambem (tenho) 
(o) (telefone) (dos) pais. eu nem passo para a (escola), eu mesmo (ligo), converso (com) os pais, (esta) 

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 
a (mae) (do) (aluno) e relaxada, (nao) faz (nada) por (ele). (as) (vezes) (nao) e (nada) disso, a (mae) 
(nao) e uma relaxada, a (mae) (esta) (trabalhando), no (momento) que (ela) pode te (liga), (ja) teve casos 
de (maes) que me (ligaram) faltando vinte_minutos para a meia_noite.
uce n° 22  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(na) turma que eu coordeno, os pais tem (o) (telefone) da minha (casa). eu (so) estou em (casa) pela-
manha (porque) (trabalho) tarde e noite. entao quando (o) (aluno) tem um problema eu tambem (tenho) 
(o) (telefone) (dos) pais. eu nem passo para a (escola), eu mesmo (ligo), converso (com) os pais, (esta) 
passando por esse problema, o-que a gente pode fazer.

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 
a (mae) (do) (aluno) e relaxada, (nao) faz (nada) por (ele). (as) (vezes) (nao) e (nada) disso, a (mae) 
(nao) e uma relaxada, a (mae) (esta) (trabalhando), no (momento) que (ela) pode te (liga), (ja) teve casos 
de (maes) que me (ligaram) faltando vinte_minutos para a meia_noite.
uce n° 22  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(na) turma que eu coordeno, os pais tem (o) (telefone) da minha (casa). eu (so) estou em (casa) pela-
manha (porque) (trabalho) tarde e noite. entao quando (o) (aluno) tem um problema eu tambem (tenho) 
(o) (telefone) (dos) pais. eu nem passo para a (escola), eu mesmo (ligo), converso (com) os pais, (esta) 
passando por esse problema, o-que a gente pode fazer.
uce n° 29  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 
a (mae) (do) (aluno) e relaxada, (nao) faz (nada) por (ele). (as) (vezes) (nao) e (nada) disso, a (mae) 
(nao) e uma relaxada, a (mae) (esta) (trabalhando), no (momento) que (ela) pode te (liga), (ja) teve casos 
de (maes) que me (ligaram) faltando vinte_minutos para a meia_noite.
uce n° 22  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(na) turma que eu coordeno, os pais tem (o) (telefone) da minha (casa). eu (so) estou em (casa) pela-
manha (porque) (trabalho) tarde e noite. entao quando (o) (aluno) tem um problema eu tambem (tenho) 
(o) (telefone) (dos) pais. eu nem passo para a (escola), eu mesmo (ligo), converso (com) os pais, (esta) 
passando por esse problema, o-que a gente pode fazer.
uce n° 29  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (pai) fica louco da vida, ate (saber) da historia e ver que (chegou) a (casa) diferente. eu (tenho) certeza 

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 
a (mae) (do) (aluno) e relaxada, (nao) faz (nada) por (ele). (as) (vezes) (nao) e (nada) disso, a (mae) 
(nao) e uma relaxada, a (mae) (esta) (trabalhando), no (momento) que (ela) pode te (liga), (ja) teve casos 
de (maes) que me (ligaram) faltando vinte_minutos para a meia_noite.
uce n° 22  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(na) turma que eu coordeno, os pais tem (o) (telefone) da minha (casa). eu (so) estou em (casa) pela-
manha (porque) (trabalho) tarde e noite. entao quando (o) (aluno) tem um problema eu tambem (tenho) 
(o) (telefone) (dos) pais. eu nem passo para a (escola), eu mesmo (ligo), converso (com) os pais, (esta) 
passando por esse problema, o-que a gente pode fazer.
uce n° 29  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (pai) fica louco da vida, ate (saber) da historia e ver que (chegou) a (casa) diferente. eu (tenho) certeza 
que um (dos) problemas e a falta de comunicacao.
uce n° 33  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 
a (mae) (do) (aluno) e relaxada, (nao) faz (nada) por (ele). (as) (vezes) (nao) e (nada) disso, a (mae) 
(nao) e uma relaxada, a (mae) (esta) (trabalhando), no (momento) que (ela) pode te (liga), (ja) teve casos 
de (maes) que me (ligaram) faltando vinte_minutos para a meia_noite.
uce n° 22  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(na) turma que eu coordeno, os pais tem (o) (telefone) da minha (casa). eu (so) estou em (casa) pela-
manha (porque) (trabalho) tarde e noite. entao quando (o) (aluno) tem um problema eu tambem (tenho) 
(o) (telefone) (dos) pais. eu nem passo para a (escola), eu mesmo (ligo), converso (com) os pais, (esta) 
passando por esse problema, o-que a gente pode fazer.
uce n° 29  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (pai) fica louco da vida, ate (saber) da historia e ver que (chegou) a (casa) diferente. eu (tenho) certeza 
que um (dos) problemas e a falta de comunicacao.
uce n° 33  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
eu percebo claramente a diferenca (do) (aluno) que eu (telefono) e falo (com) a (mae) (dele), (porque) 

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 
a (mae) (do) (aluno) e relaxada, (nao) faz (nada) por (ele). (as) (vezes) (nao) e (nada) disso, a (mae) 
(nao) e uma relaxada, a (mae) (esta) (trabalhando), no (momento) que (ela) pode te (liga), (ja) teve casos 
de (maes) que me (ligaram) faltando vinte_minutos para a meia_noite.
uce n° 22  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(na) turma que eu coordeno, os pais tem (o) (telefone) da minha (casa). eu (so) estou em (casa) pela-
manha (porque) (trabalho) tarde e noite. entao quando (o) (aluno) tem um problema eu tambem (tenho) 
(o) (telefone) (dos) pais. eu nem passo para a (escola), eu mesmo (ligo), converso (com) os pais, (esta) 
passando por esse problema, o-que a gente pode fazer.
uce n° 29  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (pai) fica louco da vida, ate (saber) da historia e ver que (chegou) a (casa) diferente. eu (tenho) certeza 
que um (dos) problemas e a falta de comunicacao.
uce n° 33  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
eu percebo claramente a diferenca (do) (aluno) que eu (telefono) e falo (com) a (mae) (dele), (porque) 
(na) (hora) (ele) (ja) leva (aquele) choque e a (mae) (dele) (nao) vai falar a professora, (ela) vai falar (o) 

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 
a (mae) (do) (aluno) e relaxada, (nao) faz (nada) por (ele). (as) (vezes) (nao) e (nada) disso, a (mae) 
(nao) e uma relaxada, a (mae) (esta) (trabalhando), no (momento) que (ela) pode te (liga), (ja) teve casos 
de (maes) que me (ligaram) faltando vinte_minutos para a meia_noite.
uce n° 22  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(na) turma que eu coordeno, os pais tem (o) (telefone) da minha (casa). eu (so) estou em (casa) pela-
manha (porque) (trabalho) tarde e noite. entao quando (o) (aluno) tem um problema eu tambem (tenho) 
(o) (telefone) (dos) pais. eu nem passo para a (escola), eu mesmo (ligo), converso (com) os pais, (esta) 
passando por esse problema, o-que a gente pode fazer.
uce n° 29  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (pai) fica louco da vida, ate (saber) da historia e ver que (chegou) a (casa) diferente. eu (tenho) certeza 
que um (dos) problemas e a falta de comunicacao.
uce n° 33  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
eu percebo claramente a diferenca (do) (aluno) que eu (telefono) e falo (com) a (mae) (dele), (porque) 
(na) (hora) (ele) (ja) leva (aquele) choque e a (mae) (dele) (nao) vai falar a professora, (ela) vai falar (o) 
nome da professora, (porque) (ela) (ja) (sabe) (quem) (ligou).

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 
a (mae) (do) (aluno) e relaxada, (nao) faz (nada) por (ele). (as) (vezes) (nao) e (nada) disso, a (mae) 
(nao) e uma relaxada, a (mae) (esta) (trabalhando), no (momento) que (ela) pode te (liga), (ja) teve casos 
de (maes) que me (ligaram) faltando vinte_minutos para a meia_noite.
uce n° 22  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(na) turma que eu coordeno, os pais tem (o) (telefone) da minha (casa). eu (so) estou em (casa) pela-
manha (porque) (trabalho) tarde e noite. entao quando (o) (aluno) tem um problema eu tambem (tenho) 
(o) (telefone) (dos) pais. eu nem passo para a (escola), eu mesmo (ligo), converso (com) os pais, (esta) 
passando por esse problema, o-que a gente pode fazer.
uce n° 29  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (pai) fica louco da vida, ate (saber) da historia e ver que (chegou) a (casa) diferente. eu (tenho) certeza 
que um (dos) problemas e a falta de comunicacao.
uce n° 33  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
eu percebo claramente a diferenca (do) (aluno) que eu (telefono) e falo (com) a (mae) (dele), (porque) 
(na) (hora) (ele) (ja) leva (aquele) choque e a (mae) (dele) (nao) vai falar a professora, (ela) vai falar (o) 
nome da professora, (porque) (ela) (ja) (sabe) (quem) (ligou).
uce n° 39  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 
a (mae) (do) (aluno) e relaxada, (nao) faz (nada) por (ele). (as) (vezes) (nao) e (nada) disso, a (mae) 
(nao) e uma relaxada, a (mae) (esta) (trabalhando), no (momento) que (ela) pode te (liga), (ja) teve casos 
de (maes) que me (ligaram) faltando vinte_minutos para a meia_noite.
uce n° 22  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(na) turma que eu coordeno, os pais tem (o) (telefone) da minha (casa). eu (so) estou em (casa) pela-
manha (porque) (trabalho) tarde e noite. entao quando (o) (aluno) tem um problema eu tambem (tenho) 
(o) (telefone) (dos) pais. eu nem passo para a (escola), eu mesmo (ligo), converso (com) os pais, (esta) 
passando por esse problema, o-que a gente pode fazer.
uce n° 29  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (pai) fica louco da vida, ate (saber) da historia e ver que (chegou) a (casa) diferente. eu (tenho) certeza 
que um (dos) problemas e a falta de comunicacao.
uce n° 33  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
eu percebo claramente a diferenca (do) (aluno) que eu (telefono) e falo (com) a (mae) (dele), (porque) 
(na) (hora) (ele) (ja) leva (aquele) choque e a (mae) (dele) (nao) vai falar a professora, (ela) vai falar (o) 
nome da professora, (porque) (ela) (ja) (sabe) (quem) (ligou).
uce n° 39  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
E aquilo mexeu muito comigo, fui para (casa) (preocupada), no dia seguinte comentei (com) (ela), eu 

uce n° 182  Khi2 = 6            uci n° 7 :  *suj_07 *gen_2 *tpm_2 *K_3
que tem todos os exemplos possiveis (do) caminho mau e nem-por-isso se envolve, por-que. (porque) a 
familia (esta) (acompanhando), (o) (pai) (as) (vezes), antes (dele) (ir) para (o) servico, (ele) passa (na) 
(escola), (ele) (liga).
uce n° 30  Khi2 = 5            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
tendo a comunicacao havera confianca (na) pessoa, e (do) (lado) (dos) professores temos a ideia de-que 
a (mae) (do) (aluno) e relaxada, (nao) faz (nada) por (ele). (as) (vezes) (nao) e (nada) disso, a (mae) 
(nao) e uma relaxada, a (mae) (esta) (trabalhando), no (momento) que (ela) pode te (liga), (ja) teve casos 
de (maes) que me (ligaram) faltando vinte_minutos para a meia_noite.
uce n° 22  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
(na) turma que eu coordeno, os pais tem (o) (telefone) da minha (casa). eu (so) estou em (casa) pela-
manha (porque) (trabalho) tarde e noite. entao quando (o) (aluno) tem um problema eu tambem (tenho) 
(o) (telefone) (dos) pais. eu nem passo para a (escola), eu mesmo (ligo), converso (com) os pais, (esta) 
passando por esse problema, o-que a gente pode fazer.
uce n° 29  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
O (pai) fica louco da vida, ate (saber) da historia e ver que (chegou) a (casa) diferente. eu (tenho) certeza 
que um (dos) problemas e a falta de comunicacao.
uce n° 33  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
eu percebo claramente a diferenca (do) (aluno) que eu (telefono) e falo (com) a (mae) (dele), (porque) 
(na) (hora) (ele) (ja) leva (aquele) choque e a (mae) (dele) (nao) vai falar a professora, (ela) vai falar (o) 
nome da professora, (porque) (ela) (ja) (sabe) (quem) (ligou).
uce n° 39  Khi2 = 4            uci n° 1 :  *suj_01 *gen_2 *tpm_4 *K_3
E aquilo mexeu muito comigo, fui para (casa) (preocupada), no dia seguinte comentei (com) (ela), eu 
pedi que o-melhor grupo da classe (o) acolhesse, (ele) (nao) (sabe) (escrever), (mas) (ele) (sabe) 
desenhar, entao, vamos tentar resgata_lo.



Classification Ascendante Hiérarchique

La classification ascendante est un résultat complémentaire et une aide à la représentation des 
relations locales entre formes d'une même classe. Vous trouverez ci-dessous l'arbre de la
classification ascendante pour la classe 3 ; on observe les paquets d'agrégation de formes
ainsi que le khi2 de chaque forme dans la classe. 



Présences significatives

Résultats de la classe n°4

Voici le vocabulaire caractéristique (formes réduites)  de la classe 4 en fonction du khi2.
Effectif 1  : effectif réel du mot dans la classe ;
Effectif 2  : nombre d'u.c.e de la classe contenant le mot ;
Total        : nombre total d'u.c.e classées contenant le mot ;
Percent    : pourcentage du nombre d'u.c.e de la classe contenant le mot.

Vocabulaire Khi2 Effectif 2 Total Catégorie GrammaticaleEffectif 1 Percent

*suj_09 100 13 18 72% Formes non reconnues13

investimento 63 6 6 100% Formes non reconnues6

por_exemplo 53 6 7 86% Formes non reconnues7

pes 52 5 5 100% Formes non reconnues5

educ 42 4 4 100% Formes non reconnues4

*gen_1 30 14 53 26% Formes non reconnues14

algo 16 3 5 60% Pronoms4

aula 16 3 5 60% Formes non reconnues3

existe 16 3 5 60% Formes non reconnues3

*tpm_2 14 14 82 17% Formes non reconnues14

cuid 12 2 3 67% Formes non reconnues2

nos 11 6 21 29% Pronoms7

como 11 7 27 26% Conjonctions et locutions 9

meta 8 2 4 50% Formes non reconnues4

deix 7 3 9 33% Formes non reconnues4

em 6 7 37 19% Prépositions simples et 8

alguem 6 2 5 40% Pronoms2

ganh 5 2 6 33% Formes non reconnues2

todos 5 2 6 33% Pronoms2

E 4 6 34 18% Mots en majuscules8

dar 3 2 7 29% Formes non reconnues2

form 3 4 22 18% Formes non reconnues4

gente 3 5 30 17% Formes non reconnues6

mesmo 3 2 8 25% Pronoms2

O 2 5 32 16% Mots en majuscules5

fez 2 1 3 33% Formes non reconnues2

isso 2 7 51 14% Pronoms8

fosse 2 1 3 33% Formes non reconnues1

mesma 2 1 3 33% Formes non reconnues1

muita 2 1 3 33% Formes non reconnues1

temos 2 2 9 22% Auxiliaire TER2

alguma 2 1 3 33% Pronoms1

colega 2 1 3 33% Formes non reconnues1

melhor 2 1 3 33% Formes non reconnues1

que-se 2 1 3 33% Pronoms1

funcion 2 1 3 33% Formes non reconnues2



condicoes 2 1 3 33% Formes non reconnues1



Détail des présences significatives

Le tableau ci-dessous donne pour chaque forme réduite les formes complètes associées, ainsi 
que leur effectif dans la classe 4.

Forme réduite Formes complètes associées

investimento investimento(6)

por_exemplo por_exemplo(7)

pes pes(1) pesado(4)

educ educacao(4)

algo algo(4)

aula aula(3)

existe existe(3)

cuid cuidado(1) cuidar(1)

nos nos(7)

como como(9)

meta metas(4)

deix deixam(1) deixar(2) deixei(1)

em em(8)

alguem alguem(2)

ganh ganhando(1) ganhar(1)

todos todos(2)

E E(8)

dar dar(2)

form forma(12) formacao(9) formar(1)

gente gente(6)

mesmo mesmo(2)

fez fez(2)

isso isso(8)

fosse fosse(1)

mesma mesma(2)

muita muita(1)

temos temos(2)

alguma alguma(1)

colega colega(1)

melhor melhor(5)

melhor melhorar(1)

que-se que-se(1)

funcion funciona(2)

condicoes condicoes(1)



Absences significatives

Voici le vocabulaire significativement absent de la classe 4 en fonction du khi2.
Effectif         : nombre d 'uce de la classe contenant le mot ;
Total            : nombre total d'u.c.e classées contenant le mot ; 
Percent        : pourcentage du nombre d 'uce de la classe contenant le mot.

Vocabulaire Khi2 Effectif Total Catégorie GrammaticalePercent

*gen_2 -30 0 103 0% Formes non reconnues

*tpm_4 -8 0 53 0% Formes non reconnues

escol -6 1 58 2% Formes non reconnues

*suj_01 -6 0 42 0% Formes non reconnues

eu -4 4 86 5% Pronoms

quer -3 0 24 0% Formes non reconnues

alunos -3 0 23 0% Formes non reconnues

tambem -3 0 23 0% Adverbes

*suj_07 -3 0 22 0% Formes non reconnues

faz -2 2 49 4% Formes non reconnues

pai -2 0 18 0% Formes non reconnues

vez -2 0 19 0% Formes non reconnues

o-que -2 1 36 3% Pronoms

*tpm_3 -2 0 21 0% Formes non reconnues

famili -2 0 21 0% Formes non reconnues

*suj_06 -2 0 19 0% Formes non reconnues



Catégories grammaticales

Voici la liste des catégories grammaticales en fonction de leur khi2 et leur effectif dans la classe 4.
Khi2 > 0  signifie une présence relative de la catégorie.
Khi2 < 0  signifie une absence relative de la catégorie.
Khi2 = 0  signifie que la présence de la catégorie dans la classe n'est pas significative.

Catégorie Grammaticale Khi2 Effectif

4 13Mots en majuscules

1 28Prépositions simples et locutions prépositives

0 1Auxiliaire ESTAR

0 8Auxiliaire TER

0 0Auxiliaire HAVER

0 3Auxiliaire SER

0 35Conjonctions et locutions conjonctives

0 61Pronoms

0 5Numéraux

-1 23Adverbes

-2 0Interjections



Unités de Contexte Elémentaires de la classe 4

Ci-dessous la liste des unités de contexte élémentaires (u.c.e) caractéristiques de la classe 4, 
triées par ordre d'importance (khi2) dans la classe et précédées de leur unité de contexte initiale
(u.c.i) associée. On observe ainsi les formes les plus caractéristiques de la classe marquées par
des parenthèses.

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
sao todas construidas artificialmente, todas essas (estatisticas), (desde) baixo ate em-cima. (essa) e a 
(impressao) que (todos) (nos) (temos) e pouca (gente) tem coragem de se pronunciar. essas 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
sao todas construidas artificialmente, todas essas (estatisticas), (desde) baixo ate em-cima. (essa) e a 
(impressao) que (todos) (nos) (temos) e pouca (gente) tem coragem de se pronunciar. essas 
(estatisticas) que sao usadas (como) parametro, para esses chamados bonus, sao falsas. (isso) nao 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
sao todas construidas artificialmente, todas essas (estatisticas), (desde) baixo ate em-cima. (essa) e a 
(impressao) que (todos) (nos) (temos) e pouca (gente) tem coragem de se pronunciar. essas 
(estatisticas) que sao usadas (como) parametro, para esses chamados bonus, sao falsas. (isso) nao 
(existe). (E) (algo) para enganar a sociedade e que nao (funciona), nao (funciona).

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
sao todas construidas artificialmente, todas essas (estatisticas), (desde) baixo ate em-cima. (essa) e a 
(impressao) que (todos) (nos) (temos) e pouca (gente) tem coragem de se pronunciar. essas 
(estatisticas) que sao usadas (como) parametro, para esses chamados bonus, sao falsas. (isso) nao 
(existe). (E) (algo) para enganar a sociedade e que nao (funciona), nao (funciona).
uce n° 231  Khi2 = 12            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
sao todas construidas artificialmente, todas essas (estatisticas), (desde) baixo ate em-cima. (essa) e a 
(impressao) que (todos) (nos) (temos) e pouca (gente) tem coragem de se pronunciar. essas 
(estatisticas) que sao usadas (como) parametro, para esses chamados bonus, sao falsas. (isso) nao 
(existe). (E) (algo) para enganar a sociedade e que nao (funciona), nao (funciona).
uce n° 231  Khi2 = 12            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao, o brasil esta indo na contramao das experiencias internacionais. (essa) coisa de merito, da forma 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
sao todas construidas artificialmente, todas essas (estatisticas), (desde) baixo ate em-cima. (essa) e a 
(impressao) que (todos) (nos) (temos) e pouca (gente) tem coragem de se pronunciar. essas 
(estatisticas) que sao usadas (como) parametro, para esses chamados bonus, sao falsas. (isso) nao 
(existe). (E) (algo) para enganar a sociedade e que nao (funciona), nao (funciona).
uce n° 231  Khi2 = 12            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao, o brasil esta indo na contramao das experiencias internacionais. (essa) coisa de merito, da forma 
(como) esta estabelecida, e imoral. imoral e ruim para a (educacao). entao nao e (isso), quando eu falo 
(em) (investimento), (em) (metas), nao e a (isso) que eu estou me referindo.

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
sao todas construidas artificialmente, todas essas (estatisticas), (desde) baixo ate em-cima. (essa) e a 
(impressao) que (todos) (nos) (temos) e pouca (gente) tem coragem de se pronunciar. essas 
(estatisticas) que sao usadas (como) parametro, para esses chamados bonus, sao falsas. (isso) nao 
(existe). (E) (algo) para enganar a sociedade e que nao (funciona), nao (funciona).
uce n° 231  Khi2 = 12            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao, o brasil esta indo na contramao das experiencias internacionais. (essa) coisa de merito, da forma 
(como) esta estabelecida, e imoral. imoral e ruim para a (educacao). entao nao e (isso), quando eu falo 
(em) (investimento), (em) (metas), nao e a (isso) que eu estou me referindo.
uce n° 193  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
sao todas construidas artificialmente, todas essas (estatisticas), (desde) baixo ate em-cima. (essa) e a 
(impressao) que (todos) (nos) (temos) e pouca (gente) tem coragem de se pronunciar. essas 
(estatisticas) que sao usadas (como) parametro, para esses chamados bonus, sao falsas. (isso) nao 
(existe). (E) (algo) para enganar a sociedade e que nao (funciona), nao (funciona).
uce n° 231  Khi2 = 12            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao, o brasil esta indo na contramao das experiencias internacionais. (essa) coisa de merito, da forma 
(como) esta estabelecida, e imoral. imoral e ruim para a (educacao). entao nao e (isso), quando eu falo 
(em) (investimento), (em) (metas), nao e a (isso) que eu estou me referindo.
uce n° 193  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
mas o resto, acho que o (investimento) e alto.

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
sao todas construidas artificialmente, todas essas (estatisticas), (desde) baixo ate em-cima. (essa) e a 
(impressao) que (todos) (nos) (temos) e pouca (gente) tem coragem de se pronunciar. essas 
(estatisticas) que sao usadas (como) parametro, para esses chamados bonus, sao falsas. (isso) nao 
(existe). (E) (algo) para enganar a sociedade e que nao (funciona), nao (funciona).
uce n° 231  Khi2 = 12            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao, o brasil esta indo na contramao das experiencias internacionais. (essa) coisa de merito, da forma 
(como) esta estabelecida, e imoral. imoral e ruim para a (educacao). entao nao e (isso), quando eu falo 
(em) (investimento), (em) (metas), nao e a (isso) que eu estou me referindo.
uce n° 193  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
mas o resto, acho que o (investimento) e alto.
uce n° 195  Khi2 = 5            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
sao todas construidas artificialmente, todas essas (estatisticas), (desde) baixo ate em-cima. (essa) e a 
(impressao) que (todos) (nos) (temos) e pouca (gente) tem coragem de se pronunciar. essas 
(estatisticas) que sao usadas (como) parametro, para esses chamados bonus, sao falsas. (isso) nao 
(existe). (E) (algo) para enganar a sociedade e que nao (funciona), nao (funciona).
uce n° 231  Khi2 = 12            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao, o brasil esta indo na contramao das experiencias internacionais. (essa) coisa de merito, da forma 
(como) esta estabelecida, e imoral. imoral e ruim para a (educacao). entao nao e (isso), quando eu falo 
(em) (investimento), (em) (metas), nao e a (isso) que eu estou me referindo.
uce n° 193  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
mas o resto, acho que o (investimento) e alto.
uce n° 195  Khi2 = 5            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(nos) ouvimos (historias) aqui que (deixam) a (gente) desolado. (E) na verdade, o (adolescente) sozinho 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
sao todas construidas artificialmente, todas essas (estatisticas), (desde) baixo ate em-cima. (essa) e a 
(impressao) que (todos) (nos) (temos) e pouca (gente) tem coragem de se pronunciar. essas 
(estatisticas) que sao usadas (como) parametro, para esses chamados bonus, sao falsas. (isso) nao 
(existe). (E) (algo) para enganar a sociedade e que nao (funciona), nao (funciona).
uce n° 231  Khi2 = 12            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao, o brasil esta indo na contramao das experiencias internacionais. (essa) coisa de merito, da forma 
(como) esta estabelecida, e imoral. imoral e ruim para a (educacao). entao nao e (isso), quando eu falo 
(em) (investimento), (em) (metas), nao e a (isso) que eu estou me referindo.
uce n° 193  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
mas o resto, acho que o (investimento) e alto.
uce n° 195  Khi2 = 5            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(nos) ouvimos (historias) aqui que (deixam) a (gente) desolado. (E) na verdade, o (adolescente) sozinho 
nao vai conseguir caminhar. (E) ao (mesmo) tempo, (nos), que teriamos, (em) tese, (condicoes) de 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
sao todas construidas artificialmente, todas essas (estatisticas), (desde) baixo ate em-cima. (essa) e a 
(impressao) que (todos) (nos) (temos) e pouca (gente) tem coragem de se pronunciar. essas 
(estatisticas) que sao usadas (como) parametro, para esses chamados bonus, sao falsas. (isso) nao 
(existe). (E) (algo) para enganar a sociedade e que nao (funciona), nao (funciona).
uce n° 231  Khi2 = 12            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao, o brasil esta indo na contramao das experiencias internacionais. (essa) coisa de merito, da forma 
(como) esta estabelecida, e imoral. imoral e ruim para a (educacao). entao nao e (isso), quando eu falo 
(em) (investimento), (em) (metas), nao e a (isso) que eu estou me referindo.
uce n° 193  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
mas o resto, acho que o (investimento) e alto.
uce n° 195  Khi2 = 5            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(nos) ouvimos (historias) aqui que (deixam) a (gente) desolado. (E) na verdade, o (adolescente) sozinho 
nao vai conseguir caminhar. (E) ao (mesmo) tempo, (nos), que teriamos, (em) tese, (condicoes) de 
ajuda_lo a caminhar, nao estamos conseguindo. porque nao (existe) (motivacao), nem parte do aluno, 
nem por parte do professor.

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
sao todas construidas artificialmente, todas essas (estatisticas), (desde) baixo ate em-cima. (essa) e a 
(impressao) que (todos) (nos) (temos) e pouca (gente) tem coragem de se pronunciar. essas 
(estatisticas) que sao usadas (como) parametro, para esses chamados bonus, sao falsas. (isso) nao 
(existe). (E) (algo) para enganar a sociedade e que nao (funciona), nao (funciona).
uce n° 231  Khi2 = 12            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao, o brasil esta indo na contramao das experiencias internacionais. (essa) coisa de merito, da forma 
(como) esta estabelecida, e imoral. imoral e ruim para a (educacao). entao nao e (isso), quando eu falo 
(em) (investimento), (em) (metas), nao e a (isso) que eu estou me referindo.
uce n° 193  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
mas o resto, acho que o (investimento) e alto.
uce n° 195  Khi2 = 5            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(nos) ouvimos (historias) aqui que (deixam) a (gente) desolado. (E) na verdade, o (adolescente) sozinho 
nao vai conseguir caminhar. (E) ao (mesmo) tempo, (nos), que teriamos, (em) tese, (condicoes) de 
ajuda_lo a caminhar, nao estamos conseguindo. porque nao (existe) (motivacao), nem parte do aluno, 
nem por parte do professor.
uce n° 230  Khi2 = 1            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
sao todas construidas artificialmente, todas essas (estatisticas), (desde) baixo ate em-cima. (essa) e a 
(impressao) que (todos) (nos) (temos) e pouca (gente) tem coragem de se pronunciar. essas 
(estatisticas) que sao usadas (como) parametro, para esses chamados bonus, sao falsas. (isso) nao 
(existe). (E) (algo) para enganar a sociedade e que nao (funciona), nao (funciona).
uce n° 231  Khi2 = 12            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao, o brasil esta indo na contramao das experiencias internacionais. (essa) coisa de merito, da forma 
(como) esta estabelecida, e imoral. imoral e ruim para a (educacao). entao nao e (isso), quando eu falo 
(em) (investimento), (em) (metas), nao e a (isso) que eu estou me referindo.
uce n° 193  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
mas o resto, acho que o (investimento) e alto.
uce n° 195  Khi2 = 5            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(nos) ouvimos (historias) aqui que (deixam) a (gente) desolado. (E) na verdade, o (adolescente) sozinho 
nao vai conseguir caminhar. (E) ao (mesmo) tempo, (nos), que teriamos, (em) tese, (condicoes) de 
ajuda_lo a caminhar, nao estamos conseguindo. porque nao (existe) (motivacao), nem parte do aluno, 
nem por parte do professor.
uce n° 230  Khi2 = 1            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) estado adotou (essa) politica, nao sei o tempo exato. (E) (algo) relativamente recente, mas e (algo) 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
sao todas construidas artificialmente, todas essas (estatisticas), (desde) baixo ate em-cima. (essa) e a 
(impressao) que (todos) (nos) (temos) e pouca (gente) tem coragem de se pronunciar. essas 
(estatisticas) que sao usadas (como) parametro, para esses chamados bonus, sao falsas. (isso) nao 
(existe). (E) (algo) para enganar a sociedade e que nao (funciona), nao (funciona).
uce n° 231  Khi2 = 12            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao, o brasil esta indo na contramao das experiencias internacionais. (essa) coisa de merito, da forma 
(como) esta estabelecida, e imoral. imoral e ruim para a (educacao). entao nao e (isso), quando eu falo 
(em) (investimento), (em) (metas), nao e a (isso) que eu estou me referindo.
uce n° 193  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
mas o resto, acho que o (investimento) e alto.
uce n° 195  Khi2 = 5            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(nos) ouvimos (historias) aqui que (deixam) a (gente) desolado. (E) na verdade, o (adolescente) sozinho 
nao vai conseguir caminhar. (E) ao (mesmo) tempo, (nos), que teriamos, (em) tese, (condicoes) de 
ajuda_lo a caminhar, nao estamos conseguindo. porque nao (existe) (motivacao), nem parte do aluno, 
nem por parte do professor.
uce n° 230  Khi2 = 1            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) estado adotou (essa) politica, nao sei o tempo exato. (E) (algo) relativamente recente, mas e (algo) 
que a (gente) percebe que e uma tendencia. (E), pelo que a (gente) sabe, os estados_unidos, 

uce n° 222  Khi2 = 51            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao (existe) magica, as coisas nao acontecem de forma espontanea. A (educacao) so vai (melhorar) 
com (investimento) (pesado), com (organizacao), com profissionalizacao do professor. (O) professor nao 
pode ser (alguem) que, (por_exemplo), trabalha durante o dia e, a-noite, vai (dar) (aula) para (ganhar) 
(alguma) coisa a mais, (como) acontece nas escolas que tem ensino_noturno, (por_exemplo).
uce n° 227  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eu ja (deixei) de (dar) (aula) para poder (cuidar) de aluno com necessidade_especial, para nao (deixar) 
que ele se machucasse dentro da (sala). (E) um prejuizo para (todos) (nos).
uce n° 228  Khi2 = 46            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao e (isso), (investimento) (pesado), (politica_publica), seriedade, (metas), mas nao (metas) ficticias, 
nao (metas) atreladas a bonus, que a (gente) sabe que e (algo) completamente imoral, baseado (em) 
(estatisticas) fraudulentas, (nos) sabemos disso,
uce n° 232  Khi2 = 42            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) professor (precisa) ser (valorizado). (mesmo) porque so (isso) que vai atrair bons (profissionais). eu 
nao vejo, (por_exemplo), (alguem) (que-se) formou (em) medicina, que tem um (salario) de talvez 
dez_mil_reais, doze_mil_reais, mesmo-que ele tenha vocacao para ser professor, eu nao vejo esse 
individuo no (magisterio), (ganhando) dois_mil_reais, (ou) tres_mil_reais,
uce n° 215  Khi2 = 34            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
A (gente/) (precisa) de (politica_publica) de qualidade, (investimento) (pesado) na/ (educacao), (isso) e 
uma certeza que (nos) (temos). (O) que os pais podem fazer, (em) primeiro (lugar), se (interessar) pelo 
seu filho.
uce n° 205  Khi2 = 28            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
ele nao tem esse discernimento, ele nao (conhece) regras, nao (conhece) limites. (alguns) colocam os 
(pes) em-cima da mesa, (por_exemplo), e voce tem que ter muito (cuidado) (em) (como) abordar esse 
aluno.
uce n° 226  Khi2 = 27            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
nao sabe o proprio nome. ele nao tem a consciencia, enfim, da identidade dele, (por_exemplo). (como) 
trabalhar com esse aluno, (isso) e (investimento). (E) treinamento, e formacao, e bonito (deixar) o aluno, 
eu acho a inclusao extremamente necessaria. mas o-que esta (acontecendo) e exclusao, tanto do aluno
com (necessidades_especiais), (quanto) da turma.
uce n° 221  Khi2 = 24            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
o professor fingiu que deu (aula) e o aluno fingiu que estudou. (E) (isso) que esta (acontecendo) hoje, 
um faz_de_conta, infelizmente. (O) governo pode fazer tudo (aquilo) que ele nao (fez) ate-o momento. 
(ou) seja, investir (pesado) (em) (educacao), (como) (outros) paises emergentes (fizeram), (como) a 
corea_ do_sul (fez), (por_exemplo), (como) a china vem (fazendo).
uce n° 229  Khi2 = 21            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
sao todas construidas artificialmente, todas essas (estatisticas), (desde) baixo ate em-cima. (essa) e a 
(impressao) que (todos) (nos) (temos) e pouca (gente) tem coragem de se pronunciar. essas 
(estatisticas) que sao usadas (como) parametro, para esses chamados bonus, sao falsas. (isso) nao 
(existe). (E) (algo) para enganar a sociedade e que nao (funciona), nao (funciona).
uce n° 231  Khi2 = 12            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
entao, o brasil esta indo na contramao das experiencias internacionais. (essa) coisa de merito, da forma 
(como) esta estabelecida, e imoral. imoral e ruim para a (educacao). entao nao e (isso), quando eu falo 
(em) (investimento), (em) (metas), nao e a (isso) que eu estou me referindo.
uce n° 193  Khi2 = 7            uci n° 8 :  *suj_08 *gen_1 *tpm_2
mas o resto, acho que o (investimento) e alto.
uce n° 195  Khi2 = 5            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(nos) ouvimos (historias) aqui que (deixam) a (gente) desolado. (E) na verdade, o (adolescente) sozinho 
nao vai conseguir caminhar. (E) ao (mesmo) tempo, (nos), que teriamos, (em) tese, (condicoes) de 
ajuda_lo a caminhar, nao estamos conseguindo. porque nao (existe) (motivacao), nem parte do aluno, 
nem por parte do professor.
uce n° 230  Khi2 = 1            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
(O) estado adotou (essa) politica, nao sei o tempo exato. (E) (algo) relativamente recente, mas e (algo) 
que a (gente) percebe que e uma tendencia. (E), pelo que a (gente) sabe, os estados_unidos, 
(por_exemplo), que adotaram (essa) politica antes-de (nos), ja perceberam que ela e equivocada.



uce n° 204  Khi2 = 0            uci n° 9 :  *suj_09 *gen_1 *tpm_2 *K_4
eles tratam o professor (como) um (colega) da rua, um conhecido, eles chamam de tio, (muita) coisa da 
giria. eles se dirigem a voce como-se voce (fosse) uma pessoa da mesma idade.



Classification Ascendante Hiérarchique

La classification ascendante est un résultat complémentaire et une aide à la représentation des 
relations locales entre formes d'une même classe. Vous trouverez ci-dessous l'arbre de la
classification ascendante pour la classe 4 ; on observe les paquets d'agrégation de formes
ainsi que le khi2 de chaque forme dans la classe. 
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