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INTRODUÇ1o 

Para a elaboração do presente trabalho, baseam~ 

-nos em primeiro lugar, que fosse um trabalho útil para este 

pafs ~ em segundo lugar, que o assunto estivesse de acordo com 

o nosso interesse profissional. 

O nosso problema a estudar é: 

PE RCEPÇh> DOS ALUNOS DO 49 1\NO DE ENFERMAGEM DE 

SAODE P0BLICA, SOBRE OS ProFESSORES DE ENFERMAGEM DESSA ESPE

CIALIDADE, NAS ESCOLAS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Através do estudo da literatura existente, ob

servação sistemática e discussão com profissionais que acumu

lavam muita experiencia no campo em estudo, decidimos forrou -

lar o projeto de pesquisa. Uma vez, que dos trabalhos lidos 

sobre este assunto, não nos foi possi vel colher l-lementos que 

nos ccnduzissem a uma maior informação sabre o problema, per

mitimo-nos fazê-lo no final. Aliás' SELLTiz 38 
I afirma: n Não 

tem sentido considerar como mais cien~!fico um estudo que co

meça com hipóteses. o tempo para a formulação de hipóteses v~ 

ria com a ne.tureza do problema e a amplitude do conhecimento 

anterior a respeito. A formulação e reformulação de problemas 

de pesquisa é um processo continuo." 

Constituindo para nós uma interrogação o que 

se passa em termos de ensino de E.S.P. em nivel de graduação 

no Brasil, decidimos indagar, com a elaboração deste "survey" 

descritivo, que pretende mostrar a situação do ensino de E.S. 

P., vista pelos alunos do 49 de E.S.P. das E.E.E.S.P. 
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Foram para nós uma ajuda as opiniões de vários 

autores, cujo conteúdo transcrevemos a seguir. 

SegW'ldO o ESTADO DE s~ PAUL04 
I em publicação 

de 30 de Julho de 1972, lemos: 

"Para a implantação da reforma universitária é 

impcoseinc!ivel que as Wliversidades adotem sistemas de orien 

tação psicopedagÕgica e pedagÓgica aos seus alunos. Esta ori 

entação deve abranger desde o ingresso do estudante na uni

versidade até à escolha e composição do seu sistema de traba 

lho. n 

9 Na sua tese de doutoramento 1 CARVALHO diz , 

que as escolas de enfermagem a partir de 1973 1 poderão reini 

ciar o planejamento do curso em quatro anos acadêmicos, vis

to que como ccmsequencia da reforma universitária no Brasil, 

houve necessidade de revisão de todos os currículos mínimos 

dos cursos superiores, sendo o de Enfermagem modificado pelo 

PARECER34 n9 163/72 do Conselho Federal de Educação, que 

fixou os mínimos de conteúdo e duração do curso de graduação 

e Enfermagem Obstétrica, efetivando-se o inter-relacionamen

to entre esses dois cursos, j â traçado através do PARECER33 

n9 303/63 e PARECER32 n9 271/62. 

Numa tentativa de avaliação do ensino de E.S. 

P. em nivel de graduação nas E.E. do E.S.P., NOGUEIRA31 
1 

nas conclusões da sua tese, informa: 

"Com rel~ção às caracteristicas do ensino de 

enfermagem de Saúde Pública: 

- parece que as escolas de enfermagem do Estado de são 

Paulo, vem-se preocupando, há muito tenpo, em ministrar 

o ensino de enfermagem de Saúde PÚblica nos seus cursos 

de graduação. Temos a impressão entretanto, que o con

teúdo desse ensino e a maneira como ele foi ministrado, 
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variaram mais em relação ao tempo, que de uma escola 

para outra, podendo indicar que os docentes que mini!_ 

traram esses ccnhecimentos tiveram as mesmas idéias e 

dificuldades e que houve comunicação entre eles; 

- parece que esta variação diz respeito ã introdução ca 

da vez maior de novas áreas de coohecimentos, chegan

do mesmo aqueles que tradicionalmente não são conside 

rados como sendo de saúde pública ou não ;:;c...1stavam 

das legislações referentes ao ensino de enfermagem, 

- embora na atualidade somente 3 escolas ministrem o 49 

ano de graduação em enfermagem de saúde pública* 1 a 

maioria das escolas indica que está tentando formar 

profissiooais capazes de atuar no campo da Saúde PÜbli 

ca. Tem-se a impressão, entretanto, que este preparo 

está mais voltado à p~tação direta de cuidados, não 

visando preparar o enfermeiro para a administração de 

serviços locais de saúde. A maioria também, procura 

preparar seus estudzmtes para o ensino de pessoal au

xiliar 1 errbora não lhes proporcione experiência com 

visitadoras, mas somente com auxiliares de enfermagem 

e atendentes. 

- temos a impressão, por outro lado, que não existe ho

mogeneidade nas seis escolas com relação ao que se co~ 

sidera como conhecimento ou ao que se deva ministrar 

como coohecimento de saúde pública. Além disso, a for

ma como esses conhecimentos são distribuidos pelo cur 

r!~o tambttm não é homogênea. As séries do curso em 

que são ministrados variam muito. 

* as E.E. das quais fazem parte os alunos que dão a sua 

percepção sobre os professores de E.S.P. 



Os dados nos mostram, entretanto, que a maioria das 

escolas proc&ra distribuí-los por todo o currículo, 

o que indicaria a existencia de correlação ou a.té 

mesmo de integração dos conhecimentos de enfermagem 

de saúde pública, com outras áreas de conhec:.:.mentos 

ou disciplinas." 

Estas conclusões de NOGUEIRA31 , vêm de cer 

to modo aguçar a nossa curiosidade, sobre a percepção 

que os alunos finalistas de E.S.P. terão sobre os profe~ 

sores de E.S.P. das E.E.E.S.P. 

Em outra tentativa de estudo sobre orienta-

- 9 çao de alunos de enfermagem, CAR~O , afirma que 93% 

dos docentes de Enfermagem, informaram que formula~,am os 

objetivos das respectivas disciplinas em termos de campo~ 

tamento final desejado, utilizando verbos de ação para de 

terminar o que realmente esperavam conseguir dos alunos 

ao término do curso teórioo e estágio correspondente, con 

tudo, a avaliação pelos estudantes demonstrou que 36% dos 

docentes apresentavam os objetivos por escrito; os demais 

discutiam-nos em classe. As opiniões portanto, variam de 

professor para aluno, segundo a pesquisa de CARVALH09 • 

Consideramos pessoalmente que a contribui -

ção do estudante para com a escola onde se formou ou está 
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a formar-se, poderá ser coosiderada na análise de situações 

de ensino. 

Já bastariam estas duas pesquisas de que ac~ 

31 -bamos de falar, referentes a NOGUEIRA em relaçao especi-

.ficamente ao ensino de Enfermagem de S.P. e a de CARVALH09 

sobre o ensino de enfermagem geral, para nos encherem de 

entusiasmo e dar inicio ao nosso estudo, visto que nos mo~ 

tram que existe problema. E reforçando-as, EDELFELT12 , diz 

que a educação não pode ser reformada se o pessoal que a 
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-serve nao estiver preparado para atuar diferentemente nas 

escolas. 

No campo especifico da enfermagem, NEWMAN 30 , 

afirma: 

"O problema do passado foi a morte do conh~ 

cimento de Enfermagem. O problema do futuro deverá ser a 

aceleração desse conhecimento." 

Em nossa opinião o conhecimento de enferma

gem só poderá crescer se as E.E. utilizarem sistematica

mente pesquisa sobre seus métodos de treü>alho, principies 

básicos de enfermagem e teoria e prática de enfermagem , 
que por sua vez elevem o padrão dos profissionais que 

nelas se graduam. 

Na primeira parte deste trabalho, abordare

mos os aspectos relacionados com o plan~jamento da pesq~ 

sa, em termos de população, objetivo e objeto da pesquisa, 

revisão bibliográfica, formulação de hipóteses e determin~ 

ção de variáveis utilizadas na pesquisa, assim como nos 

referiremos ao instrumento de pesquisa, indicações para a -
plicação do mesmo, teste de confiança e momento da pesqui-

sa. 

No segundo capitulo, informamos sobre os de

talhes ocorridos na aplicação do instrumento de pesquisa. 

Na terceira parte mostramos como fizemos o 

tratamento dos dados. 

No quarto capitulo, do nosso trabalho, encon 

tram-se os resultados obtidos, que permitem analisar a va

riável dependente e discutir o problema em foco, descorti

nando metas e caminhos a prosseguir. 

Em seguida, no ponto cinco, faremos as con -

clusões, seguidas de algumas sugestões ·(em 6.) que conside

raroos oportunas. 
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1 - PLANEJAMENTO DE PESQUISA . 

1. 1 - POPULAÇÃO 

Para este estudo consideramos a população to-

tal dos alunos do 49 ano de E.S.P., das E.E.E.S.P. e de 

quatro dos professores de E.S.P. de cada escola, consi

derados pelos alunos nas condições exigidas pela pesqui 

sa; isto é, os alunos deviam determinar em grupo, quais 

os professores de que todos poderiam dar a sua percep -

ção, desde o início do curso - formulação e classifica

ção dos objetivos da disciplina de E.S.P. até à avalia-

-çao final, e que acompanharam igualmente todos os alu -

-nos e nao apenas alguns grupos. Foi por acaso, que em 

cada uma das três escolas pesquisadas, os alunos deter

minaram estarem nessas coodições, quatro professores. 

Na Tabela 1, podetros observar que na escola y, todos os 

alunos estiveram presentes ao questionário, enquanto na 

escola x, faltaram três (3) e na escola z, faltaram qu~ 

tro ( 4) alunos. 
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TABELA 1 - Distribuição dos alunos matriculados no 49 ano 
das E.E.E.S.P. e alunos presentes ao preenchi

mento do questicmãrio, nas E.E. x,y e z, em 

1972. 

Alunos Existentes Alunos Presentes 

ESCOLA N9 ' N9 ' 
X 39 46,4 36 46,1 

y 25 29,8 25 32,1-

z 20 23,8 16 21,8 

TOTAL I 84 100 ,o 77 100,0 

Foote: Dados fornecidos pelas E.E.E.S.P. e 

constatados na nossa pesquisa em Novembro 

e Dezembro de 1972. 

Conseguimos pesquisar, em 91,6% da população 

de alunos existentes, ou seja em 77 dos 84 alunos. Não 

nos foi possivel, por razões de diversa ordem, encon -

trar, os restantes alunos. 

1.2 - OBJETIVO DA PESQUISA 

Conhecer a percepção que os alunos do 49 ano 

de enfermagem de Saúde Pública das E.E.E.S.P. têm, dos 

seus professores dessa especialidade. 

1.3 - OBJETO DA PESQUISA 

Percepção que os alunos do 49 ano de E.S.P. 

das E.E.E.S.P., têm dos seus professores dessa especi~ 

lidade, em termos de conhecimentos, metodologia de en

sino, habilidades e interesses. 



1.4 - REVISXO BIBLIOGRAFICA 

Afim de melhor nos situarmos para definir e 

discorrer sobre percepção, consultamos di versos autores , 

dos quais decidimos evidenciar os seguintes: 

Segundo HARRIMAN19 : 

- 8 -

"Percepção é a qualidade ou estado de estar atento aos 

estímulos sensoriais." 

F.ERM13 , considera: 

"Percepção é o somatório de todas as experiências sen

soriais e reflexivas, ao qual é dado um significado." 

Segundo POROT 37: 

"Percepção é um processo psicológico mediante o qual 

temos conhecimento da presença de um objeto exterior 

através das modificações que o dito objeto origina 

nos nossos orgãos sensoriais." 

ABBAGNAN01 , descreve: 

"Podemos distinguir três significados principais des

te termo (Percepção) : 

19 - um significado muito geral pelo qual este termo 

designa qualquer atividade apta a conhecer um geral; 

29 - um significado mais restrito pelo qual ele desi~ 

na o ato ou função apta a conhecer, à qual está presente 

um objeto real~ 

39 - um significado específico ou técnico pelo qual o 

termo designa uma operação determinada do homem em suas re 

!ações com o ambiente. 



No primeiro significado a percepção não se 

distingue do pensamento. No segundo significado, é o co

nheci:nento enp!rico, isto é, imediato, certo e conpleto, 

do abjeto real. No terceiro significado é a interPreta -

ção dos estímulos. Somente no ambito deste último signi

ficado, podemos entender o que a psicologia hoje discute 

como "problema da percepção"." 

SegwldO Hoz21: 

Percepção quer dizer•a atividade psíquica cognitiva 

de perceber; e perceber - termo derivado dos latinos per 
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e capere - significa o mesmo que captar ou apreender, por 

meio do conhecimento, um objeto qualquer." 

Segundo GOULD & KOLB17: 

"Percepção denota a experiencia sensorial que ganhou 

significado ou sentido." 

Desta definição, PIOVESAN 36 considera, que: 

"dois elementos compõem o processo da percepção: 

- sensação: fenômeno de natureza biológica, dependente dos 

orgãos sensoriais e das estruturas nervosas; através 

das sensações, sobretudo da visão e audição, o homem 

põe-se em contato com o meio que o circunda. 

- interPretação: fenômeno de natureza psico-social, pelo 

qual ganham sentido ou significado os objetos ou fatos 

captados pelos orgãos sensoriais; influem decisivamen

te na interpretação, as culturas e sub-culturas." 

Tomando-se em conta que o móvel primário de 

maior parte das nossas ações é constituido pelas percepções, 

deduzimos que estas poderão desempenhar um papel inportan

t!ssimo na forma como os indivíduos internalizam o processo 

educativo. 



"Percepção é o processo pelo qual o estímulo é inter

pretado. n 

Mui tos autores então, se têm debruçado so -

bre o estudo da percepção e encontramos nas suas opiniões 

mui to de comum. 

Grande parte da nossa vida, é passada na 

tentativa de CO!t'Q?reender os outros e ao mesmo tempo na de 

nos fazermos entender, isto é, no desejo de que os outros 

nos COlli>reendam uelhor, do que o fazem. 

Contudo, há uma eno:rne diferença entre a acessibilidade 

das pessoas, pois enquanto umas são relati v amante abertas 

outras são eno:rnemente enigmáticas. 

O processo de perceber pessoas, segundo 

ALLPOR1' 3 , é e não é como os oatrvz processos perceptuais. 

A principal diferença é que os objetos humanos, ao contr! 

rio dos outros objetos, nos impressionam com suas finali

dades, sua animação, suas intenções para conosco e sua re 

lativa imprevisibilidade. ALLPOR1' 3 é de opinião que: 

"na percepção habitual encontramos a interferencia de 

efeitos de halo, estereotipes, suposiçÕes de semelhança e 

todos os tipos de ligações emocionais," no entanto consi -
dera uma tarefa importante na vida, conseguir melhorar a 

nossa percepção do outro ou dos outros. 

g nessa tentativa de mostrar o problema da 

percepção do aluno sobre o professor, que nós estamos em

penhados, para assim poder ser conseguido algo para a me 

lhoria do ensino de enfermagem~ 

ADAMS & GARRETT2 , a propôs i to da avaliação 

do trabalho do professor, afirma: 

- 10 -
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"Muitas vezes, serão vãrii'\S as pessoas que avaliam o 

trabalho do professor - possivelmente será o diretor ~ 

um inspetor de distrito. A maior falha deste sistema sal 

ta à vista: os encarregados da avaliação não são as mes

mas pessoas que receberam o ensino. Então, porquê o pro

fessor não pode ser avaliado pelos seus alunos? Têm-se 

feito ensaios neste sentido, sobretudo no ensino superior; 

quase imediatanente surgem problemas. Será o aluno obje

tivo? Estã ele realmente em condições de julgar o profes-

sor?". 

Como enferneiro professor de Enfermagem na 

Comunidade, na Escola de Enfermagem de Saúde Pública em 

Portugal, já utilizamos com objetivo de pesquisar a opini 

ão sobre o nosso próprio trabalho, com alunos de cursos 

de Aperfeiçoamento em EnfermagelJl de Saúde Pública, um in!_ 

trumento de pesquisa, com algumas semelhanças ao que ap~ 

sentamos nesta pesquisa, fornecido pela Professora LIMA 

BASTo
23 , na E.E.A.E., durante o curso de Enfermagem Com -

plementar (Secção de Ensino e Secção de Adndnistração) em 

Portugal, e que era uma tradução livre do questionário u 

tilizado por BROWN 8 
I na Escola de Enfermagem da universi

dade de Maryland,. u.s.A. Da experiência de 3 anos na 

E.E.A.E., em que os alunos fazem avaliação do trabalho do 

professor, podemos destacar as seguintes observações . de 

LIMA B.AST02 3: 

"A Escala de Avaliação do Professor, tem sido utiliz~ 

da com bons resultados" O preenchimento desta folha é 

mais uma experiência de aprendizagem na medida em que os 

alunos têm que utilizar o seu espirito crítico, de obser

vação e de justiça. Alguns enfermeiros pediram mesmo, a 

lém disto, uma conferência individual para me transmiti -

rem oralmente a sua apreciação. Sempre que as apreciações 
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não me parecem jus tas , o que foi raro, pedi aos alWlos que 

justificassem a sua apreciação, que nestes casos era dema

siado favorável. Embora a assinatura fosse voluntária a 

maioria assinou, como aliás é de esperar de adultos respo~ 

sãveis. A grande vantagem desta folha de avaliação é a de 

levar e professor a aferir a sua auto-avaliação. A única 

desvcmtagem possível mas não provável, é a não aceitação 

da crítica ou uma certa perturbação por parte do professor." 

Da nossa experiência com a ~~esma escala de 

avaliação, a que se refere LIMA BAST023 , tivemos a maior a

juda par~ <> planejamanto e execuçã~ do nosso trabalho como 

enferueira professora da E.E.S.P., conforme referimos ante-

riormente. 

14 Segundo FERMIN : 

"Apesar de uma quantidade apreciável de mestres e pro

fessores se oporem totalmente a serem julgados pelos seus 

próprios alunos, o método tem-se imposto em alguns países. 

Qlde mais se observa o seu uso é nos Estados unidos da Amê 

rica, sendo utilizado, com maior frequência em universida

des, colégios e escolas de educação média. Um trabalho re 

cente publicado por John E. Stecklein, por exemplo, indi -

cou que de 800 colégios que foram investigados, cerca ·de 

40 por cento estava usando regularmente este método, e 32 

por cento pensava aplicá-lo." 

Estes instrumentos geralmente ~rei~ 

aos alunos oportunidade de expressar a sua opinião soPre 

os diferentes aspectos do ensino, tais como: 
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- objetivos do curso; 

- organização e desenvolvimento de atividades; 

- conhecimento, qualificação e características pessoais 

dos professores ; 

- metodologia do ensino; 

- trabalhos pedidos; 

- provas como fins de avaliação. 

FERMIN 14 , apresenta-nos também uma escala de 

avaliação mui to parecidad com a de BrowN 8 , apenas considera 

menos um item, referente a maneirismos. 

Ao estudar o problema de conhecimento e auto-

39 avaliação do professor, SIMPSON aponta entre outros cami-

nhos que aquele pode utilizar para avaliar o seu próprio co

nhecimento ou a percepção que os outros têm do seu conheci

mento nos campos em que ensina, um questionário a fornecer 

aos alunos e que pode proporcionar-lhe alguma orientação so

bre a forma como os alunos julgam os seus conhecimentos. 

Embora SIMPS~ 39 admita, que os alunos se po~ 

sam equivocar nas suas apreciações, por mais errôneas que 

elas sejam, têm inportancia se o professor quiser manter ade 

quadas relações com os seus alunos. 

10 -Segundo CH.ASE , em relaçao a esta forma de 

apreciação do professor pelos alunos, lê-se: 

-"Neste processo, novas cancepçoes produzem novas percee, 

ções e as percepções melhoradas originam por sua vaz novos 

OGaoaltoe". 

<f;,t \..'., 
/'( ,· 

~( \)~::v~ r. ~·.·. ·-- , . 
l'ry € 

~, ·rr :".1 
.. J ' ..• :.u'.JI 

r·.:·.,. . 
<.--
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28 ob -MURRAY , ao pesquisar s re a percepçao dos 

estudantes sobre os professores atualizados e não atualiza 

dos, concluiu que: 

"os estudantes percebem que os professores atualizados 

estão mais interessados no ensino; que existe urna diferen

ça apreciável de aproveitamento nas classes de professores 

atualizados e não atualizados." Refere-se MURRAY28 ainda, 

a urna pesquisa efetuada por Wilhelm sobre " A própria atu~ 

lização de professores e estudantes como fator de eficácia 

do ensino" em tese de mestrado na tlniversity Park do Est~ 

do de Pensilvania e diz, que a propósito da interação en

tre estudantes e professores, foi cuidadosamente investiga 

do por Wilhelm, que concluiu que os estudantes menos atua

lizados são menos discriminatórios no julgamento dos seus 

professores. • 

HEIDGERKEN20 , ao referir-se à avaliação do 

professor de enfermagem, admite a opinião dos estudantes 

como um dos aspectos a considerar, no entanto apresenta o 

assunto informando que alguns professores dizem que pouco 

se pode esperar do ajuizamento dos estudantes acerca da e 

ficãcia do ensino. 

HEIDGERKEN20 , faz relato dos estudos realiza 

dos por Steeklein, que não aceita positivamente essa idéia 

embora não informe porquê. No entanto, cita tanbém as op!, 

niões de Riley, Guthrie, da própria Heidge:r:ken e Nolan 1 

que são favoráveis a ser pedida a opinião de estudantes, 

visto que das pesquisas efetuadas puderam obter resultados 

favorãvei~ Considera pois, que: "Tais procedimentos de 

* Parece-nos mui to importante esta conclusão 1 e sugerimos 

que um"survey"analítico da situação do ensino de Enfer

magem, possa vir a realimentar esta teoria. 
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avaliação proporcionam aos es~~dantes oportunidades de ooi
nar sobre aspectos, tais corno: 

1) objetivos do . curso; 

2) .organização e direção do curso; 

3) técnicas e procedimentos de ensino1 

4) tarefas; 

5) e.xameR e outras avaliacões da proficiencia dos estu-

dantes, e 

6) o progresso em sis suas qualificacões em matéria de 

~-s~~do 1 o seu nivel cultural e suas caracteristicas 

pessoais, como voz, cOitQ;>ortamento 1 acessibilidade, 

etc." 

Segundo GALLAGHER16 , os resultados de pesqui

sa em ensino de Enfermagem têm importancia em relação ao 

plano de estudos do curso de graduação em enfermagem, não 

só em termos de funcionamento, com:> no campo clinico e de 

pesquisa. Considera que uma pesguisa constante é necessária 

p.a,ra encmtrar respostas que deverão ser aproveitadas pela 

pireção da Escola e co~o Docente para proceder a mudancr~s 

no p.lano de estudos , com o objetivo de malhorar o ,Programa. 

Afirma ainda GALLAGma16 , que o diretor deve fomentar a 

pesquisa e promover a .p_articipacão . do corpo Docente na in-

~stigação em enfermagem. A propósito do desenvolvimento 

de procedimentos para obter informaçõ.:-:s relacionadas com 

a eficácia do ensino, GALLAGHER16 , afirma ainda: 

"Podem empregar-se diversos métodos de apreciação, os 

aproveitamentos e opiniões dos estudantes entre outros." 

Da!, que GALLAGHER16 se debruce tão pormenorizadamente no 

seu livro sobre recrutamento e seleção de pessoal para as 

E.E. 
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.,.. 18 - - .. GUIN.r.E , nao apresenta quaisquer objeçoes a 

apreciação dos estudantes sobre o professor, antes pelo 

cootrário. Embora o texto seja um pouco longo, achamos útil 

transcrevê-lo· 

"Os estudantes têm de aprender a participar na aprecia

çã~, porque se trata de um processo do qual terão de servir

-se toda a vida. E mais coocretamente, ~evem participar na 

apreciação do ensino, porque aquele coostitui um dos fato

res mais importantes do exito ou fracasso na _ponsecução dos 

objetivos da escola de enfermagem. As opiniões dos estudan

tes são valiosas, uma vez que estas podetn julgar o ensino 

J?elo seu efeito sobre si próprios. 

Para a apreciação do enaiho os estudantes serve~se de 

nêtodos e procedimentos diversos. Estes compreendem escalas 

de avaliação, registro de opiniões e listas de controle. E~ 

tes métodos particulares de apreciação requerem o discerni

mento dos estudantes, simpatias e antipatias pelo professor 

poderiam influir sobre a apreciação. No entanto, se os estu 

dantes tiverem participado na formulação dos objetivos e 

conhecerem o método de apreciação, terão maior probabilida

de de formar uma apreciação abjeti va. Será mais provê:~! 

que vejam o processo conjunto da avaliação como algo que 

os vã C!judar a melhorar e controlar as suas possibilidades 

em relação à consecução dos objeti_vos. 

Quando os estudantes apreciam os seus professores pelo 

método do questionário, este poderá ser apresentado pelo 

professor à classe. Um membro do grupo de estudantes reco

lhê-los-à uma vez preenchidos, e colocá-los-à em um arqui

vo que se manterá fechado até e após que tenha terminado o 

semestre e as qualificações estejam registradas. Neste mo-

mente, os estudantes entregam-nos ao professor." 
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24 -LOWERY , ao tecer consideraçoes na sua pesqui 

sa sobre pedido de opinião dos estudantes sobre avaliação do 

trahaiho dos professores, diz-nos que habitualmente nas uni

versidades se passam muitas horas discutindo a avaliação do 

processo de aprendizagem, mas relativamente pouco tempo na 

avaliação dos seus próprios esforços. Das conclusões da sua 

pesquisa, podemos salientar, que a faculdade acha que os es

tudantes poderão avaliar a faculdade, mas também acha que a 

avaliação deles, poderá ser falha de objetividade; a maioria 

dos estudantes pensa, que poderá ser moderadamente objetivo 

na avaliação do que os professores fazem; estudantes e pro

fessores indicaram que os professores poderão ser avaliados 

pelo que fazem, especialmente no que toca a elementos inter

pessoais tais CO!lk) abertura à comunicação, calor humano, e!!_ 

tusiasmo e conhecimento da ma~:cia. Devemos no entanto con-

siderar, que esta pesquisa foi elaborada tendo como popula

ção 386 estudantes nos seus primeiros anos de estudo de en

fermagem (não explica exatamente em que ano) , 73 estudantes 

do 49 ano e 74 professoras das escolas que foram incluidas 

na pesquisa. 

Julgamos ter demonstrado, com a opinião de vá 

rios pesquisadores, a importancia do conhecimento da perce2_ 

ção dos estudantes em relação à experiencia didática vivida 

no processo de aprendizagem. 

1.5 - HIP0rESES 

De acordo com o objetivo da pesquisa, preten

demos apresentar argumentação defendendo as quatro hipóte-

ses que se seguem. 
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1.! hipótese: 

~ possivel conhecer a percepção que os alunos do 49 ano 

de Enfermagem de Saúde Pública têm, sobre os professores 

de Enfermagem de Saúde Pública das E.E.E.S.P. 

Acreditamos que os estudantes possam fornecer dados dis

criminatórios quanto à perdepção dos professores, oontribuin 

do j)ara que cada um melhore a sua atuação, erttão: 

2.! hipótese: 

A percepção dos alunos poderá ser discriminatória em re

lação a caracteristicas peculiares inerentes aos profes

sores, permitindo fomecer a uns e outros, indicação dos 

aspectos em que precisam melhorar. 

Baseados nos estudos de MURRAY28 , podemos propor ainda: 

#hipótese: 

A percepção dos alunos em relação aos professores de En

fermagem de Saúde Pública deverá, provar que existe uma 

associação entre o conhecimento do professor sobre a ma

téria e o despertar interesse nos alunos por aprender. 

Então, a direção das E.E. e seus respectivos departamen-

tos, devem estimular as professoras a este tipo de pesquisa, 

visto que mostra os aspectos positivos e negativos de que os 

alunos se aperceberam. Desta forma, 

4~ hipótese: 

A contribuição obtida com a percepção dos alunos, poderá 

ser tida em conta, no planejamento do processo educativo. 
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1.6 - V~!VEIS UTILIZADAS 

VARI!VEL DEPENDENTE VARI!VEL INDEPENDENTE 

fERCEPÇ~O QUE O ALUNO TEM 

bo PROFESSOR DE E.S.P. das 

E.E. do E.S.P. em termos de: 

- conhecimentos; 

- metodologia do ensino; 

- habilidades; 

- interesses. 

1. 6. 1 - VARI!VEL DEPENDENTE 

O ALUNO do 49 

ano de E.S.P. 
das E;.E.E.S.P. 

Esta variável corresponde ao Objeto 

da pesquisa. consideramo-la, portanto: a per

cepção que os alunos têm dos professores de 

Enfermagem de Saúde Pública, em termos de: 

- conhecimentos ; 

- metodologia do ensino; 

- habilidades; 

- interesses. 

Neste estudo, PERCEPÇ~O* é um proce!_ 

so pelo qual o aluno interpreta a comunicação 

do professor. 

Sendo a comunicação do professor in 
'. 

terpretada pelo aluno, ela vai atuar como um 

estímulo, cuja resposta é a conduta do aluno, 

que levará por sua vez o professor a interp~ 

tar a conduta do aluno, levando-o a comunicar 

influenciado também por ela. 

* Definição facilitada pel•:') Prof. PIOVESAN, em discussão 

sobre este assunto. 
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Encontramo-nos então, perante um processo de 

interação, professor-aluno e podemos esquem~ 

tizá-lo* da seguinte forma: 

Comunicação Interpretação 
do ) do aluno= 

professor - do • percepçao 

aluno 

T l 
Interpretação Conduta do 
do professor= <E • aluno 

-percepçao do 

professor 

Na nossa pesquisa, tentaremos medir 

a interpretação do aluno à comunicação do pr2 

fessor - PERCEPÇ~O DO ALUNO - que naturalmen

te foi influenciada ao longo do ano por sens~ 

ções e emoções resultantes de ambas as perceE_ 

ções, ou interpretações da conduta quer da 

parte do professor, quer da parte do aluno. 

Para medir percepção, utilizamos os 

indicadores: conhecimentos, metodologia do en 

sino, habilidades e interesses do professor , 

entendidos pelo aluno. 

No Quadro 1, faremos a avaliação do 

conteúdo relativo a cada item do instrumento 

de pesquisa, utilizando os indicadores referi 

dos. 

* Esquema elaborado pelo Prof. PIOVESAN, em discussão com 
o autor, sabre o assunto. 
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Conhecimentos 

Referem-se ao conhecimento do professor sobre 

a matéria, conhecimento de si próprio (professor) , conheci

mento das caracteristicas do aluno ou ainda conhecimento da 

metodologia do ensino. O indicador conhecimento neste caso, 

envolve comportamentoS e situações de verificação u nss quais 

se salieDta a lembrança de fatos ocorridos em relação ao co~ 

portamento esperado do professor, em situação de facilitador 

da aprendizagem do alWlo. Lembramos que, segundo BLOOM7: 

"o conhecimento é sempre parcial e relativo, e não ab

soluto e estático." 

Habilidades 

Ou destreza do professor, referem-se a modos 

de agir ou de empregar um método ou tratar com uma nova si-

tuação problemática. As habilidades abrangem processos men

tais de organização e reorganização de materiais, com vista 

ao alcance de um objetivo especifico. 

Interesses 

Interesses do professor, não só relacionados 

com o professor em si, como de acordo com o interesse em 

transmitir. o professor conhecendo a fase evolutiva do edu 

cando, deve apresentar-se-lhe como motivador, isto é, sa-

bendo dos seus interesses, vai de encontro a eles. Segun

do N~RICI29 , "quem diz interesse diz necessidade" 1 então , 

se o professor considerar as necessidades primárias e secun 

dârias do aluno, este, movido por necessidade, passa a 

sentir interesse por alguma coisa ou por alcançar algum ob

jetivo, sendo o incentivo a possibilidade vislumbrada de 

satisfação da necessidade. 
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Metodologia do ensino 

Uso variado e com bons resultados, pelo profe! 

sor, de métodos e técnicas de ensino, que dewm propiciar o

portunidades para que o educando perceba, compare, selecione, 

classifique, defina, critique, isto é, beneficie por si, dos 

frutos da aprendizagem. Neste caso, ele terá vivido aquilo 

que foi objeto do ensino, pela sua participação ativa no 

processo de aprendizagem. 

De acordo com a variável dependente foi elab2 

rado um questionário a ser preenchido pelos alunos, em Ane

xo 1, e cujo conteúdo tentamos agora apreciar de acordo com 

os indicadores da variável dependente. 
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QUADRO 1 - Avaliação do conteúdo de cada item do questi~ 

nãrio em relação aos indicadores. 

I T E N S 

1. Como considerou classificados os 
objetivos da disciplina de Enfer
magem de Saúde PÚblica, fornecidos 
pelo professor? 

2. Qual a sua opinião sobre o conteú 
do do programa, dado pelo profes= 
sor? 

3. Quanto ã organização da discipli
na, o que pensa? 

4. Como considerou o conhecimento do 
professor sobre a matéria? 

S. Houve relacionamento da matéria 
com outras ãreas e problemas atu
ais? 

6 • E q u an t o ã me todo 1 o g i a d o e n s in o? 
7. Como considerou os trabalhos pedi 

dos pelo professor? -
8. Achou que o professor lhe desper

tou interesse por aprender? 
9. Qual a sua opinião sobre a habili 

dade que o professor teve em gui
ar o processo de aprendizagem? 

10. Do ponto de vista da classifica
ção, como o considerou? 

11. E quanto ao desejo de ajudar? 
12. Houve atenção pessoal do p rofes

s o r a o t r ab a 1 h o do a 1 un o? 
13. Acha que o professor reconhece as 

suas li mi t ações? 
14. O professor admite diferenças de 

opinião? 
15. E sobre linguagem e pronunciação? 
16. Do ponto de vista do senso de hu

mor, o que pensa do professor? 
17. Se tivesse de o classificar, como 

f a ri a? 
18. E quanto ã avaliação geral da di!_ 

cip lin a? 
19. Qual a importância que atribui a 

esta disciplina para a vida futu
ra? 

TOTAL 

I N D I C A D O R E S 

Conheci Me todo- Habi li- In teres - -men tos logi a dades ses 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

18 

do en-
sino 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

8 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

15 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

17 
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Ao colocarmos o sinal (+) referimo-nos a que 

esse item, contém o indicador correspondente à coluna; com 

o sinal (-) referimo-nos a que esse item, não contém o in

dicador correspondente ã colu."'la, 

Embora grande parte dos i tens pesquisado& em 

relação à percepção do aluno, envolvam o domínio cognitivo, 

afetivo e rsico.motor do professor, consideramos discut!-
' 

vel a sua classificação e apenas o fazemos para facilidade 

de estudo. 

Nas dezenove perguntas encontramos: 18 com 

indicador conhecimento; 17 ~om indicador interesse; 

15 com indicador habilidade e 8 com indicador 

logia do ensino. Porém, nos itens 3,5,6,8,9,17,18, e 19 ert 

Ccintram~s combinações dos quatro indicadores. Nos itens 1, 

7,11,14,15, e 16, encontramos os três indicadores1 exceto 

metodologia do ensino. Apenas com o indicador conhecimento, 

encontramos os itens 2 e 4 e com conhecimento e interesse 

os i tens 10 e 13. No i tem 12, temos como indicador habili

dades e interesses. 

Ao decidirmos no nosso estudo pedir aos alu

nos que determinassem quais os professores de que iriam 

dar a sua percepção, visto que só poderiam figurar na pes

quisa aqueles que tivessem participado do ensino desde o 

início do ano, até ao fim, e da mesma forma para com todos 

os alunos, sendo esta determinação elaborada pelos alunos 1 

totalmente secreta para o pesquisador, ficamos sem saber 1 

quem eram os professores apreciados no estudo e não pode

mos portanto dizer quem são. Apenas podemos afirmar, que 

nas três escolas do Estado de são Paulo, os alunos por 

coincidencia, acharam que de quatro professores tinham po~ 

sibilidades de dar a sua percepção, dado que reuniam a can 

dição acima citada. 



No nosso trabalho, apenas os identificamos 

como A,B ,C e D, em cada uma das três E .E. 

No entanto, ao consultarmos a tese de douto

ranento de B.ASTI.AN5 , e que trata de "POSGRADUAÇAO em Saúde 

Pública para enfermeiro - Preparo para ensino e pesquisa -
N 

a nivel de todo o Brasilq verificamos que: n 50% do pesso-
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al docente em enfermagem de Saúde PÚblica fez curso de pós 

-graduação em sua especialidade e dois anos de experiência 

profissional antes de aceitar o cargo de ensino. Na categ2 

ria de professor titular, 75% seguiram curso de pós•gradu! 

ção em Saúde Pública, embora só 43; 75% das professoras ti

tulares tivessem a exigência de 2 anos de experiência pro

fissional, anterior ao ensino. Somente 18,75% das profess2 

ras titulares, possui o curso de pós-graduação em pedago

gia aplicada à enfermagem ou licenciatura por Faculdade de 

Filosofia; e só 14,28% têm curso de métodos de pesquisa.*" 

Constatou ainda BASTI.AN5 , que a professora titular corres

pende somente a uma das exigências levantadas relativamen

te a seu preparo ou seja, curso de pós-graduação em saúde 

Pública, enquanto as docentes em geral, correspondem a du

as exigências: pós-graducação em Saúde Pública e dois anos 

de experiência profissional, antes de aceitar cargo de en-

sino sendo o elo fraco do preparo das docentes, o preparo 

pedagógico. 

E conclui BASTI.AN::i, que há toda a conveniên

cia ern se incluirem no curso de pós-graduação em Saúde Pú

blica para enfermeiros, como matérias novas acompanhando 

os quatro periodos do ano letivo, ou ampliando o curso se 

fôr necessário (teoria e prática) métodos de pesquisa e 

pedagogia e didática. 

* Neste trabalho a expressão professor titular tem o sen
tido de professor responsável pela disciplina e não o 
da legislação brasileira sobre ensino superior. 
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Confirmando a opinião de BASTIAN5 ; CARVALH09 
1 

afirma também que metade do Corpo Docente das E.E. não tem 

formação pedagógica e passou a exercer o magistério, logo 

após a graduação ou após um ou dois anos de exercício pro-. 

fissional. Isto não é de estranhar, pois, de nosso conhec~ 

mento 1 só agora começam as unidades de ensino a preocupar

-se com o preparo didático dos seus docentes. 

1. 6. 2 - VARI!VEL INDEPENDENTE 

Seg\D'l.do PIOVEsm 35 , sempre que po!_ 

si vel, estas variáveis devem ser inclui das 

na pesquisa, pois elas permitem um melhor co 

nheoimertto da variável dependente. 

Sendo a nossa variável independen

te o aluno do 49 ano de E .s .P., devíamos pois 

conhecê-lo, porém fizemos questão de rodear a 

pesquisa do máximo sigilo 1 pelo que nem os a-

!unos nem os professores foram identificados 

na intenção de conseguir que as respostas ti

vessem um mínimo de erro. Assim, como os 

questionários não foram assinados, não poder! 

amos relacionar as respectivas respostas com 

a variável independente, o que fariamos no ca 
,. ,. 

so do survey ser analítico e não descritivo. 

Permitimo-nos porém informar, que havia uma 

predominância de jovens a terminar o 49 ano 

de E.S.P. nas E.E.E.S.P., em que 76,1% eram 

do sexo feminino. 
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1.7- INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Elaboramos um questionário (em Anexo 1) , de 

acordo com o objetivo e o objeto da pesquisa, assim 

como, tendo em vista as variáveis dependente e inde

pendente. Muito nos aju~aram, ORA DIANA OYA*, e os 

e~tudos de STOUFFER40 , LIMA BASTo23 , BOOWNS, MILLER27 • 

tEVY & TASafNER22 , e WITT42 , fornecendo-nos não só a 

parte teórica, como a experiência vivida pela aplic~ 

ç~o de outros questionários-escala. Este questioná

rio apresenta dezenove perguntas ou itens fechados e 

Uma pergunta aberta. As primeiras têm cinco altema

tti vas, tendo sido os estudantes esciarecidos de que 

deveriam colocar as letras determinadas pelo qrupo , 
• r 

como indicadores dos mesmos professores para todos 

os alunos em cada escola e, correspondentes aos pro

fessores de que rriam dar a sua percepção, junto de 

cada alternativa que considerassem correspondente à 

sua percepção de cada professor. 

Pretendemos que as diferentes categorias a

tribuidas a cada pergunta, obedeçam aos princ!p~:OS 

de POx15 ; homogeneidade, inclusividade, utilidade e 

mútua exclusividade. 

1. 8 - INDICAÇ~S PARA APLICAÇ:JlO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Além dos contatos escritos e verbais, indis

pensáveis para com a Direção das três E .E. , e profe! 

seres responsáveis pelo 49 ano de E.S.P., várias eta 

pas consideramos úteis à sua aplicação, pelo que nos 

propomos citar, por ordem cronológica: 

* Docente do Centro de Estudos de Dinâmica Populacional 
(CEDIP) da F.S.P. da U.S.P. 



-apresentação do pesquisador, por um professor da 

E.E. de preferência o professor responsável em ca 

da E.E. pela disciplina da E.S.P.; 

- reunião com a classe na presença do professor com 

garantia de não identificação quer dos alunos, 

quer dos seus pareceres sobre os professores; que 

suas respostas nunca iriam influir em quaisquer 

classificações ou processo de avaliação sobre eles 

nas E.E. 1 

- breve sondagem sobre o que lhes foi explicado ante 

riormente em relação ao objetivo da pesquisa; 

- explicação complementar e leitura de todas as per

guntas (para evitar dúvidas posteriores) 1 

com esclarecimento sobre os itens e respectivo con 
I • 

teudo, em ordem decrescente de eficiência, da es-

querda para a direita; 
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- e:sclarecimento de erros a evitar, relacionados com: 

- falhas do questionário*; 
- favoritismos ou simpatias para com profes-

sores; 
- vingança para com professores; 
- efeito de halo ou erro lógico isto é, atri 

buir valorizações semelhantes para traços 
que lhes parecem logicamente relacionados; 

- influência da percepção dos colegas que se 
encontram lateralmente a preencher o ques
tionário; 

- pressa de preenchimento; 
- cansaço por terem trabalhado durante a noi 

te (o questionário foi preenchido de manhã 
em duas escolas e havia alunos recemrcheg~ 
dos de trabalho noturno); 

* Referimo-nos à pergunta dezenove, em que devia ser acres 
cantado ••• "disciplina ou capítulo de disciplina ••• " e
que não foi verificaRa no teste-reteste, mas na aplicação 
do question!rio na 1- Escola em que se elaborou a pesqui
sa. No entanto aos alunos das 3 escolas pesquisadas foi 
esclarecida a deficiência no início do preenchimento e 
após a leitura do questionário na 1~ escola pesquisada. 
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- recomendação de sempre que houvesse dÚvidas , pedi!_ 

sem em voz baixa explicação ao pesquisador para e

vitar levantar problemas com outros colegas r 

- incentivo para que preenchessem a pergunta aberta 

final~ 

- Agradecimento pela valiosa colaboração emprestada 

ao trabalho de pesquisa para mestrado, informando 

de que por volta de fim de Maio de 1973, ele se 

encontraria à disposição dos alunos na Biblioteca 

das respectivas E.E. 

1.9 - TESTE DE CCNFIANÇA 

Afim de poder estimar a estabilidade da medi 

da, SELLTiz 38 aconselha a aplicar apenas duas vezes 

o questionário, etn processo conhecido como teste•re-

teste. 

Segundo SELLTIZ 38 : 

"Não é possi vel apresentar regras boas e rápidas pa

ra o julgamento do intervalo ótimo; grande parte de-

pende da natureza específica do teste". Quer dizer, 

o coeficiente de estabilidade indica até que ponto a 

medida reflete diferenças relativamente estáveis en

tre os indivíduos, quanto às caracteristicas que in

fluem na medida. 

A coerência de resultados entre teste e re-

teste, informando-nos de certo modo da precisão e 

validade, permitem-nos pensar em associar variáveis 

ou fazer distinções exatas entre indivíduos. 



* 
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Muitos processos podem ser utiliza

dos para verificar a precisão e validade do 

teste, no entanto o que nós utilizamos foi o 

seguinte: 

- aplicamos o questionário-teste, num dia, com 
doze estudantes de outra escola e outro cur
so (embora Enfermagem) dando a sua percepção 
sobre três professores; 

- passados 10 dias voltamos a aplicá-lo (as e!_ 
tudantes não sabiam que lhes !amos pedir no
vamente para preencherem o mesmo questionário) 
no entanto apenas sete estudantes responderam 
ao reteste (por dificuldades de tempo) • 

Os resultados foram os seguintes, a

proveitando apenas o questionário que corresp~ 

dia às estudantes que preencheram o teste-rete!_ 

te e assinaram, permitindo :identificar os ques-

tionários. SÓ cinco estudantes. 

score atingido no reteste 
Coeficiente de congruencia = por pergunta * 

Sinplificando, 

score atingido no teste 
por pergunta ** 

',:;.c.= S Reteste 
s Teste 

o Score atingido no teste por pergunta, foi conseguido pe 
la quantificação da escala e atribuição de valores à posi 
ção em que os três professores foram colocados pelos cin
co estudantes que assinaram os questionários. 

Ex.: A ~ 

** 

(Peso 5) (Peso 4) (Peso 3) (Peso 2) (Peso 1) 

Neste caso, esta pergunta teria o valor 5+4+4= 13 7 somando 
os valores da mesma pergunta, nos outros questionários, te 
ríamos o score atingido no teste por pergunta. No teste fo 
ram conseguidos a soma dos valores de cinco questionários~ 
em relação a três professores. 

O Score atingido no reteste, foi conseguido da mesma for 
ma. 
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1! Perq .. c. c. -~- 1 2~ Perg. c. c. 54 1 =-= 
55 54 

a c .. c. -~- 1 4!1 53 1 3- Perg. Perg. c. c. =- = 55 53 

a c. c. 48 1 6~ Perg. c. c. =-*--= 1 5- Perg. ·-· 48 

a 64 • o ,98 ~ 54 1 7- Perg. c. c. -- Perg. c. c. =- = 
65 54 

a c. c. • .22._. 1 10~ Perg. c. c. 55 o ,96 9- Perg, = -= 
55 51 

a c. c. • .2.!_ • 1 12! Perg. 54 1 11- Perq. c. c. = = 
54 54 

13! Perg. c. c. 48 
- 1 14.! Perg. c.c. 50 1 =- =-= 

48 50 

1s! Perq. c. c. 55 • 1 16.! Perg. c.c. 54 1,038 ·- =- = 55 52 
. a 
17- Perg~ c. c. 54 ·- • 0,98 ls! Perg. c. c. 53 

= ----- = 1 
55 53 

a , 
19- Perg• c. c. 65 ·-· 1 

65 

A média de duração do preenchinento do teste 

como do reteste foi de 55 minutos. 

Cmstatamos que nas 15 das 19 perg1mtas for

muladas o c.c. • l7 na 16.! Pergunta o c.c. = 1,038 

ou seja, houve um erro de supervalorização; nas per

guntas 7.!, 10.! e 17! encontramos erros de sub-valori 

zação, e que por considerarmos pouco significante~, 

não alteramos o teste, mas tentamos suprir com as 

nossas indicações antes do preenchimento do questio

nário nas E.E. 

Segundo informação das estudantes que colab2 

raram no teste-reteste, para a pergunta aberta e fi

nal, deveria deixar uma página totalmente ã disposi

ção do aluno. 
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1.10 - MOMENTO DA PESQUISA 

Procuramos que o momento da pesquisa 

se aproximasse do término do 49 ano de E.S.P., dando 

assim, possibilidade aos estudantes de possuir um máxi 

mo de conhecimento possivel para um estudante ao térmi 

no de um curso de Enfermagem, a nivel superior e matu

ridade profissiooal, que lhes permitisse estar mais ae_ 

tos ao preenchimento do mesmo. .Assim, a de acordo 

com duas E.E. , foi coosiderada oportl.Dla a primeira se

mana do mes de Novembro de 19721 para uma E.E. como os 

alunos se encootravam dispersos até 9 de Dezeni>ro, foi 

coosiderado oportuno o dia 11 de Dezerrbro de 1972. 
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2 - APLI~Aç!O DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

ApÓS as recomendações descritas em 1. 8, com~ 

nicamos aos estudantes das EE, que o pesquisador se ausen-

taria da sala para que: 

Primeiro - Determinassem em grupo, quais os professores de 

que todos poderiam dar a sua percepção desde o início do 

curso - desde os objetivos das disciplinas de ESP - até à 

avaliação final, em cada EE. 

Segundo - Representassem cada professor percepcionado, por 

uma letra à sua escolha e que seria a mesma para todo o gru 

po. 

Terceiro - Um dos estudantes se encarregasse de nos chamar 

após essa determinação, sugerindo que cada um escrevesse 

num pequeno papel, que serviria de guia durante o preenchi

mento do questionário, os nomes dos professores e letras 

correspondentes. Assim, em cada escola todos dariam a sua 

percepção sobre os mesmos professores, correspondendo estes 

' para todos os alunos as mesmas letras. 

O tempo nédio de espera fora da sala enquanto 

os alunos tomariam essas decisões foi de sete minutos. 

Após o aluno nos ter chamado para entrar, dis 

tribuimos os questionários. 

O tempo nédio de preenchimento nas três esco

las, foi de cinquenta e três minutos. 
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3 - TRATAMENTO DE DADOS 

Partimos do princípio, que os estudantes de 

Enfermagem, ao término do 49 ano de ESP - Novembro e Oezem 

bro - estariam capazes de dar a sua percepção sobre os prE 

fessores de ESP. 

Para nos fazermos entender no comentário aos 

resultados obtidos, tornar-se-à necessário explicar como 

foi feita a coleta de dados. Foram dados pesos às respos -

tas do questionário (tal como no teste-reteste) , consoante 

a posição dos docentes na escala, segundo MILLER2 7 e 

STOUFFER40 • Conforme podemos verificar no questionário em 

Anexo 1, existem em cada item, cinco alternativas, às quais 

demos valor decrescente de 5 a 1 e da esquerda para a direi 

ta. 

Exemplo: 

A 

Peso 5 

c 
B 

Peso 4 Peso 3 

o 

Peso 2 Peso 1 

Neste caso, se o alun0 tivesse colocado o 

professor A, na posição anterior, ser-lhe-ia atribuido o 

peso 5, aos professores B e c peso 4 e ao professor o, pe-

so 1. 

Entendemos por score máximo esperado, a con-

tagem de pontos máxima, se todos os alunos atribuissem a 

cada professor a posição máxima (5). Isto é, numa escola 

com 20 alunos que respondessem a este questionário e des

sem a sua percepção de 4 professores, o score máximo espe-

rado por item, seria igual a vinte (20) alunos, vezes qua

tro (4) professores, vezes cinco (5) que é igual ao peso 
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máximo. Seria então, quatrocentos (400). 

Por score observado, entendemos a contagem que 

foi na realidade verificada, dada a posição em que os alunos 

colocaram os professores no questiCI'lário escala, e da mesma 

forma é cooseguida, através da quantidade de alunos, vezes 

os pesos encontrados. Trata o score observado, do aspec-

to positivo, atribuido por cada aluno e conjunto de alunos , 

a cada professor e relativo a cada um dos itens, 

Logicamente, a diferença entre o score máximo 

esperado (o ideal) e o score observado (o aspecto positivo) , 

indica-nos quanto o professor está afastado do ideal na per

cepção dos alunos. 

Em relação aos valores observados , podemos ai!!_ 

da enccmtrar média (x) , média das mêdias (x) , mediana, ampl!_ 

tude àe variação, e desvio padrão, relacionados com os doce!l, 

tas das três escolas pesquis adas. 

Em termos qualitativos, consideramos na análi

se da variável dependente, cada item ou pergunta, como sub

variável qualitativa. Em cada estudo associamo-las duas a 

duas, apresentando cada uma, apenas duas modalidades mutuame!!. 

te exclusivas. Para tanto, estabelecemos o seguinte critério: 

foram classificados como positivos (+) na escala referente a 

cada pergunta ou i tem, os pesos 5 e 4, e classificados como 

negativos (-) os pesos 3, 2 e 1. 

Associando as respectiyu respostas simultâneas 

de cada aluno, às mesmas perguntas, pudemos então elaborar t~ 

belas de associação, verificando se existiria independencia 

entre as variáveis, ou associação positiva ou negativa. Para 

coohecer a magnitude e o sinal de associação existente, calou 

lamos o x2 corrigido de Cochran Cx2e) e o coeficiente de 

Yule (Y) , segundo BERQU06 • 



Segundo a estatística, 

<f ad - bc J - 1) 2 n __ 2 : x- 1 grau de liberdade 
(a+b) (c+d) (a+c) (b+d) C 

Numa tabela do tipo, 

~ + -
+ a c a+c 

- b d b+d 

Total a+b c+d 

Fixamos <'X. ao nível de significancia de O ,1%., (-:.x:. = 10 ,82 7) • 

Consideramos segundo DAVIs11 , um coeficiente de Yule: 
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de+ 0,70 ou mais alto como associação positiva muito forte 

de + 0,50 a+ o ,69 n " ft substancial 

de + o ,30 a+ o ,49 " 
,, t1 moderada 

de + o ,10 a+ o ,29 " " n baixa 

de + 0,01 a+ 0,09 " " 11 negligivel 

Usamos também o teste de McNEMAR26 
I para a mensuração de asso 

ciação em populações correlatas, segundo a estatística. 

• I - 1) 2 2 (Í.b - c~ X 1 grau de liberdade : 
b+c Me 



4 - RESULTADOS OBTIDOS - AN!LISE E DISCUSSÃO 

As tabelas que se seguem, sao todas 

resultantes da pesquisa elaborada nas três E.E., para 

esta monografia, razão porque a fonte é omitida. 

Pela Tabela 2, verificamos que os 

scores observados variam muito de escola para escola e 

consequentemente a percentagem da diferença entre o 

score esperado e score observado. Assim, e para mais fa 

cilmente se verificarem os aspectos positivos e as defi 

ciências, foram ordenadas as diferenças em percentual , 

o que se verificará relativamente às três escolas pes -

quisadas nas Tabelas 3,4 e 5. 

Pela Tabela 3, os i tens com maior 

positividade foram 19,15,11,12,17 e 4, referindo-se 

respectivamente a atribuição de importância à discipli

na de Enfermagem de Saúde Pública para a vida futura; à 

avaliação geral da disciplina; desejo de ajudar do pro

fessor; atenção pessoal do professor ao trabalho do alu 

no; classificação do professor; conhecimento do profes

sor sobre a matéria. Os i tens considerados com maior 

deficiência são o n9 6, com 43,61% e que está relacio

nado com a metodologia do ensino. Quanto ao item n9 3 , 

relativo a organização da disciplina, ainda se encontra 

37,5% de deficiência percebida pelos alunos, seguido de 

34,72% de deficiência encontrada no i tem 7, sobre como 

considera os trabalhos pedidos pelo professor; (item 8) 

33,33' de deficiência se achou que o professor lhe des

pertou interesse por aprender; 32,77% de deficiência se 

houve relacionamento da matéria com outras áreas e pro

blemas atuais. 
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TABELA 2 - Diferença percentual entre os scores esperados e observados dos itens, 
~ segundo as escolas peaquísadaa em 19 72, 

ESCOLA X ESCOLA J ESCOLA 3 
SCORE SCORE, SCORE ___ 

Max1mo Pbserv~ D1fere~% d1fe- Max1mo Obser ~1fere~~ d1fe- Maximo IObserv~~Diferenl% dif! 
eaperadc do ça rença espera. vado ça ~ença ~sper. do ça renca 

1 - 720 507 213 29,58 500 367 133 26,60 320 200 120 37,50 

2 - 720 504 216 30 ,oo 500 391 109 21,80 320 204 116 36,25 

3 - 720 450 270 37,50 500 377 123 24,60 320 177 143 44,68 
4 - 720 524 196 27,22 500 382 118 2 3,60 320 211 109 34,06 
5 - 720 484 236 32,77 500 400 100 20,00 320 212 108 33,75 
6 - 720 406 314 43,61 500 346 154 30 ,80 320 168 152 47,50 
7 - 720 470 250 34,72 500 380 120 24,00 320 210 110 34,37 
8 - 720 480 240 33,33 500 377 123 24,60 320 198 122 38,12 
9 - 720 490 230 31 ,94 500 369 131 26,20 320 193 127 39 ,68 

10 - 720 507 213 29 ,58 500 377 123 24,60 320 216 104 32 ,50 
11 - 720 565 155 21,52 500 396 104 20 ,80 320 242 078 24,37 
12 - 720 563 15 7 21,80 500 415 085 17,00 320 235 085 26 ,36 
13 ! 720 515 205 28,47 500 378 122 24,40 320 217 103 32 '10 
14 - 720 521 199 27,62 500 370 130 26,00 320 186 134 41 '80 
15 - 720 571 149 20,69 500 405 095 19 ,oo 320 253 067 20,93 
16 - 720 516 204 28,33 500 358 142 2 8,40 320 203 117 36 ,50 
17 - 720 547 173 2 4,02 500 389 111 22,20 320 211 109 34,06 
18 - 720 505 215 29 ,86 500 393 10 7 21,40 320 205 115 35 ,9 3 
19 - 720 5 82 13 8 19 ,00 500 454 046 09 ,20 320 246 074 2 3,12 

I 

I 

w 
(X) 



TABELA 3 Ordenação da diferença percentual, entre os 
scores esperados e observados nos itens, para 
os docentes da escola x, 1972. 
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ITENS Dif~~n~a p~rcentual 

' 
ASSUNTO - ITENS 

6 

3 

7 

8 

5 

9 

2 

18 

1 

10 

13 

16 

14 

4 

17 

12 

11 

15 

19 

43,61 

37,50 

34,72 

33,33 

32177 

31,94 

30,00 

29,86 

29,58 

29,58 

28,47 

28,33 

27,62 

27,22 

24,02 

21 ,ao 

21,52 
20,69 

19,00 

- E quanto à metodologia do e~ 
sino? 

- Quanto à organização da dis
ciplina o que pensa? 

- Como considerou os trabalhos 
pedidos pelo professor? 

- Achou que o professor lhe 
despertou interesse por a
prender? 

- Houve relacionamento da maté 
ria com outras áreas e prÕ 
blemas atuais? -

- Qual a sua opinião sobre a 
habilidade que o professor 
teve em guiar o processo 
de aprendizagem? 

- Qual a sua opinião sobre o 
conteúdo do programa dado 
pelo professor? 

- E quanto à avaliação geral 
da disciplina? 

- Como considerou clarificados 
os objetivos da disciplina 
fornecidos pelo professor? 

- Do ponto de vista da classi
ficação como considerou? 

- Acha que o professor reconhe 
ce as suas limitações? -

- Do ponto de vista de senso 
de humor o que pensa do 
professor? 

- O professor adDdte diferen
~as de opinião? 

- Como considerou o conhecimen 
to do professor sobre a mã 
teria? -

- Se tivesse de o classificar 
coxoo o faria? 

- Houve atenção pessoal do pr_2 
fessor ao trabalho do aluno? 

- E quanto ao desejo de ajudar? 
- E sobre linguagem e pronunciação4 
- Qual a impor'tância que atribui 

a essa disciplina para a vi
da futura? 
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Na sexta posição encan tramos o i tem 9 com 

31,94% de deficiincia e que se refere à habilidade que o pro

fessor teve em guiar o processo de aprendizagem. 

Na posição intermédia, encontramos os i 

tens 2,18,1,10,13,16, e 14 com deficiências ~ntre 30% e 27,62% 

cujo aspecto positivo é bastante favorãvelo 

Parece-nos portanto evidente, que ao rela

cionar a deficiência percebida pelos alunos com o assunto tra 

tado, verificaremos por um lado quanto de positivo os profess2 

res fizeram notar aos seus alunos, e por outro, o trabalho a 

realizar se forem tomadas em canta no planejamento do processo 

educativo as opiniões dos alunos. 

Pela Tabela 4, os itens com maior positivi 

dade foram o 19 ,12 ,15 ,5 ,11 e 18, referi:ldo-se respectiva.nente, 

à importância da disciplina para a vida futura, atenção pesso

al do professor ao trabalho d~ aluno, :i:lguagem e pronunciação, 

relacionamento da matéria com outras áreas e problemas atuais, 

desejo de ajudar, e avaliação geral da disciplina. 

Os itens considerados com maior deficiên

cia, são a pergunta n9 6, com 30,8% o que está relacionada com 

metodologia do ensino; a pergunta n9 16 com 28,4%, relacionada 

com senso de humor do professor; a pergunta n9 1 com 26,6% re

lacionada com cle=ificação dos objetivos da disciplina forne

cidos pelo professor; a pergunta n9 9 com 26 ,2% que se refere 

à habilidade que o professor teve em guiar o processo de apre!!_ 

diz agem; a pergunta 14, que se refere ao professor admiti r di

ferenças de opiniões, que apresenta uma dP-ficiência de 26% e 

a pergunta n9 3,8 e 10 com 24,6% e que se refere respectivamen 

te ã organização da disciplina, ao professor despertar interes 

se em aprender, e a como coosiderou o professor quanto ã forma 

como classifica o aluno. 
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Logo, na posição intermédia, encontramos 

os itens 13,7,4,17 e 2 com deficiências entre 24,4% e 21,8% 

e se referem a: se o professor reconhece as suas limitações, 

como considerou os trabalhos pedidos pelo professor, como 

considerou o conhecinento do professor sobre a matéria, se 

tivesse de o classificar como faria, e qual a opinião sobre 

o conteúdo do programa dado pelo professor. 



TABELA 4 Ordenação da diferença percentual, entre os 

scores esperado e observado nos itens, para os 

docentes da escola y, 1972. 
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ITENS Diferença percentual 
% 

ASSUNTO - ITENS 

6 

16 

1 

9 

14 

3 

8 

10 

13 

7 

4 

17 

2 

18 

11 

5 

15 

12 

19 

30,8 

28,4 

26,6 

26,2 

26 ,o 

24,6 

24,6 

24,6 

24,4 

24 ,o 

23,6 

22 ,2 

21,8 

21,4 

20,8 

20,0 

19 ,o 
17,0 

09,2 

- E quanto à metodologia do ensino? 

- Do ponto de vista de senso de humor 
o que pensa do professor? 

• Como considerou clarificados os db 
jetivos da disciplina fornecidos
pelo professor? 

.. Qual a sua opinião sobre a habilida 
de que o professor teve em guiar 
o processo de aprendizagem? 

.. O professor admite diferenças de o
pinião? 

- Quanto ã organização da disciplina 
o que pensa? 

- Achou que o professor lhe desper
tou interesse por aprender? 

• Do ponto de vista da classificação 
como o considerou? 

- Acha que o professor reconhece as 
suas limitações? 

- Como considerou os trabalhos pedi
dos pelo professor? 

- Como considerou o conhecimento do 
professor sobre a matéria? 

• Se tivesse de o classificar como 
faria? 

.. Qual a sua opinião sobre o conteúdo 
do programa dado pelo professor? 

~ E quanto ã avaliação geral da dis
ciplina? 

.. E quanto ao desejo de ajudar? 

- Houve relacionamento da matéria com 
outras áreas e problemas atuais? 

- E sobre linguagem e pronunciação? 

- Houve atenção pessoal do professor 
ao trabalho do aluno? 

- Qual a importância que atribui a 
esta disciplina para a vida futu 
r a? 



TABELA 5 

ITENS 

6 

3 

14 

9 

8 

1 

16 

2 

18 

7 

4 

17 

5 

10 

13 

12 

11 
19 

15 
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Ordenação da diferença percentual, entre os scores 
esperado e observado, para docentes da escola z, 1972. 

Diferença percentual ASSUNTO - ITENS 
% 

47,50 -E quanto à metodologia do ensino? 
44,68 - Quanto ã organização da discipli-

na o que pensa? 
41,80 - o professor admite diferenças de 

opinião? 
39,68 - Qual a sua opinião quanto a habi-

lidade que o professor teve em 
guiar o processo de aprendizagem? 

38,12 - Achou que o professor lhe desper-
tou interesse por aprender? 

37,50 - Como considerou , clarificados os 
objetivos da disciplina forneci 
dos pelo professor? 

36,50 - Do ponto de vista de senso de hu-
mor o que pensa do professor? 

36,25 - Qual a sua opinião sobre o conteú 
do do programa dado pelo profe!. 
sor? 

35,93 - E quanto à avaliação geral da dis 
ciplina? 

34,37 - Como considerou os trabalhos pedi 
dos pelo professor? 

34,06 - Como considerou o conhecimento do 
professor sobre a matéria? 

34,06 - Se tivesse de o classificar como 
faria? 

33,75 - Houve relacionamento da matéria 
com outras áreas e problemas a 
tuais? 

32,50 - Do eonto de vista da classifica-
çao como o considerou? 

32,10 - Acha que o professor reconhece as 
suas limitações? 

26,36 - Houve atenção pessoal do professor 
ao trabalho do aluno? 

24,37 - E quanto ao desejo de ajudar? 
23,12 - Qual a importância que atribui a 

esta disciplina para a vida fu-
tura? 

20,93 ... E sobre linguagem e pranunciação? 
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Pela Tabela 5, os i tens com maior posi ti-

-vidade sao 15,19,11,12,13 e 10 que se referem respectivamente 

a linguagem e pronunciação, importância que atribui a esta 

disciplina para a vida futura, desejo de ajudar do professor, 

atenção pessoal do professor ao trabalho do aluno, se o profe~ 

sor reconhece as suas limitações, do ponto de vista da classi

ficação como o considerou. 

Os itens considerados com maior deficiên-

cia, são a pergunta 6, com 47,5% e relacionada com metodologia 

do ensino; a pergunta n9 3, que se refere à organização da dis 

ciplina, com um déficit de 44,68%; a pergunta 14 com 41,8% e 

que se refere a se o professor admite diferenças de opinião; a 

pergunta n9 9 com 39,68% e que diz respeito à habilidade que o 

professor teve em guiar o processo de aprendizagem; a pergunta 

8 com 38,12% e que se relaciona se achou que o professor lhe 

despertou interesse por aprender; a pergunta n9 1 com 37 ,5% e 

que se refere à clarificação dos objetivos da disciplina for

necidos pelo professor. 

Na posição intermédia de positividade e 

deficiência, encontramos os itens 16,2,18,7,4,17 e 5, entre 

36,5% e 33,75% e que se referem respectivamente, ao senso de 

humor do professor, conteúdo do programa dado pelo professor , 

avaliação geral da disciplina, trabalhos pedidos pelo profes-

sor, conhecimento deste sobre a matéria, se tivesse de classi

ficar o professor como faria, e finalmente se houve relaciona

mento da matéria com outras áreas e problemas atuais. 
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Verificamos ainc;ta, que para os docentes 

das três eacolasquar os aspectos positivos ,quer as deficiên

cias percebidas pelos alunos, embora tenham aspectos comuns, 

variam bastante na intensidade com que são sentidas. Podemos 

pois, verificar não só pelos dados a que nos referimos, mas 

consultando os Gráficos, que a deficiência mais sentida pelos 

alunos nas três escolas, errbora se refira ao mesmo assunto -

Metodoloqia do ensino- apresenta intensidades diferentes. Na 

escola x, atinqe 43,61%, na escola y 30,8% e na escola z 47,5%. 

As seis primeiras deficiências constatadas em cada escola, va

riam de intensidade iqualmente 1 verificando-se os docentes da 

escola x entre 43,61% e 31,94%, na escola y entre 30,8% e 

24,6% 1 e na escola z entre 47 1 5% e 37,5% (se observarmoa as 

Tabelas 3,4 1 e 5) • 

Da mesma forma as seis deficiências menos 

sentidas 1 ou seja onde houve maior positividade 1 variam tam

bém na intensidade com que os alunos se manifestaram. 

Na escola X1 entre 19% e 27 122%; 

Na escola y, entre 9 1 2% e 21 1 4%7 

Na escola z, entre 20 1 93% e 32 1 5%. 

Nos Gráficos 1 e 2 1 podemos ainda observar 

que existem nas primeiras 6 deficiências mais acentuadas das 

três escolas, três comuns, referentes às perquntas 9 1 6 e 3 1 e.!!! 

bora com intensidades diferentes, referentes respectivamente a 

habilidade que o professor teve em quiar o processo de aprendi 

zagem, metodoloqia do ensino (a mais evidente nas três escolas) 

e orqanização da disciplina. No entanto, verificamos que as ne 

cessidades que os alunos apontam indiretamente 1 visto que ao 

dar a sua percepção estão indiretamente a fomecer opinião so-

bze as necessidades dos professores em matéria de ensino, -sao 

sensivelmente semelhantes, observadas por este prisma. Na rea 

!idade quando a análise é feita professor por professor as de

ficiências encontradas diferem das deficiências estudadas por 

escola. 
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Pela análise quantitativa dos scores atri 

buidos a cada pergunta em relação a cada professor, pudemos de 

terminar a 11\ãdia (x) e média das médias (x) e pela variação 

das percepções dos alunos encontrar os desvios padrão, em rel~ 

ção também a cada item. Nas Tabelas 6, 7,8 ,9 ,10 e 11 podemos ob 

servar e relacionar as medidas de tendência central e de varia 

bilidade. 

Na Tabela 6, referente aos docentes da es 

cola x, verificamos que os alunos discriminaram o professor B, 

com maior média das médias - 4,120 r o que significa uma dife -

rença em relação ã média das médias global de + O ,581; em rela 

ção à média das médias dos professores A,C e D uma diferença 

respectivamente de+ 0,545, + 0,943 e +0,837. 

Quanto aos desvios padrão, para o profes

sor B, o que apresentou maior média das médias, verificanos: 

entre O ,5 e 1 , O 

acima de 1,0 

15 perguntas 

4 perguntas 

Para o professor A, o segundo classificado, verificamos: 

entre O, 8 e 1 ,o 
acima de 1 ,O 

10 itens 

9 itens 

Para o professor o, o terceiro classificado, verificamos: 

entre O , 6 e 1 ,O 

acima de 1 ,O 

7 itens 

12 itens 

Para o professor C, verificamos: 

entre O , 7 e 1 , O 

acima de 1 ,O 

9 itens 

10 itens 

Constatamos pelos dados acima referidos, 

que o professor B apresenta nos diferentes itens, desvios pa

drão menores em mais i tens, do que os outros professores. 



TABELA 6 

'VALORES 

;~ROF ITE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

• 
~ 

Médias e desvios padrão da percepção, 

obtidos pelos docentes nos itens considerados 

na escola x, 1972. 

M!DIA { X ) DESVIO PADRÃO {s) 

A B c D A B c D 

3, 444_ 4,138 2,888 3,166 1,027 o, 798 1,001 1,082 

3,5 83 4,111 3,166 3,138 0,841 o, 708 0,811 1,046 

3-;083 3,611 2,833 2,9 72 1,079 1,202 1,082 o ,9 71 

3,500 4,527 3,111 3,416 o' 845 o, 736 o ,854 1,052 

3,388 3,9 72 2,888 3,194 1,103 o ,9 71 1,090 1 ,16 7 

2,555 3,166 2,444 3,111 1,182 1,404 1,382 1,326 

3,055 3,777 3,138 3,083 1,040 1 ,o 17 0,990 1,052 

3,305 4,083 2 ,972 2,9 72 1,064 0,874 1,000 ~ ,9 71 

3,472 4,194 2 ,861 3 ,o 83 1,158 0,822 1,018 1,079 

3,666 4,000 3,055 3,361 0,956 o ,5 35 1,145 1,018 

4,361 4,361 3,722 3,250 o ,899 o' 86 7 o ,9 44 1,204 

4,194 4_ ,2 77 3,750 3,416 0,920 0,914 0,937 1,105 

3,888 4,111 3,02 7 3,2 77 1,090 0,950 1,158 1 '30 1 

3,777 4,2 77 3,138 3,2 77 o ,832 o' 779 1 ,222 o ,9 74 

3,722 4,305 3 '861 3,805 0,944 1,117 o, 79 8 o ,856 

3,555 4, 361 3,222 3,194 0,998 0,961 0,832 1,009 

3,833 4,444 3,388 3,52 7 0,878 0,652 o' 803 p,696 

3,472 4,194 3,111 3,250 o ,87 8 0,920 o, 854 b ,841 

4,083 4,388 3,805 3,888 1 ,o 79 o ,803 1,064 p, 820 

3,5 75 4,120 3,177 3,283 - - - -
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~( g1ob a 1) 

il+B+C+D 

3,409 

3,499 

3 '124 

3,638 

3,360 

2 ,819 

3,263 

3,333 

3,402 

3,520 

3,923 

3,909 

3,5 75 

3,617 

3,923 

3 ,s 83 

3, 79 8 

3,506 

4,041 

3,539 

.. 
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Na Tabela 7, referente aos docentes da 

escola y, verificamos que os alunos discriminaram o professor 

c, com maior média das médias - 4, 764; o que significa uma di 

ferença em relação à média das médias global de + O ,908; em 

relação à média das médias dos professores A,B e D, uma dife

rença respectivamente de 1,537; 1,465 e 0,640. 

Quanto aos desvios padrão, para o profe~ 

sor C, o que apresentou maior média das médias, verificamos: 

-menores do que 0,5 
-entre 0,5 e 1,0 
- acima de 1 ,O 

11 itens 

6 itens 
2 itens 

Para o professor D, o segundo classificado, verificamos: 

-entre 0,5 e 1,0 
- acima de 1 ,O 

em 15 itens 
em 4 itens 

Para os professores A e B, o terceiro e quarto classificados, 

verificamos: 

-entre 0,5 e 1,0 

- acima de 1 ,O 

1 item 

- 18 itens 

Constatamos que nesta escola, os alunos 

foram mais unânimes na sua percepção, em relação aos profess.2 

res que obtiveram melhor classificação, do que para os profe~ 

sores menos cotados, embora os desvios padrão sejam pouco al

tos. 



'l'ABELA 7 

' VALORES 

ITE 
~PROF 

1 

2 

3 

4 

s 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

• 
X 
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Médias e desvios padrão da percepção 1 obtidos 

pelos docentes nos itens considerados 1 na escola 

Y 1 1972 e 

MtDIA <i> DESVIO PADRÃO (s) x(glob 

A B c D A B c D A+B+C+ 

2,880 3,040 4,840 3,920 1,236 1,274 0,473 1,038 3,6 70 

3,320 3,400 4,920 4,000 1,030 1 ,354 0,277 1,080 3,910 

3,160 3,160 4,720 4,040 1,143 1,375 0,614 o, 889 3,770 

3,000 3,440 4,800 4 ,040 1,225 1,22 7 o' 379 0,967 3. 820 

3,320 3,720 4,640 4,320 1,180 1,242 1,265 o ,802 4,000 

2,560 3,360 4,280 3,640 1,294 1 '319 1,173 1 '186 3,460 

3,080 3,280 4,760 4 ,080 1,187 1, 308 o ,436 0,909 3,800 

2,920 3,200 4,720 4,000 1,320 1,354 o ,614 1,000 3,710 

2,760 3,000 4,880 4,120 1,26 8 1,323 o t 332 0,971 3,690 

3,560 2,760 4,760 4,000 1,294 1 ,332 o ,436 1,041 3,770 

3,560 3,200 4,880 4,200 1,446 1 ,6 33 0,332 o ,913 3,960 

3,880 3,520 4,800 4,400 1,054 1,262 0,408 o ,881 4,150 

3,160 3,080 4,6 80 4,200 1,491 1,320 0,690 1,000 3. 780 

2,880 3,160 4,760 4,000 1,333 1 ,2 81 o ,523 0,957 3 '700 

3,240 3,600 4 ,920 4,440 1,165 1,000 0,277 o ,583 4,050 

2,640 3,000 4,600 4,080 1,186 1,414 o ,5 77 0,812 3,580 

3,360 3,160 4,960 4,080 0,952 1,179 0,200 o ,640 3,890 

3. 360 3,560 4,680 4,120 1,254 1 ,261 o ,ss 7 o ,92 7 3,9 30 

4,680 4,240 4,920 4,6 80 1 J 108 1,26 8 o ,2 77 o ,55 7 4,6 30 

3,227 3,309 4. 764 4,124 ' - - - - 3,856 

a1) 

D 
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Médias e desvios padrão da percepção, obtidos 

pelos docentes nos i tens considerados, na escola 

z' 1972. 

M!DIA <i> DESVIO PADRÃO (s) 

A B c D A B c D 

2,312 2,937 4,000 3,250 1 ,o 10 o ,680 1,095 o ,9 31 

2,687 2 '750 3,812 3,500 o, 79 3 1,000 0,655 o' 7 30 
2,187 2,562 3,187 3,062 1 '16 7 1,263 1 '16 7 1,340 

3,062 2, 812 3,6 87 3,625 1,063 o ,9 81 1,014 o ,806 

3,000 2,875 3,9 3 7 3,437 1 ,o 33 1,025 0,929 1,209 

2,187 2,250 3,312 2, 750 1,16 7 1 ,2 38 1,195 1,183 
. 2. 875 3,000 3,750 3,500 1,025 0,966 o' 775 o. 860 

2,562 2 ,687 3,812 3,312 1,413 1,302 1,109 1,250 

2 '125 2,812 3,812 3,312 1,204 1,047 1,16 7 0,873 

2,9 37 3,187 3,687 3,6 87 1,2 37 1,109 1 ,o 14 o' 79 3 
3,250 4,000 4,065 3,812 1,183 o ,816 1 ,063 0,834 

3,250 3,500 4,062 3,875 1,065 1,0 33 1,06 3 0,885 

2,812 3,187 3,937 3,625 0,669 1 ,16 7 1,124 1,025 

1,875 2,687 3,687 3,375 1,025 1,014 1 ,o 78 o ,885 

3,750 3,937 4,125 4,000 0,931 o' 772 o, 806 o ,516 

2,375 3,062 3,812 3,437 1 ,088 0,929 o ,9 81 o, 892 

2,6 87 3,125 3,750 3,625 1,13 8 o, 719 0,856 o' 719 
2 ,812 2,937 3,500 3,562 1,04 7 0,929 0,966 o ,852 

3,750 3,562 4,062 3,875 1,000 1 ,094 o ,998 0,961 

2. 762 3,045 3,789 3,466 - - - -

x(glob 

A+B+C+ 

3,124 

3,187 

2, 7 49 

3,29 7 

3,312 

2,624 

3,2 81 

3,09 3 

3,015 

3,374 

3,781 

3,6 71 

3,390 

2 ,906 

3,953 

3,171 

3,29 7 

3,203 

3,624 

3,265 

a1) 

D 
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Na Tabela 8, referente aos docentes da es 

cola z, verificamos que os altmos discriminaram o professor c, 

com maior média das médias - 3, 789; o que significa uma difere!}_ 

ça em relação à média das médias global de + O ,524; em relação 

à média das médias dos professores A,B e D, uma diferença res

pectivamente de+ 1,027; + 0,744 e+ 0,323. 

Quanto aos desvios padrão, para o profes

sor C, o que apresentou maior média das médias, verificamos: 

-entre 0,5 e 1,0 
- acima de 1 ,O 

8 itens (entre 0,655 e 0,998) 
- ll i tens (entre 1,014 e 1,16 7) 

O professor o, o segundo classificado, apresenta: 

-entre 0,5 e 1,0 

- acima de 1 ,O 
- 14 itens (entre 0,516 e 0,961) 

5 itens (entre 1,025 e 1,340) 

O professor B, o terceiro classificado, apresenta: 

-entre 0,5 e 1,0 
- acima de 1 ,O 

o professor A, apresenta: 

- entre O ,5 e 1 ,O 
- acima de 1 ,O 

8 itens 
- 11 itens (entre 1,000 e 1,302} 

3 itens 
- 16 itens 

Notamos que o professor C apresenta em 8 

itens desvios padrão inferiores a 1,000 enquanto o professor 

o, apresenta em 14 itens desvios padrão inferiores a 1,000, 

no entanto o máximo desvio padrão do professor c é da ordem de 

1,167, enquanto o máximo desvio padrão do professor D é 1,340. 

Constata-se também, que nesta escola, os 

alunos foram mais unânimes na sua percepção em relação aos pr~ 

fessores que obtiveram maior classificação, do que para os 

professores menos cotados. 

Pela Tabela 9, podemos observar que as 

necessidades do ensino vistas pelos alunos, variam de escola 

para escola e de professor para professor, embora tenham algo 

de comum. 
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Assim, em 19 lugar de deficiência aponta

da pelos alunos, nas três escolas pesquisadas, temos que: 

- 8 docentes no item 6: três referentes ã escola x; três re 
ferentes à escola y e dois à escola z; 

- 2 docentes no item 3: 1 referente à escola x e outro refe 
rente à escola z; 

- 1 docente no item 10, e referente à escola y; 

- 1 docente no item 14 e referente ã escola z. 

Em 29 lugar de deficiência apontada pelos 

alunos das três escolas pesquisadas, temos que: 

- 4 docentes no item 3: dois da escola x e 2 da escola z; 

- 2 docentes no item 9: 1 da escola y e outro da escola z; 

- 2 docentes no item 16, ambos da escola y; 

- 1 docente no item 1, da escola y; 

- 1 docente no item 6, da escola z; 

- 1 docente no item 7, da escola x; 

- 1 docente no item 8, da escola x. 

Consideramos que quando se pede a percep

ção aos alunos sobre os professores, se deve portanto pedir in 

di vidualmente e não pelo grupo de professores, pois permite ao 

bom professor ser colocado n~ posição que merece (ser portanto 

estimulado) e aos menos bons (aos olhos dos alunos) serem cha

mados a atenção para determinados pontos que os alunos deseja

riam ver melhorados. Então, seria errado tirar conclusões em 

relação à média global de todos os professores, tendo em conta 

apenas a opinião dos alunos baseada nos scores observados em 

relação ao conjunto de professores. Tornou-se portanto necessá 

rio, verificar a média {x) atribuida pelos alunos a cada item 

e a cada professor, para poder encontrar a opinião daqueles , 

individualizando-a. 

No caso de uma pesquisa deste tipo, ser 

realizada sistematicamente, pE'lo menos ao fim do ano com os 

alunos do 49 ano de E.S.P., se tornaria indispensável que os 

professores fossem identificados. 



TABELA 9 - Ordenação dos !tens, segundo as médi.as obt.idas por professor, nas escolas pesqui
aadas, 1972. 

ESCOLA X ESCOLA y ESCOLA z 
PRO f~ A B c D A B c D A B c - - - - - - - - - - -It X It • X It • :X: It lo X It :X: It X It :X: It X It X It X It X 

). 

6 2,555 6 3,166 6 ~,444 3 ~,972 6 2»560 10 2,760 6 4,2 80 6 3,640 14 1,875 6 2,250 3 3,187 7 3.055 3 3,611 3 ~,833 8 t2 ,972 16 2,640 9 3,000 16 4,600 1 3,920 9 2,125 3 2,562 6 3,312 3 3,083 7 3,777 9 ~ ~ 861 7 ~,083 9 2,760 16 3,000 5 4,640 2 4,000 3 2,187 8 2,687 18 3,500 5 3,388 5 3 '9 72 1 t2,88E 9 ~,083 1 2 ,880 1 3,040 13 4,680 8 4,000 6 2,187 14 2 ,6 87 4 3,687 
8 3 j505 10 14,000 5 2~88€ 6 ~,111 14 2 '880 13 3 ,c 80 18 4,6 80 10 4,000 1 2,312 2 2 '750 10 3,6 87 1 3,444 8 14,083 a 2 . 9 72 2 ~,138 8 2,920 3 3,160 3 ' 4,720 14 4,000 16 2,375 4 2 '812 14 3,687 9 3,472 2 .4,111 13 3 :o2 7 1 3 , 16 6 4 3,000 14 3,160 8 ' 4,720 J 4,040 .a 2,562 9 2,812 7 3,750 18 3~4'/2 13 4 '111 10 ~,055 5 ~ '19 4 7 3,080 17 3,160 7 4,760 , .. 4,040 2 2,687 5 2,875 17 3,750 4 3,500 1 ~.::.38 4 p,111 16 ~ '19 4 3 3,160 8 3,~00 10 4,760 7 4 ,o 80 17 2 ,6 87 1 2,937 2 3 ,812 16 3,555 9 ~ '194 18 13,111 11 ~,250 13 3,160 11 3,~::>0 14 4,760 16 4 ,080 13 2 ,812 18 2,937 8 3,812 2 3,5 83 10 14,194 7 f3,13f: 18 ~,250 15 3,240 7 3,2 ao 4 4,800 17 4 ,o 80 18 2,812 7 3,000 9 3,812 10 3,666 12 14,277 14 p' 138 13 p,277 ]. 3,320 6 3,360 12 4,800 9 4,120 7 2 ,875 16 3,062 16 3,812 15 3,722 14 ,.. ,2 77 2 3,166 14 ~,277 5 3,320 2 3, '*OO 1 4,840 18 4,120 10 2 ,9 37 17, 3,125 5 3,9 37 14 3,777 15 4,305 16 3,222 10 ~ ,361 17 3,360 4 3,440 9 4,880 11 4,200 5 3,000 10 3,107 13 3,9 37 17 3 ,Oj3 11 ~,361 17 3,380 4 ~,416 18 3,360 12 3,520 11 4,880 13 4,200 4 3,062 13 3,187 1 4.00" 13 3,880 16 ~, 361 11 3,722 12 ~ ,416 10 3,560 18 3,560 2 4,920 5 4,320 11 3,250 12 3,500 12 4,062 19 4 ,o 03 19 ~,388 12 ~,750 17 ~,527 11 3,560 15 3,600 15 4,920 12 4,400 12 3,250 19 3,562 19 4,062 12 4 '194 17 ~.444 19 3,805 15 ~,aos 12 3, 880 5 3,720 19 4,920 15 4,440 15 3,750 15 3,9 37 11 4,065 11 4,361 4 ~,527 15 ~ ,861 19 p,888 19 4 ,6 80 19 4,240 17 4,960 19 4,6 80 19 3,750 11 4,000 15 4,125 

• 
~,106 3,177 ~ ,283 2,762 X 3,5 75 - - - - 3,227 - 3,309 - 4, 764 - 4,124 - - ' 3,045 - 3, 7 89 

It. 

6 
3 

.19 · 
1 
8 
9 ' 

14' 
5 

16 
2 
7 

18• 
4 · 

13 
17 
.10 
11 ' 
12• 
15 

-

D 
-

. . X 

12,75~ 
3 ,·os2 
i3 , " 12~ 
~,2j(, 
~, 312 
3,312 
~, 375 
3'.437 
~:437 
~,5'Ju 
~.soo 
~,562 
~.625-
~,625. 
~,625 
~,f 87 
t:- ,"812 
~ t 87.5 
jt. , ti .J.O 

. . . 

-
~,466 

U1 
U1 
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Então a variação de deficiências por do

centes de escola é bastante grande como se pode verificar no 

Quadro 2. 

QUADRO 2 

PER-
GWTA 

1 

2 

3 

4 
5 

6 
7 
8 

9 

lO 
ll 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Variação de deficiência encontrada nas três 

escolas pesquisadas, em relação à colocação 
das perguntas formuladas, em 1972. 

ORDEM DE DEFICI~NCIA NAS ESCOLAS 

X y z 

99 39 69 

79 139 89 

29 69 29 
149 119 119 
59 16tf. 139 
19 19 19 
39 109 109 
49 79 59 
69 49 49 

109 89 149 
179 159 179 
169 189 169 
119 99 159 
139 59 39 
189 179 199 
129 29 79 
159 129 129 

89 149 99 
199 199 189 

Conforme verificamos por coincidência, 

o i tem 6 está em primeiro lugar para os docentes das três 

E.E. 



- 57 -

TABELA lO - Score total obtido por escola; máximo e mínimo 

esperado; máximo e mínimo observado, e ampli tu

de de variação dos scores observados, 1972. 

SCORE POR ESCOLA 

ESPERADO OBSERVADO AMPLITUDE 

ESCOLA 
DE VARIA-
ÇÃO DOS 

Máximo MÍnimo Máximo Mínimo SCORES OB 
SERVADOS:-

X 720 144 582 406 176 

y 500 100 454 346 108 

z 320 64 253 168 085 

Na Tabela 10, verificamos em números abso 

lutos os valores observados, no entanto, transformando-os em 

percentuais na Tabela 11, mais fácil se toma o nosso comentá-

rio. 

TABELA 11 - Percentual de score máximo e mínimo esperado; 

máximo e m!nim:> observado, e amplitude de varia 

ção dos scores observados, 1972. 

SCORE POR ESCOLA 
ESPERADO OBSERVADO AMPLITUDE 

ESCOLA DE VARIA-
çro DOS 
SCORES OB 

Máximo M!nimo Mâximo Mínimo SERVADos:-
% % % % ' 

X 100 20 80,83 56,38 24,45 

y 100 20 90 ,ao 69,20 21,60 

z 100 20 79,06 52,50 26,56 

Pela observação das Tabelas 10 e 11, ve

rificamos que na escola y, houve um score máximo de 90 ,8% ; 

quer dizer que se sobressaiu um !tem com quase 100% de máximo 

de pontuação dada por todos os al'W'los aos docentes da escola 

y, e o score mínimo dista apenas 21,6% e é entre as 3 escolas, 

a menor amplitude de variação. A escola z, apresenta a maior 

amplitude de variação- 26,56%- logo, maior heterogeneidade 

de respostas, seguindo-se-lhe a escola x, com 24,44%. Esta es

cola, representa a mediana da amplitude de variação. 
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ASSOCIAÇlo ENTRE AS SUB-VARIAVEIS DEPENDENTES 

Quando pensamos elaborar este estudo, vã

rias indagações se nos puseram. 

Assim, em relação à primeira associação , 

refletimos sobre se o aluno percebia que quando os objetivos da 

disciplina ou de capítulos da disciplina eram mais bem clarifi

cados pelo professor, se o conteúdo do programa dado pelo mesmo 

professor era também de acordo com esses objetivos. 

Quanto à segunda associação estabelecida, 

pergunta-se-nos se quando o aluno reconhece que o conteúdo do 

programa fomecido pelo professor é melhor, é quando também can 

sidera atualizado, vasto e preciso o conhecimento do professor 

sobre a matéria e vice-versa. 

Em referência à terceira associação, pôs

-se-nos a objeção seguinte: Será que quando o aluno reconhece 

que o professor tem conhecimento da matéria, a relaciona com 

outras áreas e problemas atuais 1 ou basta que se limite ao pro

grama estabelecido? 

Na quarta associação, tentamos verificar 

se existia relação entre o conhecimento do professor sobre a 

matéria e a sua preocupação no uso variado de metodologia do 

ensino, reconhecida evidentemente pelo aluno. 

Em relação à quinta associação, foi nossa 

intenção pesquisar sobre o que o aluno percebe quanto à varia

ção de metodologia do ensino e a necessidade do professor lhe 

despertar interesse em aprender. 

Quanto à sexta associação, tentamos inves 

tigar se quando o aluno acha que o professor lhe pediu trabalhos 

muito claros, interessantes e coordenados com o assunto das au

las, ao mesmo tempo deu atenção pessoal ao trabalho do aluno. 
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Em referência à sétima associação, foi 

nossa intenção inquirir sobre se quando o aluno pensa que o 

professor o deseja ajudar, ao mesmo tempo dá atenção pessoal 

ao trabalho do aluno. 

Na oitava associação, achamos importan

te saber se quando o aluno é de opinião que o professor tem 

habilidade para guiar o processo de aprendizagem, admite dife 

renças de opinião. 

Quanto à nona associação, consideramos 

indispensável indagar na nossa pesquisa, se se verificava uma 

das conclusões da pesquisa elaborada por MURRAY2 8 , isto é, o 

autor diz que os professores reconhecidos pela percepção dos 

alunos como mais atualizados, são os que os alunos percebem 

também que criam mais situações em que demonstram interesse pe 

la aprendizagem dos alunos. A nossa associação relaciona então, 

como considerou o conhecimento do professor sobre a matéria 

(tendo em conta as categorias extremas, desde sempre vasto, p~ 

ciso e atualizado, a muito deficiente e desatualizado) e se achou 

que o professor lhe despertou interesse por aprender. 

Na décima associação tentamos pesquisar 

sobre a possivel relação existente, entre clarificação dos 

objetivos da disciplina ou capítulo da disciplina feita pelo 

professor e a habilidade do professor em guiar o processo de 

aprendizagem. 

Na décima primeira associação, quisemos 

verificar a relação existente entre a opinião do aluno sobre os 

trabalhos pedidos pelo professor e sobre a habilidade que o 

professor teve em guiar o processo de aprendizagem. 
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TABELA 12 - Classificação das respostas às perguntas~ "Como 

considerou clarificados os objetivos da discipli 

na fornecidos pelo professor" (perg .1) e "Qual 

a sua opinião sobre o conteúdo do programa dado 

pelo professor" (perg.2), na escola x, em 1972. 

:$_ + - TOTAL 
1 

+ 44 27 71 

- 13 60 73 

TOTAL 57 87 144 

x2 • 4 ,2250 
2M 

X C • 2 7 ,5 371 

Y • +O, 7652 

CONCLUSÃO: Houve mais respostas positivas para a pergunta 1 

do que para a pergunta 2 (X
2 

M• 4 ,2250), no entanto eltiste con 

cordância nas respostas positivas das perguntas 1 e 2 (X
2

C'"' 

27,5371) considerando-se uma associação positiva muito fcrte 

(Y• +0,7652) 

TABELA 13 - Classificação das respostas às perguntas: "Como 

conside.rou clarificados os objetivos da disci

plina fornecidos pelo professor" {perg.l) e "Qual 

a sua opinião sobre o conteúdo do programa dado 

pelo professor" (perg.2) , na escola y, em 1972. 

+ 

TOTAL 

X .., 
2M 

X • c 

o '2 35 2 

37,6201 

Y • +O ,9130 

+ 

55 

10 

7 

28 

TOTAL 

62 

38 

CONCLUSÃO: As respostas positivas para as perguntas 1 e 2, fo

ram sensivelmente semelhantes (X
2

M• 0,2352) e existe concordân

cia nas respostas positivas das perguntas 1 e 2 (X
2 c'"' 37 ,6201), 

considerando-se uma associação positiva muito forte (Yc +0,9130) 
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TABELA 14 - Classificação das respostas .às perguntas t "Como 

considerou clarificados os objetivos da disciplina 

fornecidos pelo professor" (perg.l) e "Qual a sua 

opinião sobre o cooteúdo do programa dado pelo pr.2. 

fessor" (perg.2) ,na escola z, em 1972. 

~ + .. 
TOTAL -

g 

+ 21 4 25 .. 6 33 39 
TOTAL 27 37 64 

x2 • 
2M 

X • c 

0,1000 

26,6617 

Y • +O ,9 330 

CONCLUSlo: As respostas positivas às perguntas 1 e 2, foram 
2 sensivelmente semelhantes (X l;f• 0,1000) e existe concordância 

nas respostas positivas da pergunta 1 e 2 (x2c· 26,6617), con

siderando-se uma associação positiva muito forte (Y• + 0,9330) 

TABELA 15 - Classificação das respostas às perguntas: "Qual 

T 

• - d a sua opiniao sobre o conteudo o programa dado 
I r· 

pelo professor" (perg.2) e "Como considerou o co 

nheciimnto do prbfessor sobre a matéria" (perg. 4) 

na escola x, etn 19 72. 

+ TOTAL 

+ 58 18 76 

16 52 68 
TAL 1 1 

x2 • 0,0294 
2M 

X • 37,9460 c 
y - +0,8256 

CONCLUSlo: As respostas positivas para as perguntas 2 e 4, f~ 
2 

ram sensivelmente semelhantes (X M• 0,0294) e existe concordân-
2 

da nas respostas positivas das perguntas 2 e 4 (X c· 37 ,9460), 

considerando-se uma associação positiva muito forte (Y• +0,8256) 
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TABELA 16 - Classificação das respostas às perguntas: "Qual 

a sua opinião sobre o cooteúdo do programa dado 

pelo professor" (perg.2) e •como coosidercu o 

conhecimento do professor sobre a matéria'' (perg. 

4) , na escola y, em 1972. 

~ + - TOTAL 
p 

+ 57 

- 8 
TOTAL 65 

x2 • o ,oooo 
2M 

X C • 36 ,2 304 

y • +0,9073 

9 66 

26 34 
35 34 

CONCLUSlo: Houve tantas respostas positivas para a pergunta 2 

como para a pergunta 4, pelo que x2
M • 0,0000; existe concordâ~ 

cia nas respostas positivas das perguntas 2 e 4 (X2c· 36 ,2304) 

considerando-se uma associação positiva muito forte (Y• +0,9073) 

TABELA 17 - Classificação das respostas às perguntas: "Qual a 

a sua opinião sobre o conteúdo do programa dado P!. 
lo professor" (perg.2) ~, "Como considerou o coohe 

cimento do professor sobre a matéria" (perg.4) , na 

escola z, em 1972. 

+ 

TOTAL 

2, 4000 

17,1141 

+ 

23 

11 
3 

4 

26 
30 

TOTAL 

27 

37 
4 

CONCLUSÃO: Houve mais respostas positivas para a pergunta 4 
do que para a pergunta 2 (x\_1• 2 ,4000), no entanto existe con 

eordância nas respostas positivas das perguntas 2 e 4 (X2 C • 

17,1141), considerando-se uma associação positiva muito forte 

(Y• + 0,8629) 
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'l'ABBLA 18 - Classificação das respostas às perguntas: •como 

considerou o conhecimento do professor sobre a 

matéria (perg. 4) e "Houve relacionamento da maté 

ria com outras áreas e problemas a-t-uais" (perg.S), 

na escola x, em 1972. 

+ 

TOTAL 

+ 

54 

23 

0,2142 

• 34,1992 

- +0,7114 

19 

48 

TOTAL 

73 

CONCLUSlO: As respostas positivas para as perguntas 4 e 5, 

foram sensivelmente semelhantes (X2M • 0,2142) e existe con

cordância nas respostas positivas das perguntas 4 e 5 (X2 C • 

34,1992), considerando-se uma associação positiva muito forte 

(Y • +0,7114) 

TABELA 19 - Classificação das respostas às perguntas= •como 

considerou o conhecimento do professor sobre a 
matéria" (perg. 4) e "Houve relacionamento da ma 

téria com outras áreas e problemas atuais" 
(perg.S) , na escola y, em 1972. 

+ TOTAL 

+ 59 7 66 

14 
TOTAL 73 

x2 • 1,7142 
2M 

X C • 24,0796 

y • +O ,8466 

CONCLUSlO: Houve mais respostas positivas para a pergunta 5, 
do que para a pergunta 4 (X2 • 1,7142), no entanto existe con 

eordância nas respostas posi~ivas das perguntas 4 e 5 (X2 C • 

24,0796), considerando-se uma associação positiva muito forte 

(Y• + O ,8466). 

..;'- ~-
L[ .· 

. ' ,_ .. l 
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TABELA 20 - Classificação das respostas às perguntas: "Como 
considerou o conhecimento do professor sobre a 
matéria"(perg.4) e "Houve relacionamento da ma
téria com outras áreas e problemas atuais" 
(perg.S) 1 na escola Z 1 em 1972. 

+ TOTAL 

+ 20 14 34 

7 23 30 
TOTAL 

x2 • 1,7142 
2M 

X • 6 '839 7 c 
y - +0,6487 

CONCLUSÃO: Houve mais respostas positivas para a pergunta 4 
do que para a pergunta 5 (X2 M• 1 ,7142), no entanto existe con 

cordância nas respostas positivas das perguntas 4 e 5 (X2 C • 

6,8397), considerando-se uma associação positiva moderada 

(Y • +0,6487) 

TABELA 21 - Classificação das respostas às perguntas: "Como 
considerou o conhecimento do professor sobre a 
matéria11 (perg. 4) e "Quanto à metodo1oqia do en 
sino11 (perg.6) 1 na escola x, em 1972. 

+ 

TO AL 

x2 .,. 6,5573 
2M 

X C • 3,8756 

+ 

33 

20 
5 

Y • +O, 3360 

TOTAL 

74 

70 

CONCLUSÃO: Houve mais respostas positivas para a pergunta 4, 
do que para a pergunta 6 (X2M • 6,5573), contudo existe concor 

dância nas respostas positivas das perguntas 4 e 6 (x2 • c 
3,8756), considerando-se uma associação positiva moderada (Y • 

+ o ,3360) 



- 65 -

TABELA 22 - Classificação das respostas às pergWltas: "Como 

considerou o conhecinento do professor sobre a 

matéria" (perg. 4) e "Quanto à metodologia do en 

sino" (perg.6), na escola y, em 1972. 

+ 

TOTAL 

x2 
• 8,82 75 

2M 
X C • 18,4076 

y - +0,7943 

+ 

23 

TOTAL 

66 

34 
10 

CONCLUSÃO: Houve mais respostas positivas para a pergunta 4, do 

que para a pergunta 6 <x\1 • 8,8275), contudo existe concordância 

nas respostas positivas das perguntas 4 e 6 {X
2

C • 18,4076), con

siderando-se uma associação positiva muito forte {Y• +0,7943). 

TABELA 23 - Classificação das respostas às perguntas: "Como 

considerou o conhecimento do professor sobre a 

matéria" (perg.4) e "Quanto à metodologia do en 

sino" (perg.6), na escola z, em 1972. 

+ 

TOTAL 

x2 
• 16 ,0555 

2M 
X C • 16,39 7 3 

y - + 1 

+ 

18 

30 

TOTAL 

34 

30 

CONCLUSÃO: Embora tenha havido mais respostas positivas para 

a pergunta 4, do que para a pergunta 6 (X
2 

M • 16 ,0555), existe 

concordância nas respostas positivas das perguntas 4 e 6 (x
2 C • 

16,3973) e a associação é perfeita positiva (Y • + 1) 
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TABELA 24 - Classificação das respostas às perguntas: "E quanto 

à metodologia do ensino" t"'erg.6) e "Achou que o 

professor lhe despertou interesse em aprender" 

(perg.S) 1 na escola x, em 1972. 

+ 

TOTAL 

6,0208 

15,6458 

• +0,6229 

+ 

38 

32 
70 

16 

58 
74 

TOTAL 

54 

90 
144 

CONCLUSÃO: Houve mais respostas positivas para a pergunta B 
do que para a pergunta 6 (X2M = 6~0208), no entanto existe 

2 concordância nas respostas positivas das perguntas 6 e 8 (X c· 
15 ,6458), considerando-se uma associação positi•ra substancial 

(Y • +0,6229) 

TABELA 25 - Classificação das respostas às perguntas: "E quanto 

à metodologia do ensino" (perg.6) e "Achou que o 

professor lhe despertou interesse em aprender" 

(perg.8) 1 na escola y, em 1972. 

TOTAL 

5,5000 

• 31,1569 

- +0 ,8924 

+ 

5 

34 
39 

TOTAL 

49 

51 
100 

CONCLUSÃO: Houve mais respostas positivas para a pergunta 8 

do que para a pergunta 6 (X
2

M • 5,5000), contudo existe concor 
2 -

dância nas respostas positi,ras das perguntas 6 e 8 (X c•31,1569), 

considerando-se 

(Y • +O ,8924) 

uma associação positiva muito forte 
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Classificação das respostas às perguntas: "E quanto 

à metodologia do ensino" (perg.6) e •Achou que o 

professor lhe despertou interesse em aprender" 

(perg.8), na escola z, em 1972. 

+ TOTAL 

+ 16 o 16 

12 36 48 
TOTAL 8 36 6 

x2 • 10,0833 
2M 

X • 24,4656 c 
y • + 1 

CONCLUSlO: Embora tenha havido mais respostas positivas para 

a pergunta 8 do que para a pergunta 6 (X2M • 10,0833), existe 

concordância nas respostas p os i ti v as das pe rguat as 6 e 8 ( x2 
• c 

24,4656) e a associação é perfeita positiva (Y • + 1) 

TABELA 27 - Classificação das respostas ãs perguntas: "Como 

considerou os trabalhos pedidos pelo professor" 

(perg. 7) e "Houve atenção pessoal do professor 

ao trabalho do aluno" (perg.l2) , na escola x , 
em 1972. 

+ 

TOTAL 

x2 
• 22,6875 

2M 
X • 17,6370 c 
y - + 0,7573 

+ 

63 

41 
104 

1 

33 
40 

TOTAL 

70 

74 
14 

CONCLUSÃO: Houve mais respostas positivas para a pergunta 12 

do que para a pergunta 7 (X
2 

M • 22 ,6875), no entanto, existe 

concordância entre as respostas positivas das perguntas 7 e 12 

(X2C • 17,6370), considerando-se uma associação positiva muito 

forte (Y • +O, 7 57 3) 
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TABELA 28 - Classificação das respostas às perguntas: "Como 

considerou os trabalhos pedidos pelo professor" 

(perg.7) e "Houve atenção pessoal do professor 

ao trabalho do aluno" (perg.l2) , na escola y, 

em 1972. 

+ 

T TAL 

+ 

60 

5,7600 

- 14,5507 

- +0,7751 

TOTAL 

6 66 

CONCLUSÃO: Houve mais respostas positivas para a pefgunta 12 
2 

do que para a pergunta 7 (X M • 5,7600), contudo existe con-

cordância nas respostas positivas das perguntas 7 e 12 (X
2 

C • 

14,5507), considerando-se uma associação positiva muito forte 

(Y • +0,7751) 

TABELA 29 - Classificação das respostas às perguntas: "Como 

considerou os trabalhos pedidos pelo professor'' 

(perg. 7) e "Houve atenção pessoal do professor 

ao trabalho do aluno" (perg.l2), na escola z, 

em 1972. 

+ TOTAL 

+ 22 2 24 

25 40 
TOTAL 

x2 • 8,4705 
2M 

X • 15,8921 c 
y - +0,8965 

CONCLUSÃO: Houve mais respostas positivas para a pergunta 12 
do que para a pergunta 7 (X2 M • 8,4705), contudo existe con

cordância nas respostas positivas das perguntas 7 e 12 (X
2

C .. 

15,8921), considerando-se uma associação positiva muito forte 

(Y • +O ,8965) 
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TABELA 30 - Classificação das respostas ãs perguntas: "E quanto 
ao desejo de ajudar" (perg .11) e "Houve atenção pe!_ 
soal do professor ao trabalho do aluno" (perg.l2), 
na escola x, em 1~72. 

+ 

TOTAL 

+ 

84 

o,oooo 
• 27,8952 

• +O, 7 85 8 

TOTAL 

16 100 

CONCLUSÃO: Houve iguais respostas positivas para as perguntas 

11 e 12 (X2 M •O ,0000), existe concordância entre as respostas 

positivas das perguntas 11 e 12 (X2C • 27,8952) e consideramos 

uma associação positiva muito forte (Y • +0,7858) 

TABELA 31 - Classificação das respostas às perguntas: "E quanto 
ao desejo de ajudar" (perg.ll) e "Houve atenção pe!_ 
soal do professor ao trabalho do aluno" (perg.l2), 
na escola y, em 19 72. 

+ TOTAL 

+ 68 3 71 

11 18 29 
TOTAL 79 21 10 

x2 • 3,5000 
2M 

X • 38,1125 c 
y • +0,9474 

CONCLUSÃO: Houve mais respostas positivas para a pergunta '!~, 

do que para a pergunta 1l (X
2M • 3,5000) no entanto, existe con 

cordância nas respostas positivas das perguntas 11 e 12 (X2C • 

38,1125), considerando-se uma associação positiva muito forte 

(Y • +0,9474) 
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TABELA 32 - Classificação das respostas às perguntas: "E quanto 

ao desejo de ajudar" (perg.ll) e "Houve atenção pes 

soal do professor ao trabalho do aluno" (perg.12), 

na escola z, em 1972. 

+ TOTAL 

+ 32 10 42 

5 17 22 
TOTAL 37 27 

'"I 

x"" "" 1,0666 
2M 

X • 14,7987 c 
y • +O ,8316 

CONCLUSÃO: Houve mais respoBtas positivas para a pergunta 11 
do que para a perguuta 12 (X

2
M • 1,0666), contudo existe con

cordância entre as respostas positivas das perguntas 11 e 12 

(X
2

C • 14,7987}, considerando-se uma associação positiva mui

to forte(Y• +0,8316) 

TABELA 33 - Classificação das respostas ãs perguntas: "Qual a 

sua opinião sobre a habilidade que o professor t~ 

ve em guiar o processo de aprendizagem" (perg.9) 

e "O professor adrni te diferenças de opinião" 

(perg.l4), na escola x, em 1972. 

~ + - TOTAL . 

+ 62 8 70 

- 21 53 74 
TOTAL 83 61 144 

x2 • 4 ,9655 
2M 

X C = 50 ,9 430 

y • +0.9027 

CONCLUSÃO: Houve mais respostas positivas para a perguntaJ.4_ 

do que para a pergunta 9 tx2
M • 4,9655) contudo existe con

cordância entre as respostas positivas das perguntas 9 e 14 

(X
2

C • 50,9430), considerando-se uma associação positiva mui 

to forte (Y • +0,9027) 
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TABELA 34 - Classificação das respostas às perguntas: •oual a 
sua opinião sobre a habilidade que o professor t_! 
ve em guiar o processo de aprendizagem" (perg.9) 
e "O professor admite diferenças de opinião" 
(perg.l4) , na escola y, em 19 72. 

~ g 

+ 

-
TOTAL 

0,2666 

• 44,8392 

• +O ,9389 

+ 

52 

6 
58 

- TOTAL 

9 61 

33 39 
4Z 100 

eoNCLUSlO: As respostas positivas para as perguntas 9 e 14, fo

ram sensivelmente semelhantes (X
2

M • 0,2666) e existe concordân

cia entre as respostas positivas das perguntas 9 e 14 (X2 C • 

44,8392), considerando-se uma associação positiva muito forte (Y • 

+0,9389) 

TABELA 35 - Classificação das respostas às perguntas: "Qual a 
sua opinião sobre a habilidade que o professor te
ve em guiar o processo de aprendizagem" (perg.9) 1 

e "O professor admite diferenças de opinião" 
(perg.l4) 1 na escola z, em 19 72. 

+ TOTAL 

+ 19 5 24 

5 35 40 
TOTAL 2 40 64 

x2 • 0,1000 
2M 

X C - 25,6711 
y • +O ,92 75 

CONCLUSiO: As respostas positivas is perguntas 9 e 14 foram 

iguais (X2 M • 0,1000) e existe concordância entre as respostas 
2 

positivas das perguntas 9 e 14 (X C • 25,6711), considerando-se 

uma associação positiva muito forte (Y • +0,9275) 
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TABELA 36 - Classidicação das respostas às perquntas: "Como 

considerou o conhecimento do professor sobre a 

matéria" (perg.4) e "Achou que o professor lhe 

despertou interesse em aprender" (perg. 8) , na 

escola x, em 1972. 

~ 4 

+ 

-
TOTAL 

x2 
• o ,1025 

2M 
X C • 28,5213 

y - +0,7587 

+ 

53 

18 
71 

- TOTAL 

21 74 

52 70 
73 144 

CONCLUSlO: As respostas positivas às perguntas 

sivelmente semelhantes (X
2

M • 0,1025), e existe 

entre as respostas positivas às perguntas 4 e 8 

4 e 8 -s ao sen-

concordância 

(X
2 

• 28,5213) c 
considerando-se uma associação positiva muito forte(Y• +0,7587) 

TABELA 37 - Classificação das respostas às perguntas: "Como 

considerou o conhecimento do professor sobre a 

matJria" (perg.4) e "Achou que o professor lhe 

despertou interesse em aprender" {perg. 8) , na 

escola y, em 1972. 

+ 

TOTAL 

+ 

56 

6 

0,5625 

•• 34,9178 

• +O ,9263 

10 

28 

TOTAL 

76 

CONCLUSlo: Houve mais respostas positivas à pergunta 4, do que 

para a pergunta 8 (X
2 

• 0,5625), no entanto existe concordânM 
cia nas respostas positivas das perguntas 4 e 8 (X2C • 34,9178) 

considerando-se uma associação positiva muito forte (Y •+0,9263) 
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TABELA 38 - Classifi~aç~o das respostas às perguntas: "Como 

considerou o conhecimento do professor sobre a 

matéria (perg.4) e "Achou que o professor lhe 

despertou interesse em aprender" (perg. 8) , na 

escola z, em 1972. 

~ g 

+ 

-
':C'!'AL 

1,5625 

• 14 '82 37 

• +0,8253 

+ 

23 

5 
28 

- TOTAL 

11 34 

25 30 
36 64 

CONCLUSÃO: Houve mais· respostas pos1t1vas para a pergunta 4, 
. ... 

do que para a perguntaS (X~M • 1,5625), contudo existe conco~ 

dância nas respostas positivas ãs perguntas l. e 8 (X
2

c•l4,8237} 

considerando-sa uma associação positiva muito forte (Y • 

+O ,8253) 

TABELA 39 - Classi :;·i cação dr.-.':" respostas às perguntas: "Como 

considerou clarificados os objetivos da discipli

na, fornecidos pelo professor" (~·~erg.l) e "Qual a 

s·m opinião sobre a habilidade que o professor t~ 

'~ em guiar o processo de aprendizagem" (perg.9), 

na escola x, em 1972. 

~ + - TOTAL 
1 

+ 58 12 70 

- 12 62 74 
TOTAL 70 74 144 

x2 
.. o ,0416 

2M 
X C • 61,310 7 

Y • • +O ,9229 

CONCLUSÃO: Houve iguais respostas positivas para a pergunta 1 
2 e 9 (X M • O ,0416) e existe concordância nas respostas positivas 

às perguntas 1 e 9 (X
2 

C • 61 ,3107), considerando-se uma associa

ção positiva muito forte (Y• +0,9229) 
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TABELA 40 - Classificação das respostas às perguntas: "Como 

considerou clarificados os objetivos da disci-

plina, fomecidos pelo professor" (perq.l) e 

"Qual a sua opinião sobre a habilidade que o 

professor teve em guiar o processo de aprendiz~ 

gem" (perg.9) 1 na escola y 1 em 1972. 

+ 

TOT L 

0,0000 

38,8836 

• +0,9144 

+ TOTAL 

52 9 

CONCLUSXO: Houve iguais respostas positiva• para as perguntas 

1 e 9 (x
2 

M • O ,0000) e existe concordância nas respostas positi 
2 -

vas às perguntas 1 e 9 (X C • 38,8836), considerando-se uma asa~ 

ciação positiva muito forte (Y• +0,9144) 

TABELA 41 - Classificação das respostas às perqwltas: "Como 

considerou clarificados os objetivos da disci-

plina, fornecidos pelo professor" (perg.l) e 

"Qual a sua opinião sobre a habilidade que o 

professor teve em guiar o processo de apxendiz~ 

qem" (perg. 9) 1 na escola z 1 em 1972. 

+ TOTAL 

+ 18 7 25 

6 33 39 
TOTAL 

x2 • 0,0000 
2M 

X • 18,4888 c 
y • +0,8679 

CONCLUSXO: Houve iguais respostas positivas para as perguntas 

1 e 9 cx2 
M • O ,0000) e e xis te concordância nas respostas positi 

vas às perguntas 1 e 9 (x
2C • 18,4888), considerando-se uma as

sociação positiva muito forte (Y • +0,8679) 
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TABELA 42 - Classificação das respostas às perguntas: "CoiOO con

siderou os trabalhos pedidos pelo professor" (perg.7) 

e "Qual a sua opinião sobre a habilidade que o pro

fessor teve em guiar o processo de aprendizagem• 

(perg.9) , na escola x, em 1972. 

+ TOTAL 

+ 47 21 68 

24 52 76 
TOTAL 7 73 

x2 • 0,0888 
2M 

X • 18,7591 c 
y • +0,6580 

CONCLUSÃO: Houve mais respostas positivas -pergunta 9 do que ã 
pergunta 'f (x

2 
M • O ,0888), no entanto existe concordância nas 

respostas positivas às perguntas 7 e 9 (X2C • 18,7591), consid~ 
rando-se uma associação positiva substancial (Y• +0,6580). 

TABELA 43 - Classificação das respostas às perguntas: "Como 

considerou os trabalhos pedidos pelo professor" (perg. 7) 

e "Qual a sua opinião sobre a habilidade que o pro

fessor teve em guiar o processo de aprendizagem na es 

cola y, em 1972. 

+ TOTAL 

+ 53 13 66 

8 26 
TOTAL 61 3 

x2 • 
2M 

0,7619 

X C • 28,0637 

y • +O, 8596 

CONCLUSÃO: Houve 

ã pergunta ~ (X2 • 
M 

p os t as p os i ti v as das 

do-se uma associação 

mais respostas positivas ã pergunta 7, do que 

0,7619), contudo existe concordância nas res

perguntas 7 e 9 (X2C • 28,0637), consideran

positiva muito forte (Y• +0,8596) 



- 76 -

TABE:.A 44 - Classificação das respostas às perquntas: "Co., 
considerou os trabalhos pedidos pelo professor• 

(perg. 7) e "Qual a sua opinião sobre a habilid~ 

de que o professor teve em guiar o processo de 

aprendizagem" (perg .. 9) , na escola z, em 1972. 

~ 7 

+ 

-
TOTAL 

x2 
• o ,0833 

2M 
X C • 23,5929 

y • +0,8888 

+ 

18 

6 

24 

- TOTAL 

6 24 

34 40 

40 64 

CONCLUSÃO: Houve igual numero de respostas positivas ãs 

perguntas 7 e 9 (X
2

M • 0,0833) e existe concordância entre 

as respostas positivas das perguntas 7 e 9 (X
2

C • 23,5929) 

considerando-se uma associação positiva muito forte (Y • 

+O, 8888) 



TABELA 45 - Conparação entre os valores de ';("" corrigido de COCHRAN 1 }(' de McNEMAR e 

coeficiente de YULE 1 encontrados nas tabelas de associação de variáveis 

qualitativas 1 nas escolas pesquis adas 1 em 19 72. 

~ VALORES x2 c~rrigido de COCHRAN x 2 de McNE MAR Coeficiente de YULE 

ASSOC~~ 
AÇÃO DOS SCOLA X y z X y z X y z 
ITENS 

Do item 1 com Item 2 27,5371 37,6201 26,6617 4,2250 o , 2 32 9 0,1000 +0,7652 +0,9130 +0~9330 

Do item 2 com item 4 37,9460 36 ,2304 17,1141 0,0294 0,0000 2 '4000 +0,8256 +0,9073 +0,8629 

Do item 4 com item 5 34,19 9 2 24,0796 ~*6, 839 7 0,2142 1,7142 1,7142 +0,7114 +0,8466 +0!6487 

Do item 4 com item 6 *3,8756 18,4076 16,3973 6,5573 8 '82 7 5 16,0505 +0 2 3360 +0,7943 +1,0000 

Do item 6 com item 8 15,6458 31,1569 24,4656 6,0208 5,5000 10,0833 +0 26220 +0,8924 +1,0000 

Do item 7 com item 12 17,6370 14,5507 15,8921 ~2_1_6875 5 '7600 8,4705 +0,7573 +0,7751 +0,8965 

Do " 11 com item 12 2 7 '89 52 38,1125 14,7987 0,0000 3,5000 1,0666 +O, 7 85 8 +0 ,9474 +G,8316 

Do i tem 9 C01'1 item 14 50,9430 44,8392 25,6711 4,9655 0,2666 0,1000 +0,9027 +0,9389 +0,9275 

Do item 4 com item 8 28,5213 34,9178 14,8237 Os 1025 0,5625 1,5625 +O , 7 58 7 +0,9263 +0,8253 

Do item 1 con; i tem 9 61,3107 38,8836 18,4888 o ,o 416 0,0000 0,0000 +0,9229 +O ,9141 +0,8679 

Do item 7 com item 9 18,7591 28,0637 23,5929 0,0888 o '7619 ' o ,0833 +Ot6580 +0,8596 -;-O ,8888 

OBSERVAÇÃO. * - significante a 5% 

** - significante a 1% 

- os demais valores são significantes a 0,1% 

- sublinhamos os coeficientes de Yu1e abaixo do limite fixado por DAVIs 11 

para uma associação muito forte e os x2 de McNemar acima do nfve1 de 

significância de o,l% (()(.., • 10 ,827) ....., 
....., 
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Na Tabela 45 , comparamos os resultados nas 

trinta e três associações a que nos referimos anteriormente. 

Nas associações dos itens 1 e 2, 2 e 4, 11 

e 12 1 9 e 14 1 4 e 8, 1 e 9, não se verificaram nas três escolas 

pesquisadas, quaisquer resultados fora dos valores que estipula

mos como significantes na nossa pesquisa. Porém as associações 

dos itens 4 e 5 referente à escola z, 6 e 8, referente ã escola 

x, e 7 e 9, referente ã escola y 1 revelaram. se associações posi 

tivas substanciais 1 respectivamente com y• + O ,6487; y:r:::. + O ,6229 

e y= + o 1 6580. 

A associação dos itens 4 e 6 na escola x revelou uma associação 

positiva moderada com y:r:::. + O 1 3360 1 associada a x2 de Cochran sis 

nificante apenas a 5% 1 o que nos põe em dúvida esta associação 

entre o coohecin~ento do professor sobre a matéria e a metodolo

gia do ensino, embora nas escolas y e z, os resultados só se re

velEln além do limite fixado para o x2 McNemar, na escola z, com 

x2
M = 16,0505. 

Na associação dos itens 7 e 12 1 na escola 

X 1 os valores de x2 
M = 22 1 6 875; põe-nos também em dúvida sobre 

o valor da associação; no entanto para as escolas y e z os valo 

res estão dentro do nível de significância. 

Embora com estas exceções, referentes ap!_ 

nas a uma escola e não a todas as escolas em relação aos mesmos 

itens 1 podemos afirmar que existe ccncordância entre as respos

tas positivas das associações à exceção da referente ao resulta 
2 2 do x M = 16 1 0505 para a escola z e x M = 22,6875, para a esco 

la x. 

Se existe concordância entre as respostas 

~ositivas 1 podemos concluir que: 
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A - os professores com maior conhecimento da matéria, segundo 

os alW'l.os: 

- fornecem melhor conteúdo do programa; 
- relacionam a matéria com outras áreas e problemas 

atuais; 

- usam mais adequada metodologia do ensino; 
- despertam mais interesse em aprender~ 

8 - os professores com habilidade em guiar o processo de apre!!_ 

diz agem, segundo os alW'l.os: 

- despertam mais interesse em aprender; 
- clarificam melhor os objetivos da disciplina; 
- admitem diferenças de opinião; 
- pedem aos alunos trabalhos interessantes e coordenados 

com o assunto das aulas. 

C- o uso adequado da metodologia do ensino, desperta no alu-

no interesse em aprender; 

D- a uma melhor clarificação de objetivos, segundo o aluno , 

corresponde um adequado conteúdo do programa, 

I - a atenção pessoal do professor ao trabalho do aluno é sen 

tida por este, quando: 

- o professor pede trabalhos interessantes e coordena
dos com o assunto das aulas; 

- mostra desejo de ajudar. 

Para melhor nos fazermos entender nesta 

análise, esquematizaremos as diferentes associações de itens, 

em retângulos, considerando as diferentes ligações existentes 

por meio de setas ( ·---; >) quando os valores de coeficiente de 

Yule se refiram a associações positivas perfeitas, substanciais, 

ou mui to fortes e por (- - ·- ->) quando uma das associações 

moderada .. 

* conclusão que se verifica na pesquisa de MURRAY
28 e que 

foi nossa 3~ hipótese de pesquisa. 

-e 
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I TE M 

7 

J Legenda: 

Cada haste du setas 
I TE M 

corresponde a uma es 

12 cola. 

ITEM 

11 
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Entendemos pela experiência pessoal que 

todos os eventos são resultado de outros eventos 1 a que chama

mos causas 1 sendo o produto das causas, o efeito. Contudo, não 

podemos dizer perante o esquema das associações positivas con!_ 

tatadas no nosso estudo, quais as sub-variáveis que são causa, 

pois cada uma delas em separado não será suficiente para pr_2 

duzir o efeito. 

Sequndo TRAVERS 41 , "é talvez mais segu

ro, utilizar o termo relação funcional do que o termo relação 

causal". Utilizamos, então 1 a sugestão de TRA VERS 41 e acredi

tamos que existam entre estes ítens com que pretendemos medir 

a percepção dos alunos sobre os professores, relações funcion_! 

is já citadas atrás na página 79 e designadas por A1B ,C,D e E, 

que não devem ser mero produto de uma coincidência 1 embora ne

cessitem de outras pesquisas que ajudam a realimentar esta teo 

ria. 
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RESPOSTAS A 0NICA PERGUNTA ABERl'A COLOCADA NO QUESTION!RIO 

PERGUNTA- "Muito agradeço, dê sugestões sobre a dificuldade em 

preencher este questionirio, ou sobre quaisquer as

pectos que queira acrescentar. Comentários adicio -

nais: (seguidos de 24 linhas em branco para preen -

chimento)." 

Seguem-se as respostas tal como estavam registradas nos questio

nários das alunas que não se abstiveram. 

a - Pergunta 19 - não está bem clara. 

b - Poder-se-ia fazer uma pesquisa quanto aos conhecimentos 

das professoras de Saúde Pública, especial e principalmen

te quanto ao aspecto atualização em termos de Brasil e do 

mundo (avaliação junto às professoras). 

c - Todas as professoras deveriam passar por um estágio práti

co no campo de estágio antes das alunas se instalarem para 

que identifiquem os problemas e possam avaliar com maior 

lucidez e segurança. 

d - A pergunta 19 - deverá ser reformulada, pois não é possí

vel classificar as professoras, porque elas dão o progra

ma do curso e não matérias diferentes. 

e - Há questões onde é difícil separar a contribuição de uma 

ou de outra professora, tomando dificil a classificação. 

f - O questionário está bom, mas não pude dar informações so
bre a minha própria supervisara, por não ser ela supervi

sara dos demais alunos da classe. 

g - Deveria estar disposto este questionário de uma maneira 

um pouco mais claro, pois a forma como ele está apresenta 

certa dificuldade em respondê-lo. 

h - Ordenação de perguntas dificulta para respondê-las. Pode

ria ser em linha vertical e não em horizontal. 

i - Houve falta de objetividade. Muito confuso, interpretação 

um tanto dúbia. 

j - Eu acho que este tipo de questionário é um tanto vago pe

lo manos para nós que não estazoos a par de como será fei

ta a computação das respostas. 
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1 - Não houve dificuldades, apenas uma das perguntas que não 
correspondia era em tudo, mas assim mesll'k) a respondida 
foi a acertada. Talvez faltando alguns aspectos. 

m - Só tenho uma sugestão: de certa forma ficamos (eu) um 
pouco limitadas quanto às opiniões por ser usado este 
processo fechado. Poderia dizer ou contribuir muito mais 
se tivesse liberdade de escrever o meu pensamento. Achei 
um pouco limitado. Acho seu trabalho muito valioso, pois 
apesar de não ser o meu ideal, valorizo muito a saúde pú 
blica e acho que o futuro, a boa saúde e o progresso mll!!. 
dia! depende de bons profissionais em Saúde PÚblica e da 
conscientização do povo quanto a essa importância. Para
bens! 

n - Na pergunta n9 7 falta elementos para responder. Na minha 
opinião deveria ter a seguinte resposta: trabalho relacio 
nado com o assunto, sem interesse. 

o - Foi um pouco dificultoso até a classificação dos profess2 
res e depois foi bem explícito. Quanto aos textos foram 
bem esclarecidos e com bastante imaginação quanto ao que 
se pensa a respeito. 

p - Mui to bom. Continue na luta. 

q - Não encontrei dificuldade em responder a este questioná
rio. Achei-o muito prático. Desejo que a minha contribui
ção seja útil à sua pesquisa e que voce alcance com êxito 
o objetivo visado. Obrigada pela oportunidade que me pro
porcionou em ser útil ao seu trabalho. 

r - Não houve nenhuma dificuldade de preenchimento do questi~ 
nário, ao contrário achei bem sugestivo o tipo ~ forma de 
questionário a ser preenchido. Espero que realmente a 
pesquisa dê bons resultados e que haja benefícios positi
vos às Escolas de Enfermagem de Portugal. 

s - Não houve dificuldades. 

t - Não houve dificuldades em responder ao questionário. 

u - Achei que este questionário está muito bom, não tive nenh~ 
ma dificuldade em resolver as questões solicitadas, foram 
claras , bem definidas. Goste i também, pois foi a primei r a 
vez que preencho um tipo de formulário assim. Parabens. 
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v - Não tive muita dificuldade em preencher o questionário, 

mas creio que não cooseguiria respondê-lo, sem antes uma 

explicação oral do elaborador. Portanto apenas o questi2 
nãrio em si sem uma explicação oral, não está conq>leto. 

Talvez seria mais claro se as letras A,B.c.o correspon
dentes a cada professor, já estivessem escritas em cada 

item, e o aluno apenas assinalasse com um (x) a letra COE 

respondente ã sua escolha. Espero que esta pesquisa possa 

levar uma informação aos professores, para que possam ad

mitir suas falhas e procurarem ser mais autodidatas, con

tribuindo para uma nelhor aprendizagem do aluno. :e uma 

pesquisa interessante que pode trazer grande contribuição 

para um maior entrosamnto entre aluno e professor. 

x - Não houve dificuldade no preenchimento, pois as perguntas 

estão muito claras. 

z - As escolas deveriam ser bem entrosadas para não haverem 

controvérsias nas matérias ou disciplinas ( ••••••••••••• ) * 
Há outros professores (as) não incluídos na classificação 

(A-B-C-D) que poderiam ser avaliados. 

a' - Não houve dificuldade sobre o questionário. Bastante ob
jetivo. 

b' - Respondendo as perguntas formuladas no questionário tenho 
a frisar que não é crítica para cada professor e sim uma 

apreciação sobre os mesmos. Reconhecendo a dificuldade do 

professor em sua tarefa árdua de ensinar e o número redu

zido dos mesmos. 

c' - Achei o questionário bastante explÍcito, nada tenho a acres 

centar. 

d • - A avaliação de um indivíduo á sempre muito difícil. De 

qualquer forma o questionário foi bem elaborado e objet~ 

vo; o que facilitará a tabulação e conclusão posteriores. 

e' - Algumas professoras são bastante arcaicas, vivem fora da 

realidade, não admitindo opinião de alunos. Sendo que ou

tra é bastante infantil e primária, prendendo-se a coisas 

que considero supérfluas, sem real interesse. 

• Como a al\Ula mencionava o nome de duas escolas permitimo
nos omiti r os respectivos nomes. 
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Apresentaram dificuldades no preenchi

mento do questionário 9,09% das estudantes ou sejam os come~ 

tários a,d~e,g e i1 referentes à escola x1 e referentes à es 

cola y os comentários n e o, atrás citados integralmente. 

Na Tabela 46 podem:>s observar o perce~ 

tual de alunos presentes ao questionário, referentes às E.E. 

pesquisadas, segundo o tipo de resposta à pergunta aberta. 

TABELA 46 Alunos das três escolas de enfermagem, 
presentes ao questionário, e segundo o 
tipo de resposta à pergunta aberta, em 1972. 

ALUNOS PRESENTES AO QUESTIONltRIO 
FIZERAM COMENTARIOS Abst1 ve ram-se TOTAL 

Apresentando d1f1 Sem dif1cul_ de comen t ã ri os 
cu1dades no preen dade. -
~himento do ques= 

ESCOLA ti on ãri o. 
n9 % n9 % n9 % n9 % 

X 5 13,9 4 11,1 27 15 ,o 36 100 

y 2 8,0 11 44,0 12 48,0 25 100 

z - o,o 6 37,5 10 62,5 16 100 

TOTAL 7 - 21 - 49 - 77 -

OBSERVAÇÃO: consideramos a população presente ao questionã-

rio como 91,6% da população existente (84 alunos do 49 ano de 

E • S • P • ) , n as E • E • E • S • P • 
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5 - COOCLUSÕES 

A - RELACIWADAS COM AS HIP(5TESES FllRMULADAS 

1. Foi possivel conhecer a percepção' que os alunos 

do 49 ano ESP, têm sobre professores dessa esp~ 

cialidade de enfermagem, visto que todos os alu 

nofli responderam às perquntas fechadas do instXJ: 

manto de pesquisa. 

2. A percepção dos alunos, quando medida para cada 

professor individualmente, foi discriminatória 

em relação às caracteristicas peculiares inere~ 

tes aos professores permitindo fornecer a uns e 

outros indicação dos aspectos em que precisam 

melhorar. Quando medida globalmente para cada 

escola, não foi válida, pois não permitiu dife

renciar o bom professor do menos bom. 

3. A positividade em relação a cada pergunta, vari 

ou não só de pergunta para pergunta, mas de pr2 

fessor para professor. 

4. OS al\D'los foram mais unânimes em dar a sua per

cepção para os professores considerados com 

mais alta nédia das médias, do que para os pro

fessores com mais baixa média das médias. 

S. Foi encontrada uma associação entre o conheci -

mento do professor sobre a matéria e o desper

tar nos alunos, interesse por aprender. 

6. A contribuição obtida com a percepção dos alu -

nos poderá ser tida em conta no planejamento do 

processo educativo, desde que sejam identifica

dos os docentes, apreciados pelos alunos. 
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B - AL'!M DAS CONCLUSÕES m:LACI~ADAS COM AS HIP<1!'ESES 

POOEM)S AINDA CONCLUIR: 

1. Os professores com maior conhecimento da matéria, 

segundo os alunos: 

- fornecem melhor conteúdo do programa1 

- relacionam a matéria com outras áreas e probl~ 

mas atuais~ 

- usam mais adequada metodologia do ensino; 

- despertam mais interesse em aprender. 

2. Os professores com habilidade em guiar o proces

so de aprendizagem, segundo os alunos: 

- despertam mais interesse em aprender1 

- classificam melhor os objetivos da disciplina1 

- admitem diferenças de opinião; 

- pedem aos alunos trabalhos interessantes e 

coordenados com o assunto das aulas. 

3. O uso adequado da metodologia do ensino, desper

ta no aluno interesse em aprender. 

4. A uma melhor classificação de objetivos, segundo 

o aluno, corresponde um adequado conteúdo do pro 

grama. 

5. A atenção pessoal do professor ao trabalho do a 

luno, é sentida por este, quando: 

- o professor pede trabalhos interessantes e coor 

denados com o assunto das aulas ., 

- mostra desejo de ajudar. 
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6 - SUGESTÕES 

Não é habitual um trabalho de pesquisa, incluir 

recomendações. Entretanto, com o fim de facilitar futuros tr~ 

balhos neste tipo de pesquisa e para dar às escolas subsÍdios 

para melhorarem o ensino 1 permitimo-nos jWltar aqui algur .. as -

sugestões. 

SUGESTÕES RELACIONADAS COM A t11'ILIZAÇ1o DE UM INSTRU~1EN'l'O 

DE PESQUISA SEMELHANTE. 

1. Que outros professores o experimentem, ou o alterem de 

modo a dinamizarem o processo de ensino-aprendizagem, 

2. Que elaborem instrumentos de pesquisa com objetivos seme

lhantes, contribuindo para ser encontrado um meL'r-lor cê.!Ili

nho, a fim de ser conhecida a percepção dos alunoso 

Nota: Em Anexo 2, juntamos o instrumento de pesquisa re 

ti ficado, de acordo com sugestões: 

- dos alunos que o preencheram; 

- de consultores que utilizamos; 

- que surgiram do nosso próprio trabalho. 

SUGESTÕES RELACI~ADAS COM AS HIP<1i'ESES FORMULADAS E 

RESPECTIVAS CONCLUSÕES. 

- .. a ... .. - Em relaçao a 1- hipotese - que as EE adotem metodos de pe~ 

quisa sistemática, de molde a manterem-se a par do que os 

alunos pensam em releção às necessidades do ensinoo 

- Em relação à 2~ hipótese - urna vez que a percepção ~os alu 

nos é discriminatória em relação ãs c~act:erist.:i.cac J:.lecu

liares inerentes aos professores 1 que estes a encaren cons 

truti vamente 1 procurando melhorar pessoal e profissional-

mente. 
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- Em relação à 3~ hipótese - que os professores se atuali

zem sobre a matéria, para que seja despertado nos alu

nos o interesse por aprender, uma vez que se confirma -

ram as afirmações de MURRAY2 a. 
Em relação à 4~ hipótese formulada, que a percepção dos a 

lWlos, seja tida em conta no planejamento do processo e 

ducativo, visto que os alWlos são a razão de ser da Es-

cola. 
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RESUM:> 

Elaboramos uma pesquisa descritiva, na qual 

a variável dependente é a percepção que o estudante tem 

sobre o professor de Enfermagem de Saúde Pública e a vari 

ável independente é o altmo, no fim do quarto ano de En

fermagem de Saúde PÚblica - nivel de graduação. 

Percepção foi usada neste estudo, signific~ 

do um processo pelo qual o altmo interpreta a comunicação 

do professor. O instrumento de pesquisa, questiooãrio, foi 

aplicado em setenta e sete estudantes (91,6 por cento da 

população)., os quais selecionaram em cada escola os profe!_ 

sores a serem percepcionados. 

Através de uma análise estatística, em ter -

mos quantitativos utilisando nédia e desvio padrão, e em 
. 

teriOOs qual! tati vos utilisando qui-quadrado de Cochran, 

qui-quadrado MacNerear e coeficiente de Yule, confirmamos -

as quatro hipóteses formuladas, isto é: 

1) foi possi vel saber a percepção destes estudantes sobre 

os professores. 2) essa percepção foi discriminatória em 

relação às caracteristicas peculiares dos professores, 3) 

existe uma associação entre o conhecimento do professor so 

bre a matéria e o interesse no altmo por aprender, 4) os 

resultados de uma pesquisa como esta deverão ser utiliza -

dos quando é planejado o processo educativo. Mais resulta 

dos se encontraram simultaneamente pela associação de vari 

ãveis, sugerindo uma atitude favorável sobre a possibilid~ 

de dos estudantes de enfermagem em nivel de graduação darem 

a sua percepção sobre os seus professores. 

Finalnente, tentamos dar sugestões relaciona-

das com a utilização do instrumento de pesquisa, com as 

hipóteses e conclusões. 
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SUMMARY 

This is a descripti ve survey, where the 

dependent variable is the perception the student has about 

the public health nursing teacher and the independent variable, 

is the nursing student in the end of the last year - undergradu 

ate leve!. 

Perception was used in this study, mean

ing a process, where the student interpreta the conmunication 

of the teacher. The research instrument was administred to 

seventy-seven students (91.6 percent of the population) with 

selected teachers in each school. 

Through statistical analysis, in quanti

tati ve terms, utilizing average and standard deviation, and in 

qualitative terms 1 utilizing chi-square of Cochran, chi-square 

of MacNemar and Yule 's coefficient 1 we confirned the four hypoth~ 

sis , that is: 

1) it was possible to know the perception of this nursing students 

about their teachers 1 2) that perception could be descriminatory 

about peculiar characteristics of the teachers, 3) there was an 

association between the teacher knowledge about discipline and 

the interest created by the students to learn, 4) the findings of 

a research like this could be employed when the eãucative process 

is being planned. Other conclusions carne up through the associa

tion of variables, suggesting a favorable attitude toward nursing 

- undergraduate students, perceiving their teachers. 

Finally, we attempted to give the teachers, 

suggestions concerned wi th the use of the research instruuent 

with the hypothesis and with the conclusions. 
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ANEXO 1 
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Objetivo -

Indicação 

~ergunta 1 -

sempre 
claramente 
definidos 

Pergunta 2 -

sempre de 
acordo com 
os objeti
vos 

PESQUISA SOBRE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DO 49 ANO 

DE ENFERMAGEM DE SACDE PCBLICA, SOBRE OS PRO

FESSORES DE ENFERMAGEM DE SACDE P0BLICA, DAS 

ESCOLAS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

que o aluno forneça a mais correta informação da sua 
percepção sobre os ptofessores de Enfermagem de Saú
de PÚblica. 

a fim de ser alcançado o objetivo acima referido, pe 
dimos-lhe que emita a sua opinião sobre os professo= 
res, de acordo com as questÕes formuladas. 

O grupo de alunos, dever~ identificar os profes 
sores com as mesmas letras maiúsculas (A;B;C;D;E;F) e 
colocar a letra que corresponde a cada professor, jun 
to da resposta que corresponde ã pergunta formulada.-

No caso de vãrios professores serem considera
dos no questionário na mesma posição, devera coloca
los de forma a uão haver dÚvida sobre a sua localiza--çao. 

Qualquer esclarecimento que necessite durante o 
preenchimento do questionário deverã ser pedido o ma
is discretamente possível a quem elabora a pesquisa. 

Gostar!amos que as respostas correspondeasem ex 
clusivamente ã sua opinião pessoal. 

Como considerou clarificados os o~jetivos da disci
plina de Enfermagem de SaÚde PÚblica, fornecidos p~ 
lo professor? 

frequente 
mente de= 
finidos 

... .... 
as vezes 
vagos ou 
indefini 
dos 

vagamen 
te defi 
nidos 

nunca 
defi
nidos 

Qual a sua opinião sobre o conteúdo do programa, da 
do pelo professor? 

frequente 
mente de 
acordo com 
os objeti
vos 

. ... 
as vezes 
fugindo 
aos ob.ie 
ti vos 

raramente 
de acordo 
com os ob 
jetivos 

freque~ 
temente 
em desa 
cordo -
com os 
objetivos 

Pergunta 3 - Quanto à organização da disciplina, o que pensa? 

L __ 
' -----~' 

excelente; frequente 
.. ... 

mal as vezes raramente o r - mente bem bem organiza- ganiz!. e sempre org_! 
bem organi organiza- nizada da da 
zada da 



- 2 -

Pergunta 4 - Como considerou o conhecimento do professor sobre a 
matéria? 

s~mpre va!. 
to~ preciso 
e atualiza
do 

geralmente 
prec.:iso e 
atualizado 

limitado, ... ... 
:ts vezes 
não atua
lizado 

deficiente muito de 
ficiente 
e deaatu 
alizado7 

Pergunta 5 - Houve relacionamento da matéria com outras áreas e 
problemas atuais? 

sempre re 
!aciona ::
mento com ... 
outras a-
reas e pr~ 

blemas atu 
ais 

frequente
mente rela 
cionemen.to 

... 
so algumas ... 
vezes 

escasso re 
lacionamen 
to 

Pergunta 6 - E quanto ã metodologia do ensino? 

sempre uso 
variado e 
com bons 
res \;;1 tados 
de métodos 
e técnicas 
de ensino, 
acompanha ... 
dos de me
ios audio
visuais 

freque~te 
va.T=.:~çao 
de métodos 

... . 
~ :ecn1.cas 
de ensino 
e audio-vi 
suais 

... 
por vezes 
muda o mê 
todo ou 
têcn!ca; 
usa as ve 
zes alguns 
meios audio 
visuais 

raramente muda 
o método 

nunca 

não varia; 
todas as 
horas de 
aula pare . .... 
cem 1gua1s 

Pergunta 7 - Como considerou os trabalhos pedidos pelo professor? 

muito claros, 
in teres s antes 
e coordenados 
com o assunto 
das aulas 

... ... . 
geralmente as vezes 1n 
com interes definidos e 
se não relacio 

nados com Õ 
assunto da 
aula 

confusos e 
mal relaci 
onados com 
a discipl! 
na 

confusos, 
dados tar
diamente e 
sem relação 
com o assun 
to da discí 
plina -

Pergunta 8 - Achou que o professor lhe despertou interesse por 
aprender? 

sempre des 
pertou o 
maior inte 
resse 

·- --···'-------
geralmente 
despertou 
interesse 

nem sempre 
conseguiu 
despertar 
interesse 

raramente 
despertou 
interesse 

nunca 



-' ... 

Pergunta 9 - Qual a sua opinião sobre a habilidade que o professor teve em guiar 
o processo de aprendiZagem? 

dá sempre opo.r. geralmente dá dá ao aluno raramente dá nunca dá aten-
tunidade ao a- oportunidade algumas opo,1: oportunidades ção às idtHas 
luno para pen- ao aluno para tunidades P.ã para desenvol do aluno; ~ 
sar e aprender pensar e apren ra desenvol- ver seus re- ra ou desenoo-
com independên der com inde- ver os seus cursos acad~- raja o esforço 
cia, com asp!- pendência com r11cursos ao.! micos origin81 e in-
ri to cr! ti co e espírito cr:!ti demicos com dependente 
com imaginação co e imagina- iniciativa. 
criadora .ção criadora pr&pria 

Perguata 10 - Do ponto de vista da classificação, como o considerou? 

excepcional 
mente justo 
e imparcial 
deu notas 
baseadas em 
dados de rJt 
alização 

geralmente 
justo 

às vêzes ' parcial 
no'tas baseadas em 
poucos dados de r.§. 
alizaç!o 

Pergunta ll - E quanto ao desejo de ajudar? 

excepcional 
mente cola
borador; 
pronto a a,m 
dar mesmo 
que esteja 
ocupado 

geralmente 
go ata de a.:il!. 
dar, mesmo 
que ocupado 

moderadamente 
colaborador~ 

às vêzes pron 
to a ajudar 

raramente 
justo 

raramente 
ajuda 

com frequencia 
IOOstra parcia
lidadel no tas 
baseadas em mui, 
to poucos dados 
de realização 

indiferente ou 
sarcástico; sem 
desejo de ajudar 

Pergunta 12 - Houve atenção pessoal do professor ao ~balho do aluno? 

sempre d' geralmente dá 
atenção pe.§. atenção ao t11 
soal reeo- balho lO aluno 
nhecidamen-
te pelo tr.1. 
balho do a-
luno 

lê os trabalhos 
que pede, mas 
não comenta mu! 
to ou de forma 
a ajudar 

raramente d' 
atenção ao 
trabalho do 
aluno 

Pergunta 13 - Acha que o professor reconhece as suas limitações? 

sempre ad.Iq 
te quando 
não sabe 

geralmente 
admite qwm 
do não sabe 

dependendo da 
situação; às 
vêzes pronto 
a admitir 

raramente ad.m.!, 
te o seu erro 

lê os trabalhos 
superficialmente 
ou invariavelm~ 
te deixa a lei t.!i, 
ra e comentários 
para outros 

nunca admite 
o seu erro 
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Pergunta 14 - O professor admite diferenças de opinião? 

sempre geralmente às vêzes raramente nunca 

Pe~~~~-1~ - E sobre linguagem e pronunciação? 

sempre fala 
clara e di!_ 
tintamente 

geralmente f,A 
la clara e 
distintamente 

b vêzes indi§. · 
tintamente e 
difícil de ou
vir 

raramente se faz 
entender 

palaVTas mui to 
indistintas; com 
frequencia impo~ 
sivel de ouvir 

Pergunta 16 - Do ponto de vista de senso de humor, o que pensa do professor? 

sempre gosta geralmente 
de uma piada gosta de 
mesmo que s~ uma piada 
ja sobre si 
próprio, mas 
sabe quando 
deve estar 
sério 

impr•vi~íval; ks vi 
zes agradável e 
feliz; outras, d~ 
primido 

raramente agr.A 
Mvel 

Pergunta 17 - Se tivesse de o classificar, como faria? 

muito bom bom regular med:!ocre 

Pergunta 18 - E quanto à avaliação geral da disciplina? 

bastante in com informação 
formativa satisfat6ria 

regular info,r. 
mação 

pouca info.r. 
mação 

mau companheiro nlJ.!! 
ca vê o lado cômico 
de nenhuma situação 

mau 

vazio, sem 
informação 

Pergunta 19 - Qual a importância que atribui a esta disciplina para a vida futura? 

mui to impo,r. 
tanta 

importante moderadamente pouco nad~. 



Muito agradeço, dê sugestões sobre a dificuldade em 

preencher este questionário, ou sobre quaisquer aspectos que 

queira acrescentar. 

Comentários adicionais: 

- Não deverá assinar. 

- Muito obrigado pela sua contribuição. 



ANEXO 2 



Objetivo 

Indicação 

PESQUISA SOBRE PERC!PÇlO DOS ALUNOS DO 49 ANO 

DE ENFERMAGEM DE SAt1DE Pt1BtlCA, SOBRE OS PRO

FESSORES DE ENFERMAGEM DI SAt1DE Pt1BLICA 1 DAS 

ESCOLAS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO·. 

que o aluno forneça a mais correta informação da sua 

percepção sobre os professores de Enfermagem de Saú

de PÚblica. 

a fim de ser alcançado o objetivo acima referido, p~ 

dimos-lhe que emita a sua opinião sobre os professo

res, de acordo com as questÕes formuladas. 

O grupo de alunos, deverá identificar os profe~ 

sores com as mesmas letras maiúsculas (A,B,C,D,E,F) e 

colocar a letra correspondente a cada professor, na 

linha sobre a resposta que eorresponde ao item. 

No caso de vários professores serem considera

dos no questionário na mesma posição, deverã colocã

-los de forma não haver dÚvida sobre a sua localiza-
-çao. 

Qualquer esclarecimento que necessite durante o 

preenchimento do questionário deverá ser pedido o mais 

discretamente pos.sível a quem elabora a pesquisa. 

Gostaríamos que as respostas correspondessem ex

clusivamente ã sua opinião pessoal. 

D! A SUA OPINIÃO SOBRE A ATUAÇÃO DE CADA PROFESSOR SELECIONADO, 

QUANTO A: 

Item 1 - Clarificação dos objetivos da disciplina de Enfermagem 
de SaÚde PÚblica, fornecidos pelo professor. 

sempre 
claramente 
definidos 

frequent~ 
mente de
finidos 

ãs vêzes 
vagos ou 
in defini 
dos 

rax:amen 
te defi 
nidos -

nunca defi
nidos 
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Item 2 - O conteúdo do programa, dado pelo professor • 

S.c8pre de 
acordo com 
os objetivos 

• 
frequente 
mente de 
acordo com 
os objeti
vos 

... -as vezes 
fugindo 
aos obje 
tivos -

raramente 
de acordo 
com os ob 
jetivos 

freque!!_ 
temente 
em des a 
cordo 
com os 
objetivos 

Item 3 Organização da disciplina, pu capÍtulo da disciplina 

excelente; .. 
e sempre 
bem organi 
zada -

frequente 
mente bem 
organiza
da 

... -as vezes 
bem orga 
nizada -

raramente 
organiza
da 

mal organi
zada 

Item 4 - O conhecimento do professor sobre a matéria 

sempre v as 
to, preci'= 
so e atua
lizado 

geralmente 
preciso e 
atualizado 

limitado, ... -as vezes 
não atua
lizado 

deficiente muito de 
fi ciente 
e desatu 
ali zado-

Item 5 - Relacionamento da matéria com outras ãreas e proble
mas atuais. 

sempre re 
laciona-
!1'\l-'.n to com -outras a-
re as e pr_2 
blemas atu 
ais 

frequente
mente re la 
cionamentõ 

sõ algumas .... 
vezes 

es casa o re 
lacionameÜ 
to 

nunca 



Item 6 A metodologia do ensino. 

f 

sempre uso 
variado e 
com bons 
resultados 
de métodos 
e técnicas 
de ensino, 
acompanha
dos de me
ios audio
visuais 

t 
freque~te 
variaçao 
de métodos 
e técnicas 
de ensino 
e audio
visuais 

I 
por vêzes 
muda o mé 
todo oü 
técnicas; .. -usa as ve 
zes alguns 
meios au
dio-visuais 

• 
raramente muda 
o método 

Item 7 Os trabalhos pedidos pelo professor. 

• 
mui to claros , 
interessantes 
e coordenados 
com o assunto 
das aulas 

I 

geralmente 
com interes 
se 

I 
às vizea in 
definidos e 
não relacio 
nados com 
o assunto 
da aula 

t 
confusos e 
mal re laci 
on ad os com 
a discipl!_ 
na 

- 3 -

I 
não varia; 
todas as 
horas de 
aula pare
cem iguais 

, 
confusos, 
dados tar 
diamante
sem rela--çao com o 
assunto da 
disciplina 

Item 8 - Se o professor lhe despertou interesse por aprender 

sempre de!. 
pertou o 
maior inte 
resse 

geralmente 
despertou 
interesse 

nem sempre 
conseguiu 
despertar 
interesse 

raramente 
despertou 
interesse 

nunca 



- 4 -

Item 9 - A habilidade que o professor teve em guiar o processo 
de aprendi zagelh 

dâ sempre opor 
tunidade ao a-= 
1 un o p a r a p e n
sar e aprender 
com independên 
. -c1a, com esp1-

rito crítico e 
imaginação cri 
adora 

geralmente dâ 
oportunidade 
ao aluno para 
pensar e ap ren 
der com inde-
pendência com 
espÍrito críti 
co e imagina-
ção criadora 

dã ao aluno 
algumas opor 
tunidadcs pã 
ra desenvol-= 
ver os seus 
recursos aca 
dêmicos com
iniciativa 
prÕpri a 

raramente dã nunca dâ 
oportunidades atençao 
para desenvo! ãs idéias 
ver seus re- do aluno; 
cursos acadê- ignora ou 
micos desencora 

j a o es
forço ori 
ginal e 
in depende~ 
te 

Item 10 - A avaliação que o professor fez de você 

excepcional 
mente justÕ 
e imparcial 
deu notas 
baseadas em 
dados de re 
alização 

I tem 11 -

geralmente 
justo 

às vêzes é parei al 
notas baseadas em 
poucos dados de re 
alização 

O desejo de ajudar o aluno 

raramente 
justo 

com frequen
cia mostra 
parcialidade 
notas basea
das em muito 
poucos dados 
de realização 

excepcional 
mente cola= 
borador; 
pronto a aj~ 
dar mesmo 
que esteja 
ocupado 

geralmente 
gosta de aj u 
dar, mesmo -

mo de radamen te 
colaborador; 

raramente 
ajuda 

indiferente ou 
sarcãstico; sem 
desejo de ajudar 

Item 12 -

l 
sempre dã ... 
atençao pes 
soal reco-
nhecidamen
te pelo tra 
b alho do a= 
luno 

~ ... 
as vezes pron 
to a ajudar -

Atenção pessoal do professor ao trabalho do aluno 

I 
geralmente dã 
atenção ao tra 
balho do alunÕ 

• 
lê os trabalhos 
que pede, mas 
não comenta mui 
to ou de forma
a ajudar 

' raramente dã 
atenção ao 
trabalho do 
aluno 

' lê os tra 
b alhos sÜ 
períicial 
mente ou 
invariavel 
mente dei"= 
xa a leitu 
ra e comen 
tãri os p a-= 
ra outros 



- 5 ~ 

Item 13 - Se o professor reconhece as suas limitaçÕes 

sempre a m1 
te quando 
não sabe 

I 
geralmente 
admite quan 
do não sabe 

I 
dependendo da 
situação; às 
vêzes pronto 
a admitir 

' raramente admi 
te o seu erro 

nunca ad
mite o seu 
erro 

Item 14 - Se o professor admite diferenças de opiniãc 

1 t t •• 
sempre geralmente ... -as veze1 raramente 

Item 15 - Linguagem e pronunciação do professor 

' sempre fala 
clara e dis 
tin t amen te-

Item 16 -

t 

f 
geralmente fa 
la clara e 
distintamente 

I J 
às vezes indis raramente 
tintamente e se faz en 
difícil de ou- tender 
vir 

Sendo de humor do professor 

• l 

t 

nunca 

palavras 
muito in
distintas; 
com fre
quência im 
possível de 
ouvir 

sempre gosta 
de uma piada 
mesmo que se 
• b ,... J a s o re s1 

geralmente 
gosta de 
uma piada 

i mp r e vis r ve 1 ; ... -as vezee agra 
dâvel e feliz; 
outras, dep ri 
mido -

raramente 
agradável 

mau companheiro 
nunca vê o lado 
cômico de nenhu 
ma situação 

prÕprio, mas 
sabe quando 
deve estar 

... . 
ser1o 

Item 17 - A classificação do professor 

muito bom bom regular medfocre ' I I 
mau 

Item 18 - Avaliação geral da disciplina ou capítulo da disciplin~ 

\as tante in 
formativa 

t 
com informaçao 
satisfatõria 

• t 
reg~lar infor pouca in 
maçao formaçãõ 

t 
vazio, sem 
informação 

Item 19 - A importância que atribui a esta disciplina ou capítulo 
da disciplina para a vida futura 

• J t • 
muito importante importante moderadamente pouco nada 



Muito agradeço, dê sugestões sobre a dificuldade em 

preencher este questionãrio, ou sobre quaisquer aspectos que 

queira acrescentar. 

Comentãrios adicionais: 

- Não deverã assinar. 

- Muito obrigado pela sua contribuição. 
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