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RESUMO 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso, de caráter exploratório, tem como 

objetivo analisar a representação da escola na telenovela, mostrando brevemente 

como a escola é representada na novela Malhação e como isso se reflete no 

imaginário de uma comunidade escolar. A pesquisa propõe fazer uma comparação 

de aspectos da novela Malhação com uma escola localizada na cidade de Nossa 

Senhora do Socorro, em Sergipe. Os dados foram coletados a partir da observação 

e análise de capítulos da telenovela e entrevistas com membros da comunidade 

escolar (professores, alunos e diretor), acerca da estrutura física, do relacionamento 

entre os membros da comunidade e de aspectos de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: representação, telenovela, ambiente escolar. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Teatro da 

Universidade Federal de Sergipe tem o objetivo de explorar comparativamente as 

relações entre a representação da escola nas telenovelas e o modo como os 

membros de uma comunidade escolar percebem sua própria escola. A pesquisa 

surge do seguinte problema: De que modo a escola representada nas telenovelas 

cria imagens e expectativas com relação a um ambiente escolar não ficcional? 

Essa pesquisa surgiu do meu interesse pessoal como telespectadora de 

novelas e estudante de licenciatura, o que criou o desejo de estudar o ambiente de 

uma escola representada na telenovela e observar como uma comunidade escolar 

em Sergipe se vê, em relação á imagem da ficção. A finalidade desta pesquisa é, 

então, analisar a escola da novela e fazer uma comparação com uma escola não 

ficcional. 

No Brasil, a telenovela surgiu no ano de 1950, onde se tornou popular e 

ganhou um lugar de destaque no entretenimento e formação de uma grande parte 

da população. As histórias contadas podem ou não ser bem aceitas pela população 

e isso permite que as tramas sejam produzidas e modificadas a cada dia. 

Recentemente, além da diversão, as telenovelas têm estimulado a discussão de 

temas polêmicos, inclusive de interesse social, como prevenção de doenças, aborto, 

sexualidade, etc., protagonizados por atores e atrizes de reconhecida qualidade 

artística.  

Esses temas são retratados na ficção com muito realismo, ou seja, com 

atenção para cada detalhe, tentando “reproduzir a vida”. Muitas vezes, ouvimos 

pessoas dizerem: “a novela mostra como as coisas acontecem na vida mesmo”. Mas 

será que é assim? Quando pensamos na escola, será que as telenovelas mostram a 

escola como na vida? O que os professores, alunos e direção de uma escola 

pensam sobre sua escola e o que eles acham da escola que é retratada nas 

novelas? 

Para investigar essas questões, foi escolhida a telenovela Malhação, produzida 

pela Rede Globo de Televisão, que tem uma trama voltada para o público jovem. A 

novela foi ao ar pela primeira vez em 1995 e, desde então, os  assuntos abordados 

tentam relacionar situações que podem ser vividas pelas pessoas, como:  gravidez 
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na adolescência, prevenção à AIDS e outros temas socioeducativos. A telenovela 

está no ar há dezoito anos, ao longo dos quais foram representadas diversas 

escolas, com temáticas variadas.  

 A primeira edição de Malhação tinha uma academia de ginástica como ponto 

de encontro dos jovens. Com o passar do tempo, a novela foi se adaptando e a 

escola surgiu no universo da Malhação, abordando temas de interesse para o 

telespectador adolescente e é, justamente, em torno disto que a pesquisa se 

concentra.  

Para levantar os dados desta pesquisa exploratória, foram realizadas análises 

de vídeos de capítulos da novela Malhação (2012) e entrevistas com a direção, 

alunos e professores de uma escola estadual da cidade de Nossa Senhora do 

Socorro, Conjunto Fernando Collor, em Sergipe, para alunos de primeira a quarta 

série, com funcionamento diurno. Os dados foram, em seguida, categorizados e 

analisados de modo qualitativo, para mostrar aspectos da escola na televisão e da 

escola do ensino fundamental. Os capítulos da novela Malhação foram analisados 

de acordo com uma tabela de observação elaborada para o trabalho. Finalmente, 

para concluir o trabalho buscou-se fazer a comparação da análise do vídeo e dos 

questionários. 

A pesquisa propõe identificar as principais características da escola na 

telenovela Malhação e sua relação com as características da Escola Estadual 

Diomedes Santos Silva, a partir da visão dos membros da comunidade escolar. Para 

isso, foram escolhidos os seguintes aspectos: o ambiente escolar (infra estrutura), o 

relacionamento entre os participantes da comunidade escolar e relações de ensino-

aprendizagem. 

Pretende-se, com isso, refletir sobre a condição das escolas públicas com 

relação a imagem idealizada de uma “boa” escola, identificando de que modo a 

representação da escola na novela Malhação se distancia da realidade vivida em 

uma escola de Sergipe 

Esta monografia está divida em dois capítulos. No primeiro, serão abordados 

os conceitos de telenovela e representação. No segundo capítulo, serão 

apresentados os dados levantados na análise do vídeo e na pesquisa de campo. 
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2.  REPRESENTAÇÃO E TELENOVELA 

 

Neste capítulo, serão abordados o conceito de representação e será feito um 

panorama da telenovela brasileira. 

De acordo com o Dicionário Michaelis de Walter Weiszflog, a representação  é 

“ato ou efeito de representar; exibição, exposição. Realização de uma cena, de um 

desenho ou de imagem que representa, reproduz ou simboliza um fato ou um 

objeto. Ato pelo qual por meio de uma petição escrita, se reclama ou protesta contra 

alguma coisa, ou se acusa alguém de falta ou crime.  Exibição em cena; 

récita.  Aparência de importância e distinção que requerem certos cargos de 

qualidade; dignidade, ostentação inerente a um cargo”.   

Segundo Peacock (2011), o mundo exterior é concebido nas pinturas, 

esculturas, dramas, narrativas e poesias descritivas, ao mesmo tempo, têm 

consciência de que nossa apreciação dessas imagens de arte não é o mesmo que 

vivemos o mundo real a nossa frente. Ao observarmos um homem e o seu retrato, 

veremos coisas diferentes, em um o objeto vivo se move e no outro é uma imagem 

fixada em tela. A natureza pode ser fielmente captada na arte que reconhecemos a 

semelhança e falamos então de representação. A arte não é puramente uma 

repetição, as semelhanças fazem parte do utilitário do artista. É sua visão da cena 

que mostra a diferença entre cada um deles, o que eles consideram valioso; é a sua 

marca, da sua personalidade. A representação pode ter uma forma particular no 

drama, em que pessoas são representadas através de pessoas que se deslocam, 

falam e se movem no espaço.  

 Explicações aceitáveis são procuradas para a forma dramática que tem um 

princípio estético para todas as artes ou um esclarecimento para o sucesso em suas 

associações em formas compostas. A variedade do drama é explicada através dos 

principais tipos de peça em relação à interpretação, ação e diálogo, usa-se 

alternadamente a prosa e o verso.  

Na representação do ator há um começo, meio e fim e tenta-se encontrar a 

feição “real” do objeto, buscando uma verdade de aspectos formais. As imagens 

representadas mostram, não a realidade em si, mas um novo aspecto da imagem da 
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realidade.  

As impressões sensoriais foram organizadas em determinadas 
ordens de modo a podermos dizer: ‘Que riqueza de vida e de cor’ ou 
‘como e tranquila a rua, e como são belas e repousantes as casas 
brancas e baixas e as árvores que se curvam sobe elas sob o céu 
azul’ ou com intenções mais requintadas. ‘que desenho 
impressionante de linhos, de massa de superfície, texturas de cores’. 
Se passando além da situação estética, quiséssemos fazer arte e 
pintar um quadro dessa cena. Nós o faríamos de modo a tornar 
aparente nossa principal impressão ou nosso sentimento pela 
seleção de alguns e modificações de outros dos vários elementos 
visuais da cena. (PEACOCK, 2011 p. 22 )   
 

Na representação às vezes  é preciso reconhecer a realidade. Ainda Peacock 

afirma que podemos perceber uma aproximação ou distanciamento da realidade. 

Por exemplo, em uma figura humana pintada, mesmo sabendo que “estamos 

abandonando o mundo cotidiano”, podemos reconhecer a anatomia, se parece ou 

não com o de uma figura humana real.  

Nas telenovelas, de um modo geral, a representação tenta mostrar a vida o 

mais próximo possível da realidade. O ato de representar está presente para  

compreender o modo com o qual se formam ações, diálogos, através de expressões 

ou gestos. Segundo Aristóteles (2004), a representação está ligada à imitação da 

realidade, e não uma cópia  

Na infância, já estamos representando, imitando ou brincando de ser outra 

pessoa ou um animal, por exemplo. O jogo dramático das crianças se relaciona com 

a representação no teatro. O ator que está no palco encenando, faz o que acha 

essencial para o desempenho do personagem representado.   

A telenovela é um produto televisivo que busca retratar a realidade da 

população, que é um misto de literatura, teatro e cinema em um só, é uma peça 

dramática que surge da adaptação de um livro ou ser inspirado em um poema, até 

mesmo ser original. A palavra telenovela funde as palavras tele (à distância) e 

novela (o mesmo que romance). Foi através da telenovela, que muitas pessoas 

foram capazes de mudar seus hábitos e comportamentos, através da telenovela que 

a audiência das emissoras brasileiras aumentou e as tramas são exibidas em mais 

de 80 países.  A cada dia as tramas foram fazendo parte da vida da população, as 

tramas adaptaram-se para o dia-a-dia mostrando a realidade. 

A novela migrou do rádio para a TV que com poderoso meio difusor de 
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comunicação e de penetração em massa é responsável pela rapidez de consumo 

desse produto. Entretanto, a telenovela não parece um exemplo de utilização das 

linguagens embutidas no veiculo que hoje é o seu suporte, talvez porque o potencial 

da TV é um meio rico em multiplicidade. O que é televisão? A esta pergunta a 

resposta vem geralmente de forma irônica, de parte de muitos teóricos da 

comunicação.  

Com a tecnologia, a telenovela espalhou-se por diversos países, inspirada no 

melodrama, um gênero teatral que se desenvolveu no século XVIII e é uma mistura 

de dança, música e diálogos dramáticos ao mesmo tempo. Os personagens 

(mocinhos e vilões) expressam emoções extremas, a linguagem é popular há um 

misto de sofrimento e alegria.  

Hoje a linguagem do melodrama está presente nas novelas, com uma 

linguagem popular que prende a atenção dos telespectadores com suspense, 

sofrimento ou alegria. As principais novelas melodramáticas são mexicanas. Um 

exemplo de novela brasileira melodramática é Lado a Lado, que acabou de ser 

exibida no horário das 18h, pela Rede Globo de Televisão, com seu contexto 

histórico e situações características: a heroína indefesa vítima de uma vilã poderosa, 

o herói que vem ao resgate da mocinha, etc. 

A primeira telenovela no Brasil foi ao ar em 1951, Sua vida me pertence. Foram 

exibidos 15 capítulos de terças e quintas feiras na TV TUPI. A telenovela migrou do 

rádio para a TV, mas foi em 1964 que a era da novela na televisão começou e foi a 

novela Direito de Nascer que expandiu a audiência. A novidade agradou as mães de 

família que estavam em casa a espera de seus maridos que estavam a chegar do 

trabalho.  

A realidade era expressa antigamente de forma discreta. Hoje, o nível de 

realismo é maior e situações polêmicas são discutidas, todo tipo de temas voltados 

para todas as idades. A linguagem de antigamente era voltada para mulheres donas 

de casa, porém foi com Beto Rockfeller que a novela teve uma mudança. Era uma 

novela brasileira onde um rapaz de classe baixa que usou de seu charme para 

entrar na alta sociedade. Foi através dessa novela que os temas mudaram.   

Como exemplos dessas novelas, tem-se Explode Coração, da autora Glória 

Perez na qual vários assuntos foram tratados como, por exemplo, o preconceito com 
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os ciganos, o homossexualidade, o comércio de órgãos, o tráfico de crianças. O 

resultado da intervenção desses temas na vida das pessoas foi a criação da 

campanha para localização de crianças desaparecidas, um movimento chamado 

Mães da Praça da Sé que juntamente com a novela buscavam as crianças 

desaparecidas. Outro exemplo é o de Mulheres Apaixonadas, de Manoel Carlos, na 

qual havia uma interação com a sociedade brasileira, as opiniões do público eram 

levadas em conta, muitos personagens seguiram o rumo que o telespectador 

desejava, o laço com o público era uma identidade nacional. Quando as novelas 

abordam temas de interesse de todos, o impacto é muito grande, muitas vezes 

algumas pessoas desinformadas ficam sabendo de seus diretos sobre as leis e 

buscam utilizá-las.     

As escolas são representadas em diversas novelas, sempre como um 

ambiente de encontro para as crianças e jovens, ocupando um lugar secundário nas 

tramas. Apenas em alguns poucos exemplos, a escola ocupa um lugar de 

centralidade. Um exemplo é a novela Carrossel, considerada um fenômeno de 

audiência. Nessa telenovela, crianças vivem várias situações com seus colegas e 

professores. 

Outro exemplo, escolhido para esta pesquisa é a novela Malhação, uma série 

para adolescentes exibida pela rede Globo desde abril de 1995 no Horário das 17h e 

30min. Incialmente, o principal cenário era uma academia de ginástica chamada 

Malhação. O nome da série continuou a mesma, mas, o cenário mudou, passou de 

academia para uma escola de ensino médio.  Da primeira até a quinta temporada 

anual, o cenário era a academia; da sexta até a décima quarta temporada (1999-

2007) a escola representada era o Colégio Múltipla Escolha. Na décima quinta 

temporada (2007-2008) foi representado o colégio Múltipla Escolha Ernesto Ribeiro 

e na décima sexta temporada (2009), o colégio Múltipla Escolha / Shopping Gran 

Plasma. A décima sétima temporada (2009-2010) teve o colégio Primeira Opção. Na  

decima oitava temporada (2010-2011) é representado o Colégio Primeira Opção 2, 

que é uma segunda unidade em outro local. Na décima nona (2011-2012) é 

representado o Colégio Primeira Opção 3 / Universidade Soares da Rocha / 

Comunidade dos anjos. Por fim, a vigésima temporada (2012-2013) se passa no 

Colégio Quadrante / Misturama. Observa-se assim que nesta telenovela há uma 

preocupação com a representação da escola para jovens em vários níveis o que 
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parece criar imagens de uma escola perfeita que pode influenciar na percepção dos 

padrões da vida de uma comunidade escolar. 

No próximo capítulo, serão apresentados e analisados os dados coletados das 

observações e entrevistas realizadas. 
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3. O COLÉGIO QUADRANTE E A ESCOLA ESTADUAL EM SERGIPE   

 

Serão apresentados neste capítulo, os dados levantados para a realização 

desta pesquisa e respectiva análise, com o objetivo de discutir o problema de 

pesquisa originário: De que modo a escola representada nas telenovelas cria 

imagens e expectativas com relação a um ambiente escolar não ficcional? 

Os dados foram obtidos através da observação direta de 05 capítulos da 

novela Malhação, em que a escola ocupa um lugar de centralidade no ambiente e 

nas relações entre as personagens. 

Além disso, para obter um cruzamento com o modo como a comunidade 

escolar percebe a representação da escola na novela, em relação ao seu próprio 

ambiente escolar, foi aplicado um formulário com estudantes, professores e direção 

de uma escola pública no município de Nossa Senhora do Socorro (SE), com o 

intuito de obter qualitativamente informações sobre a imagem da comunidade 

escolar sobre a escola e possíveis semelhanças com a imagem da escola ficcional 

televisiva.   

Com relação à telenovela Malhação, foram observados cinco capítulos, do 

período de março a dezembro de 2012, utilizando-se, para isso, uma tabela de 

observação (ANEXO A).  Foram observados os capítulos de número 29/1, 29/2, 52, 

53, 65 (MALHAÇÃO, 2012). 

Após fazer as análises de vídeo da novela Malhação, foram elaborados 

formulários para serem aplicados aos alunos, professores e diretora de uma escola 

pública, localizada no município de Nossa Senhora do Socorro, de primeira a quarta 

séries (ANEXO B). O questionário foi aplicado nesta escola onde atuei como 

estagiária de teatro, no projeto Mais Educação de outubro de 2012 até fevereiro de 

2013. 

Responderam ao questionário a diretora da escola, quatro professores e cinco 

estudantes das terceira e quarta séries, do ensino fundamental. Com o propósito de 

pesquisar os modos de representação da escola na telenovela, foram estabelecidas 

as seguintes categorias: relação entre os membros da comunidade escolar, 

estrutura física da escola e relação ensino/ aprendizagem.  
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3.1 RELACIONAMENTOS ENTRE OS MEMBROS DA COMUNIDADE 

ESCOLAR 

 

Na escola Quadrante da novela Malhação, observou-se que o relacionamento 

entre os professores é amigável, há uma cumplicidade entre os educadores. Os 

docentes sempre trabalham em equipe e nos horários de intervalo, nos momentos 

em que estão juntos, conversam sobre suas vidas particulares casa, família e filhos. 

Esses momentos são utilizados na teledramaturgia para fazer avançar as tramas 

principais ou secundárias. Um exemplo desse relacionamento é a conversa entre as 

professoras Isabela, de literatura, e Marcela, de educação física: 

 

Isabela: Marcela está acontecendo alguma coisa? Aconteceu algo 
errado no jantar de ontem?  

Marcela: Não o jantar foi ótimo, quer dizer até antes do Gil
1
 chegar, 

sinceramente não sei mais o que fazer com meu filho, já tentei 
conversar, ignorar, brigar, mas não adianta, ele simplesmente não 
aceita nem o Lorenzo nem ninguém. (Malhação, 2012, cap. 52/2) 

 

Esse diálogo é um exemplo das muitas confidências pessoais entre 

professores, que acontecem nos momentos de intervalo, o que traduz um 

relacionamento pessoal íntimo, que ultrapassa os limites formais da relação 

profissional entre os colegas.  

Com relação à direção, o relacionamento entre os professores, alunos e o 

diretor Mathias é de respeito. O diretor age de forma severa com os seus alunos e 

acredita que devem prevalecer a ordem e a disciplina. O diretor é um “solteirão”, 

ranzinza tentando, porém, compreender todas as situações que dizem respeito aos 

seus alunos. Porém, quando se trata das regras escolares, o mesmo se mostra 

severo e quer que os alunos sigam à risca as regras ditadas pela escola. São 

desenvolvidos pelo próprio diretor, com apoio dos professores e dos estudantes, 

projetos como gincana, passeios e planos ecológicos. O diretor Mathias chama os 

alunos Dinho (jovem de 18 anos, estudante do Colégio Quadrante, que chamou sua 

amiga Lia para uma aventura e depararam-se com sequestradores) e Lia  para uma 

                                                           
 

1
 Filho adolescente de Marcela, que não aceita a relação da mãe com outros homens, pois, tem 

ciúmes da dela. 
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conversa: 

 
 
Mathias: Estou muito contente em saber que vocês estão bem, os 
dois juntos colocaram suas vidas em perigo, eu acho certo que seus 
pais queiram que não aconteça isso de novo. No Quadrante quero 
que sigam as regras, isso vale para todos e vocês sabem muito bem 
disso.  (MALHAÇÃO, 2012, cap. 65) 
 

 

Em sala de aula, os alunos têm um bom relacionamento com o seu professor. 

Um exemplo a ser dado é a cena em que o professor Jorge esta dando aula cujo 

tema é a escravidão no Brasil. O professor fala aos seus alunos que é preciso 

entender sobre esta parte da história, em que o poeta Castro Alves, um dos ícones 

do romantismo escreveu os versos do seu famoso poema O Navio Negreiro.  

Nesta cena o aluno Pilha declama um trecho do poema: 

Pilha: era um sonho dantesco tombadilho que das gazeavas há um 
brilho vermelho em sangue, tinis de ferro estalar de açoite, legião de 
homens negros como a noite, horrenda a dançar.   

 

Na escola Diomedes, as professoras respondem que o relacionamento entre os 

colegas é de cooperação, troca de ideias e experiência, compreensão. Em uma 

conversa durante o planejamento das aulas no início do ano, as professoras 

raramente comentam entre si sobre sua vida pessoal.  E também demonstram que 

não existe uma amizade entre elas fora do ambiente de trabalho. Curiosamente, 

quando perguntadas se há um trabalho em equipe, as professoras respondem que 

existe, mas uma resposta em especial chama a atenção. P52 responde: “existe 

trabalho em equipe apenas em eventos coletivos e de modo muito superficial”.  

A relação entre a diretora e as professoras parece ser contraditório. A 

informação trazida pelas professoras é de que o relacionamento é bom, mas que 

existem conflitos, os quais são resolvidos com diálogo e entendimento. No entanto, 

quando perguntadas sobre a principal característica da diretora, as professoras 

                                                           
 

2
 Para manter o anonimato dos participantes da pesquisa, foram utilizadas letras no lugar dos 

nomes. Assim, os professores são designados pela letra P seguida de número. Os alunos recebem a 
letra A, seguida de número e a diretora será identificada por D. 



19 

 

respondem que ela é “autoritária”, mas também “emotiva e participativa nas 

atividades realizadas pela escola, em todos os assuntos escolares”. Os alunos 

consideram que o tratamento da diretora é “bom”.  

A diretora nos informa que os professores cumprem seu papel de mestres, que 

todos trabalham em unidade com o objetivo de servir as crianças. Ao ser perguntada 

sobre o relacionamento com as professoras ela responde:  “é um relacionamento 

amigável, ótimo”, informa que seus alunos fazem parte de uma comunidade carente 

que precisam de atenção, amor e carinho e avalia seu relacionamento com os 

alunos como “excelente”. 

De acordo com o que foi respondido, os alunos e professores se relacionam de 

forma tranquila, orientação necessária para que haja aprendizagem e rendimento. O 

tratamento professor/aluno é de respeito. Existe, a partir das respostas e 

observações, uma compreensão dos professores com relação aos alunos que são 

carentes em todos os aspectos, são ansiosos por novidades e por motivações. Os 

alunos são definidos como crianças muito agitadas que precisam de atenção do 

professor para que o desenvolvimento seja satisfatório. Assim,  por serem dispersos, 

as professoras precisam utilizar da sua “autoridade” para que seu trabalho seja bem 

desenvolvido. Os alunos dizem que o relacionamento com os professores é bom, 

definem os professores como inteligentes.  

 O grau de satisfação de trabalho da diretora é excelente, algumas professoras 

dizem ser bom, outra informa que o grau de satisfação é um pouco baixo.  P4 

declara: “as condições são precárias, características típicas da escola pública”. Mas 

os alunos dizem que a escola é “adequada, grande e elegante”.  

 

 3.2 ESTRUTURAS FÍSICA 

 

A estrutura física do Colégio Quadrante da novela Malhação é satisfatória, o 

prédio tem dois andares com um portão enorme todo gradeado para a segurança 

dos alunos. A escola é toda estruturada com janelas de vidros, persianas, quadra de 

esportes. As salas são adequadamente equipadas com relação ao mobiliário. O 

pátio é grande, tem espaço amplo para os alunos se distraírem no intervalo entre as 

aulas.  
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O banheiro da escola da novela é bem equipado, contém pia, espelhos, papel 

toalha, sabonete líquido, área de vestiário com bancos, as paredes são decoradas. 

A sala dos professores é equipada com armários de madeira, janela de vidro, livros, 

persiana, cadeiras na cor verde e lanches para os professores.  Todos os ambientes 

são limpos, bem iluminados, arejados e descontraídos.  A biblioteca é bem equipada 

e é o único local onde o silêncio é absoluto. Computadores, livros e mesas estão à 

disposição dos alunos para que os mesmos possam estudar. No colégio Quadrante 

os alunos se dirigem a uma lanchonete localizada dentro do pátio para comprar 

lanches, bebidas e guloseimas. 

Com relação à estrutura física, os membros da comunidade entrevistados da 

Escola Estadual Diomedes, indicam que a escola tem uma estrutura que deixa a 

desejar. “A escola tem salas com mesas, cadeiras que às vezes não formam um 

conjunto”, diz P2. A escola como toda escola pública tem suas precariedades, a 

iluminação não é boa por completo, é necessária uma iluminação artificial. A 

ventilação deixa a desejar, os alunos reclamam do calor, pois, nas salas há apenas 

um ventilador. Como o espaço das salas é pequeno e a turma é grande o calor 

passa a ser maior.  

 Os banheiros da escola são inadequados, há um só banheiro para os 

professores e funcionários. O banheiro das alunas tem apenas dois compartimentos, 

com dois sanitários, com duas pias sendo que a bacia de uma está no chão, 

quebrada, e a que supostamente funciona está com a torneira desativada. O 

banheiro dos alunos serve de depósito de materiais de limpeza, como vassouras, 

rodo, panos de chão, baldes e mangueiras.  

A escola não tem uma quadra, que é o desejo de alunos e professores. O pátio 

é pequeno e serve para as brincadeiras dos alunos, eventos e atividades 

extraclasses que reúnem toda a escola. No entanto, o pátio não oferece as 

condições necessárias para a quantidade de alunos existentes.  A sala onde os 

professores se reúnem era uma sala de aula que foi divida ao meio. Porém, com a 

chegada do programa do governo Mais Educação, a sala dos professores foi cedida 

para o projeto. Ainda nesta mesma sala, está supostamente localizada a biblioteca. 

Nesta sala há mesas e cadeiras de plástico, estantes cheias de livros, paradidáticos 

e didáticos. A ventilação não é suficiente, pois na sala não tem janela para arejar o 

local.  
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Com relação à sala da diretoria, a diretora afirma: “não há um espaço 

especifico para a diretoria”. A sala serve para diretoria, secretaria e espaço para 

guardar materiais escolares tais como folhas, cartolinas, TV, DVD e DATASHOW. A 

sala de informática é composta por computadores sendo que alguns funcionam e 

outros não, há cadeiras, televisão, DVD e ar condicionado.  Porém, recentemente as 

portas da sala ficam abertas porque o ar condicionado está quebrado.  

No quesito segurança, os entrevistados indicam que não é satisfatória, a aluna 

A2 relata que às vezes a cozinheira fica na portaria da escola.  

Localizada perto dos banheiros está à cozinha, que alguns chamam de cantina. 

Lá é preparado o lanche que é dado aos alunos. P2 diz que: “há uma cozinha, onde 

se prepara o lanche, em bom estado”. P3 informa: “que há uma cantina, pequena e 

mal estruturada”, já a diretora diz um sonoro não ao ser perguntada sobre o assunto.  

 

3.3 RELAÇÕES DE ENSINO APRENDIZAGEM  

 

Em Malhação, podemos observar que a professora Isabela que dá aula de 

Literatura demonstra habilidade ao passar seu conteúdo de uma forma criativa e 

dinâmica, como por exemplo nas cenas abaixo:  

 

Isabela: O beijo amigo é a véspera do escarro, a mão que afaga é a 
mesma que apedreja. Isabela: Quem disse isso? 
Juliana resmunga baixinho: Eu não sei quem foi, mas só sei que 
disse a verdade. 
Morgana: ”Augusto dos Anjos” 
 Isabela: Parabéns, o nome do poema é Versos Íntimos. (Malhação, 
2012, Cap 65) 

 

 

O professor Zé, de teatro, foi convidado para a semana literária, para trabalhar 

na produção da peça O índio Peri e a portuguesa Ceci, inspirado em O Guarani de 

José de Alencar. O ensaio da peça acontece na quadra da escola, com a 

participação dos alunos do segundo ano. No primeiro momento o aluno Fera é o 

protagonista, porém, na hora do ensaio ele mostra não ser hábil. O aluno Dinho 

tentando ajudar seu amigo acaba mostrando afinidade com as falas e o professor 

faz a substituição, para a atuação na peça: “Isso que é uma encenação” diz o 
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professor.  

Na Escola Estadual Professor Diomedes Santos Silva, observou-se que os 

professores tentam às vezes passar o conteúdo programado de maneira simples 

para que seus alunos possam entender, alguns utilizam materiais que são 

disponibilizados pela escola, planejam aulas criativas para que os alunos venham a 

entender melhor o conteúdo. Um exemplo disso é uma professora que leciona 

português com jogos de palavras para que seus alunos conheçam as letras e 

possam escrever as palavras corretamente. Mas a maioria não utiliza os recursos da 

escola e usa o método tradicional, escrevendo no quadro. 

 

 3.4 A ESCOLA E A TELENOVELA 

 

Foi perguntado a todos os participantes como eles percebiam sua escola em 

relação à escola da telenovela. 

A diretora da escola informa que não assiste a nenhuma novela, alguns 

professores dizem não assistir, porém, dizem que há escolas sendo representadas 

nas telenovelas, que a diferença entre a escola, e a escola da telenovela é a 

“estrutura física, o compromisso do aluno e da família”.  

O comportamento dos alunos também é citado pelas professoras.  As 

professoras gostariam que os alunos utilizassem corretamente o uniforme, 

respeitassem os funcionários e professores, que houvesse disciplina e organização, 

como na telenovela. Outra professora deseja o compromisso dos alunos. A 

“perfeição” da escola na telenovela é citada por uma das professoras. 

Os alunos da escola Diomedes dizem assistir novelas como Carrossel, 

Malhação e Lado-a-lado, onde viram a representação da escola.  

A maior parte deles se refere à novela Carrossel, uma novela mexicana com 

adaptação brasileira, atualmente no ar de segunda a sexta-feira no SBT às 

20h00min voltada para o público infantil. São alunos do ensino fundamental de 

diversas classes sociais. Vários temas são abordados, tais como o preconceito entre 

classes sociais, o preconceito racial e a diferença na aprendizagem - uns tem mais 

facilidade de aprendizagem que os outros.  
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A escola Mundial da telenovela Carrossel é composta por uma diretora 

autoritária e “linha dura”, mas que com algumas palavras de carinho ela “baixa a 

guarda”. Tem a professora Suzana que é ardilosa e faz tramas para que a 

professora Helena seja despedida, mas nunca dá certo as suas armadilhas; tem o 

professor de música René que é o “professor amigo”; por fim temos a professora 

Helena que faz de tudo por seus alunos, dentro e fora da escola. Em cada aula há 

um jeito diferente na aplicação das matérias, ela é criativa e divertida por isso todos 

os alunos gostam muito dela.  

A diferença observada pelos alunos é que na novela a professora “é mais 

legal”. Embora os alunos digam que estão satisfeitos com sua escola, quando 

perguntados sobre qual aspecto da escola da telenovela gostariam de ter em sua 

escola, respondem:  

A1: Gostaria que tivesse um pátio e brinquedos. 
A2: Queria muito que tivesse uma quadra de esportes. 
A3: A organização porque a organização é tudo.  
A4: Um parque.  
A5: As carteiras queria que fossem iguais.  
 

Os alunos indicam, também, de modo geral especialmente, que gostariam de 

ter “uma professora como a da novela”, com “aulas mais divertidas”.  
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No levantamento de dados, ao assistir aos vídeos da novela Malhação, pode-

se perceber que os professores, alunos e diretor representam uma escola na qual o 

relacionamento entre a comunidade escolar acontece de forma criativa e bem 

organizada. No imaginário da novela, tudo é perfeito, a escola sempre está limpa, é 

adequada em todos os aspectos desde a estrutura até o corpo acadêmico.   

Nessa perspectiva, alguns aspectos chamam atenção como o trabalho com os 

alunos em equipe. O colégio Quadrante promove diversas atividades, os alunos dão 

suas opiniões aos professores e diretor que elaboram de maneira criativa tudo que 

foi pedido. Em uma das cenas chama muito atenção onde o Colégio Quadrante 

promove a semana literária, que tem a participação de um professor de teatro onde 

ensaia uma peça na escola Quadrante que é particular não tem um teatro, o ensaio 

ocorre na quadra.  

Nos vídeos assistidos, foram observadas apresentações de teatro, passeios 

ecológicos, estratégias que mostram que alunos que não têm motivação para o 

estudo, começam a ser motivados, pelo trabalho em equipe com alunos que têm 

mais facilidade. É necessário observar que os conflitos existem, especialmente por 

se tratar de uma obra de teledramaturgia, baseada na criação de oposições e 

tensões para desenvolvimento da curva dramática.  A representação da escola na 

novela cria imagens que podem ser positivas, contribuindo para gerar ideias e 

modos de relacionamento ou soluções didáticas. No entanto, há aspectos também 

negativos, como a idealização excessiva do ambiente escolar em que as situações 

podem sempre ser controladas ou solucionadas, de modo fácil, em alguns capítulos. 

Na escola Estadual Professor Diomedes Santos Silva, os professores, alunos e 

diretora, se conformam de alguma maneira com tudo o que acontece em sua volta. 

A qualidade do ensino não é suficiente, mas acreditam que  podem oferecer aquilo 

que a escola tem de melhor, mas indicam a necessidade de esforço e criatividade. A 

precária infraestrutura da escola é um ponto muito marcante. A escola Diomedes 

deixa a desejar, seu espaço é mal dividido, não há uma área de lazer adequada 

para os alunos, não tem quadra de esportes. Leciono nesta escola pelo projeto Mais 

Educação e percebo a necessidade de fazer o que é possível nas aulas de teatro, 
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por falta de espaço adequado.  

Uma professora indica que não é possível comparar a ficção com a realidade, 

porém comprovo nesta pesquisa que é possível sim fazer algumas comparações da 

realidade com a escola ficção. A obra de ficção traz o elemento imaginário, 

idealizado, representando uma escola onde tudo é estruturado e adequado, 

“perfeito”, como indica um participante desta pesquisa.  

Porém, através do modo como os participantes da pesquisa identificam a 

representação da escola na novela e como eles próprios percebem a escola onde se 

encontram, nota-se que enquanto o aspecto mais desejado para os professores 

refere-se à estrutura física, para os alunos, o olhar se volta para os professores. Os 

alunos, de modo geral, desejam que os professores de sua escola se pareçam com 

a imagem representada dos professores da telenovela, indicando além de aspectos 

de relacionamento, A1 diz: “Na novela Carrossel a professora é mais legal, lá tem 

organização”.  A3 diz: “Lá em Carrossel tem aulas com brincadeiras e aqui não tem, 

lá tem parques” 

A partir disso, pode-se perguntar qual a distância entre a idealização dos 

professores representados na novela, o desejo dos alunos e a prática pedagógica 

nas escolas. Mesmo em condições menos favoráveis, de que forma a comunidade 

escolar poderia desenvolver ações para aprimorar a relação professor-aluno e as 

atividades didáticas de ensino e aprendizagem, em direção ao desejo dos 

estudantes, por exemplo?   

A escola representada na telenovela tem características de uma escola 

particular que por ser privada não pôde haver maiores comparações, neste sentido, 

talvez não possam ser comparadas a uma escola pública de ensino fundamental no 

interior de Sergipe. Porém, do ponto de vista das ideias e modos de representação 

observados tanto nos vídeos da novela Malhação quanto nas respostas dos 

participantes da pesquisa, é possível dizer que, de algum modo, a idealização da 

novela corresponde também a desejos da comunidade sobre sua escola: todos 

gostariam de ter uma escola como a da telenovela.  A abordagem exploratória 

desses dois universos abre espaço para reflexão sobre as possibilidades de 

aproximação entre a imagem representada e idealizada na novela e o desejo e 

práticas observados diretamente em um ambiente escolar da escola pública.  
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Durante a pesquisa sobre representação da escola nas novelas, foram obtidos 

dados para que pudesse entender se o imaginário da novela reflete ou não na 

escola estudada. Através desta pesquisa compreendi que é muito difícil comparar 

ficção com realidade, pois no meio televisivo tudo é perfeito demais. Na escola da 

novela a escola está sempre bem limpa, a estrutura é completa, tudo bem 

apresentável para os telespectadores. Os professores, alunos e diretor vão além da 

imaginação, e tudo aparece de forma perfeita.  A escola é representada de forma 

que o telespectador pense que a escola é bem organizada. Os entrevistados da 

Escola Diomedes reclamam da má divisão do ambiente escolar, o terreno é enorme 

e mal dividido. Os professores ensinam de forma a utilizar de todos os artifícios para 

que a aprendizagem seja satisfatória. A pesquisa mostrou, por fim, que a imagem 

perfeita da escola da novela é também desejada na escola estudada.  
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ANEXOS 

 

Anexo A: ficha de observação dos capítulos de Malhação:  

 

PESQUISA TCC – JAQUELINE SANTOS 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DOS CAPÍTULOS DA NOVELA MALHAÇÃO  

1. Numere os VIDEOS que você assistiu. Esses números não podem mudar. 

2. Preencha uma ficha com todas as perguntas para CADA vídeo.  

3. DÊ EXEMPLOS e TRANSCREVA trechos ou DIÁLOGOS 

VIDEO No. 65 malhação 2012 

DESCRIÇÃO DO VIDEO: (sinopse breve do que acontece no capítulo) 

Armação de Fatinha com Bruno, a Fossa de Jú por ter perdido o namorado pra sua melhor amiga, o 

dois (Dinho e Lia) fugiram juntos. 

1. SOBRE O PROFESSOR DA NOVELA 

 PROFESSOR 01 PROFESSOR 02 PROFESSOR 03 PROFESSOR 04 

Nome do 
personagem-
professor 

Isabela    

Características 
principais (sexo, 
idade aparente, 
opção sexual 
declarada, etnia) 

Feminino, 
heterossexua
l, 34 anos, 
branca.  

   
 

O que o professor 
está fazendo nas 
cenas e ONDE? 
(dando aula, 
conversando, 
comendo, etc.?) 

Está na sala 
de aula, 
falando: 
“beijo amigo 
e a vispora 
do escarro. A 
mão que 
afaga é a 
mesma que 
apedreja.”.  

   

Conteúdo, assunto 
ou tema que o 
professor trata nas 
cenas. 

Fala sobre 
Augusto dos 
Anjos, 
poemas 
literários.   

   

Como o professor 
aborda o assunto? 

Quem disse 
isso?  
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Como o professor 
se relaciona com os 
alunos (por 
exemplo, é 
informal? É severo? 
È brincalhão?) 

Ela é 
simultânea, 
severa e 
brincalhona.  
“é eu percebi 
Álvaro 
Gabriel, diz 
Isabela.” 

   

Como o professor 
se relaciona com o 
diretor ou diretora  
da escola? 
 

    

Como o professor 
se relaciona com os 
outros professores? 

    

O professor da 
novela passa 
TAREFAS ou 
PROVAS para os 
alunos? 

“Lia já que 
você é minha 
monitora 
venha ler 
este poema, 
diz a 
professora 
Isabela. Se 
alguém 
causa ainda 
pena em sua 
chaga, 
aprendi esta 
mão viu que 
te afaga, 
escarro nesta 
boca que te 
beija.” 

   

O professor dá 
NOTAS para os 
alunos? Como isso 
é feito? 

    

O que o professor 
da novela fala sobre 
ser professor ou 
sobre a escola, os 
alunos, a diretoria, 
os colegas, a 
educação, etc.? 

    

 

2.  SOBRE OS ALUNOS DA NOVELA 

 ALUNO 01 ALUNO 02 ALUNO 03 ALUNO 04 

Nome do 
personagem/ALUNO 
 

Juliana 
(Ju) 

Rita Maria de Fatima 
(Fatinha) 

Lia, Gil e 
Dinho 

Características Feminino, Feminino, 17 Feminino, 18 Lia, feminino, 
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principais 
 

17 anos, 
heterosse
xual, 
branca. 

anos, 
heterossexual, 
negra.  

anos, 
heterossexual, 
branca,  

branca 17 
anos e 
heterossexua
l. Dinho, 
branco, 
masculino 
heterossexua
l 18 anos. 
Gil, 18 anos, 
masculino, 
heterossexua
l, moreno. 

O que o aluno está 
fazendo nas cenas da 
escola e ONDE (Por 
exemplo, ele está 
estudando no pátio?). 
Ele está colando? Ele 
está distraído na sala 
de aula? 
 

Ela esta 
na porta 
da escola 
conversan
do com 
sua 
amiga. 
“vai ser 
uma barra 
encontrar 
o Dinho 
com a Lia” 

Rita fala com 
Ju: “você esta 
demais, adorei 
seu look, você 
esta super 
poderosa”. 

Fatinha entra na 
conversa de Ju e 
Rita: “O ministério 
da saúde adverte 
deixa o gatinho 
sozinho na festa 
faz mal a testa. 
Gostei do look JÚ 
bacana”. 

Lia diz: “oi 
gente! Esta 
diferente Jú”.  
Gil chega e 
cumprimenta 
as meninas: 
oi Lia como 
você esta? “ 

Como o aluno se 
relaciona com os 
professores? 
 

    

Como a aluno se 
relaciona com o 
diretor ou diretora da 
escola? 
 

   
“Lia e Dinho 
na sala do 
diretor que 
diz: estou 
muito 
contente de 
saber que 
vocês estão 
bem, mas 
eu chamei 
os dois aqui 
porque 
estou muito 
preocupado
” 

Como os alunos  se 
relaciona com os 
outros colegas? 
 

Ju 
conversan
do com 
Rita: 
“estou mal 
porque 
Dinho esta 
namorand
o a Lia”.  

Jú pergunta a 
Rita: Bruno 
dormiu em sua 
casa? Rita 
responde: não, 
ontem não o 
vi, porque tive 
um jantar com 
meus pais.  

 Conversa 
entre Lia e 
Gil: e ai Lia 
como você 
esta? 
Pergunta Gil 
A Lia. Estou 
levando, esta 
tocando 



31 

 

muita 
guitarra? diz 
Lia.  

O que o aluno da 
novela fala sobre 
estudar, ou sobre a 
escola, os 
professores, os 
colegas, a educação, 
etc.? 

    

 

 

 

 

3. SOBRE A DIRETORIA DA ESCOLA DA NOVELA 

 

 Diretor 01 Diretor 2 Diretor 3 Diretor 4 

 
Nome do 
personagem/DIRETOR             
OU DIRETORA DA 
ESCOLA 
 

 
 
Mathias 
 
 

   

Características 
principais 
 

Masculino, 
branco,             
heterosse
xual, 53 
anos. 

   

O que o DIRETOR 
está fazendo nas 
cenas da escola e 
ONDE? 
 

Conversa
ndo com 
Lia e 
Dinho, 
Explicand
o que os 
pais dos 
dois não 
os querem 
juntos. No 
Quadrante 
vocês vão 
ter que 
cumprir as 
regras.  

   

Como o DIRETOR se 
relaciona com os 
professores? 
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Como a DIRETOR se 
relaciona com OS 
ALUNOS? 
 

“Vocês 
dois juntos 
colocaram 
suas vidas 
em perigo, 
acho certo 
que seus 
pais não 
queiram 
que isso 
aconteça 
novament
e”. 

   

O que o DIRETOR DA 
ESCOLA DA NOVELA 
fala sobre a escola, os 
professores, a 
educação, etc.? 

Que os 
alunos 
tem que 
seguir as 
regras, diz 
isso para 
Lia e 
Dinho. 

   

 

 

3. SOBRE O AMBIENTE ESCOLAR 

 AMBIENTE 01 AMBIENTE 02 AMBIENTE 03 AMBIENTE 04 

LOCAL da 
escola 
(por exemplo, 
sala de aula, 
cantina, 
diretoria, 
biblioteca, pátio) 
 

Na frente da 
escola o 
ambiente é limpo, 
todo gradeado, 
na cor branca, 
com um porteiro 
na porta.  

Pátio com 
armário para os 
alunos deixarem 
seus livros, 
cadeiras na cor 
verde, algumas 
informações na 
parede que é de 
cor branca. Do 
lado de fora 
existe algumas 
plantas.  

Diretoria, porta, 
mesa, cadeira, 
computador, 
telefone, agenda, 
potinho de 
canetas, estante 
com livros e 
persianas na 
janela.  

Sala de aula com 
algumas coisas 
anotadas birô, 
com algumas 
informações na 
parede, porta, 
persiana, 
carteiras e um 
armário com 
alguns livros. 

Descreva o 
ambiente 
(organização 
aparente, 
limpeza, 
mobiliário, 
equipamentos) 

 

Frente da escola: 
portão branco de 
grade, parede 
branca, tudo 
limpo e arejado. 

Pátio: carteiras, 
armários e 
árvores.  

Porta, mesa, 
cadeiras, 
persianas livros e 
agenda. 

Quadros, 
carteiras, birô, 
livros, quadro de 
informações.  

Atmosfera do 
ambiente (Por 
exemplo, 
barulhento, 
descontraído, 
concentrado, 
tenso, etc.) 

Descontraído Barulhento Concentrado. Barulhento, 
descontraído e 
tenso. 
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A atmosfera do 
ambiente é 
adequada à 
atividade 
realizada? 
(por exemplo, a 
biblioteca é 
mostrada como 
um ambiente 
silencioso e 
concentrado?) 

 

Sim, porta da 
escola. 

Pátio barulhento.  Concentrado: 
diretória.  Com os 
alunos 
conversando. 

Barulhento, 
enquanto a 
professora fala 
dois alunos 
conversam ( Jú e 
Dinho) porém a 
professora 
consegue a 
atenção de todos 
e começa a falar 
de Augusto dos 
anjos.  
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PESQUISA TCC – JAQUELINE SANTOS 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DOS CAPÍTULOS DA NOVELA MALHAÇÃO  

1. Numere os VIDEOS que você assistiu. Esses números não podem mudar. 

2. Preencha uma ficha com todas as perguntas para CADA vídeo.  

3. DÊ EXEMPLOS e TRANSCREVA trechos ou DIÁLOGOS 

VIDEO No. 29  Malhação 2012 

DESCRIÇÃO DO VIDEO: (sinopse breve do que acontece no capítulo) 

Passeio ecológico. 

1. SOBRE O PROFESSOR DA NOVELA 

 PROFESSOR 01 PROFESSOR 02 PROFESSOR 03 PROFESSOR 04 

Nome do 
personagem-
professor 

Marcela     

Características 
principais (sexo, 
idade aparente, 
opção sexual 
declarada, etnia) 

Feminina, 40 
anos, 
heterossexua
l, branca.  

   
 

O que o professor 
está fazendo nas 
cenas e ONDE? 
(dando aula, 
conversando, 
comendo, etc.?) 

Na calçada 
da escola.  

   

Conteúdo, assunto 
ou tema que o 
professor trata nas 
cenas. 

    

Como o professor 
aborda o assunto? 

    

Como o professor 
se relaciona com os 
alunos (por 
exemplo, é 
informal? É severo? 
È brincalhão?) 

É 
brincalhona.  

   

Como o professor 
se relaciona com o 
diretor ou diretora  
da escola? 
 

Só se olham.     

Como o professor 
se relaciona com os 
outros professores? 

    

O professor da     
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novela passa 
TAREFAS ou 
PROVAS para os 
alunos? 

O professor dá 
NOTAS para os 
alunos? Como isso 
é feito? 

    

O que o professor 
da novela fala sobre 
ser professor ou 
sobre a escola, os 
alunos, a diretoria, 
os colegas, a 
educação, etc.? 

    

 

2.  SOBRE OS ALUNOS DA NOVELA 

 ALUNO 01 ALUNO 02 ALUNO 03 ALUNO 04 

Nome do 
personagem/ALUNO 
 

Orelha, 
Pilha, 
Fatinha, 
Fera. 

Rafael, 
Morgana, Rita. 

Dinho. Gil, Lia, Jú.  

Características 
principais 
 

Orelha: 17 
anos, 
masculino, 
heterosse
xual, 
branco. 
Pilha: 
negro, 
masculino, 
heterosse
xual, 17 
anos.  
Fatinha: 
18 anos, 
branca, 
heterosse
xual. 

Rafael: opção 
sexual não 
definida, 
branco, 17 
anos, 
masculino. 
Morgana: 
feminino, 17 
anos, 
heterossexual. 
Rita: negra, 17 
anos, 
heterossexual.  

Branco, 
heterossexual, 17 
anos, masculino. 

Gil: moreno, 
masculino, 
heterossexua
l, 17 anos. 
Lia: branca, 
heterossexua
l, 17 anos, 
feminino.  
Jú: branca, 
feminino, 17 
anos, 
heterossexua
l. 

O que o aluno está 
fazendo nas cenas da 
escola e ONDE (Por 
exemplo, ele está 
estudando no pátio?). 
Ele está colando? Ele 
está distraído na sala 
de aula? 
 

Esta na 
calçada 
da escola, 
“ este 
passeio 
da escola 
vai ser 
ótimo”  

“Gente, o dia 
está lindo, e 
vai dar o maior 
praião” diz 
Morgana  a 
Rafael. 

Dinho diz: 
tchurua...  
Parceiro, e ai 
galera.” Fera diz: 
“caraca maluco, 
esta mala esta 
cheia, esta cheia 
pra caramba.” 
Orelha diz; a Jú 
esta ai dentro?  

Você disse 
que não 
vinha 
pergunta 
Morgana a 
Gil. Mas Gil 
responde: 
mas eu vim 
Rafael diz: 
que bom eu 
acho que 
você vai se 
amarrar. 
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Como o aluno se  
relaciona com os 
professores? 
 

 
 Marcela e 
Gil 
chegam 
sorrindo e 
fazem Xiiiii 

   

Como a aluno se 
relaciona com o 
diretor ou diretora da 
escola? 
 

“O menino 
não 
escutou 
não? 
Desliga o 
celular, 
entre no 
ônibus.” 
Diz 
Mathias a 
Dinho. 
Que 
responde: 
espere um 
momento 
Mathias a 
Ju não 
chegou 
ainda.  

  
 

 

Como os alunos  se 
relaciona com os 
outros colegas? 
 

Orelha diz: 
Fatinha in 
natura. 
Pilha diz: 
oh, meu 
irmão só de 
imaginar 
ela de 
biquíni eu 
já fico todo 
tenso e o 
coração do 
papai não 
aguenta. 
Fera diz: 
aguenta, 

aguenta.  

 Dinho diz a 
Orelha: você não 
acha que esta um 
pouco cedo para 
começar a encher 
o saco não?  
Pilha diz a Dinho: 
e tem hora para 
esse mané?  

Lia fala: olha a 
gente devia 
levar a mala e 
não levar o 
Orelha, porque 
mala por mala 
é a mesma 
coisa.  

O que o aluno da 
novela fala sobre 
estudar, ou sobre a 
escola, os 
professores, os 
colegas, a educação, 
etc.? 

Com 
certeza 
vou falar 
uma coisa 
para 
vocês o 
nosso 
colégio 
pode ser 
meio fraco 
mas em 
matéria de 
mulher 
estamos 
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excelente. 
Diz orelha 
a Fera e 
Pilha.  

 

3. SOBRE A DIRETORIA DA ESCOLA DA NOVELA 

 

 Diretor 01 Diretor 2 Diretor 3 Diretor 4 

Nome do 
personagem/DIRETOR 
OU DIRETORA DA 
ESCOLA 
 

Mathias     

Características 
principais 
 

Masculino, 
53 anos, 
heterosse
xual, 
branco.  

   

O que o DIRETOR 
está fazendo nas 
cenas da escola e 
ONDE? 
 

Ele esta 
na 
calçada 
da escola, 
e 
pergunta; 
eu posso 
saber o 
motivo da 
briga 
rapazes? 
O aluno 
Fera 
responder: 
a gente só 
está 
fazendo 
carinho 
aqui no 
amigo 
Orelha.  

   

Como o DIRETOR se 
relaciona com os 
professores? 
 

Cumprime
nta 
dizendo: 
oi  

   

Como a DIRETOR se 
relaciona com OS 
ALUNOS? 
 

“eu acho 
bom 
vocês se 
comportar
em 
rapazes”. 
O aluno 
Orelha 
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pergunta: 
cadê o 
ônibus? 
Vocês 
fizeram a 
gente 
acordar 
cedão pra 
ficar aqui 
mofando?  
-  O diretor 
responde: 
da pra ter 
um pouco 
de 
paciência 
o ônibus 
já esta 
chegando. 

O que o DIRETOR DA 
ESCOLA DA NOVELA 
fala sobre a escola, os 
professores, a 
educação, etc.? 

    

 

 

 

3. SOBRE O AMBIENTE ESCOLAR 

 AMBIENTE 01 AMBIENTE 02 AMBIENTE 03 AMBIENTE 04 

LOCAL da 
escola 
(por exemplo, 
sala de aula, 
cantina, 
diretoria, 
biblioteca, pátio) 
 

Frente da escola, 
calçada.  

   

Descreva o 
ambiente 
(organização 
aparente, 
limpeza, 
mobiliário, 
equipamentos) 

 

Aparentemente 
organizada, limpa 
gradeada.  

   

Atmosfera  do 
ambiente (Por 
exemplo, 
barulhento, 
descontraído, 
concentrado, 
tenso, etc.) 

Esta barulhenta, 
descontraído.  
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A atmosfera do 
ambiente é 
adequada à 
atividade 
realizada? 
(por exemplo, a 
biblioteca é 
mostrada como 
um ambiente 
silencioso e 
concentrado?) 

 

A calçada da 
escola e 
adequada onde 
todos estão 
conversando e 
esperando o 
ônibus.  
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PESQUISA TCC – JAQUELINE SANTOS 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DOS CAPÍTULOS DA NOVELA MALHAÇÃO  

1. Numere os VIDEOS que você assistiu. Esses números não podem mudar. 

2. Preencha uma ficha com todas as perguntas para CADA vídeo.  

3. DÊ EXEMPLOS e TRANSCREVA trechos ou DIÁLOGOS 

VIDEO No. 29   Malhação 2012 

DESCRIÇÃO DO VIDEO: (sinopse breve do que acontece no capítulo) 

É o dia em que o grafiteiro ataca novamente. 

1. SOBRE O PROFESSOR DA NOVELA 

 PROFESSOR 01 PROFESSOR 02 PROFESSOR 03 PROFESSOR 04 

Nome do 
personagem-
professor 

    

Características 
principais (sexo, 
idade aparente, 
opção sexual 
declarada, etnia) 

    
 

O que o professor 
está fazendo nas 
cenas e ONDE? 
(dando aula, 
conversando, 
comendo, etc.?) 

    

Conteúdo, assunto 
ou tema que o 
professor trata nas 
cenas. 

    

Como o professor 
aborda o assunto? 

    

Como o professor 
se relaciona com os 
alunos (por 
exemplo, é 
informal? É severo? 
È brincalhão?) 

    

Como o professor 
se relaciona com o 
diretor ou diretora  
da escola? 
 

    

Como o professor 
se relaciona com os 
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outros professores? 

O professor da 
novela passa 
TAREFAS ou 
PROVAS para os 
alunos? 

    

O professor dá 
NOTAS para os 
alunos? Como isso 
é feito? 

    

O que o professor 
da novela fala sobre 
ser professor ou 
sobre a escola, os 
alunos, a diretoria, 
os colegas, a 
educação, etc.? 

    

 

2.  SOBRE OS ALUNOS DA NOVELA 

 ALUNO 01 ALUNO 02 ALUNO 03 ALUNO 04 

Nome do 
personagem/ALUNO 
 

Rafael Morgana 
(Morge) 

Gil Orelha 

Características 
principais 
 

Branco, 
masculino, 
17 anos, 
opção 
sexual 
não 
declarada.  

Feminino, 
heterossexual, 
17 anos, 
branca. 

Masculino, 
heterossexual, 17 
anos, moreno. 

Masculino. 
17 anos, 
heterossexua
l, branco.  

O que o aluno está 
fazendo nas cenas da 
escola e ONDE (Por 
exemplo, ele está 
estudando no pátio?). 
Ele está colando? Ele 
está distraído na sala 
de aula? 
 

Na frente 
da escola 
estão 
conversan
do sobre o 
grafiteiro, 
que fez 
desenho 
no muro 
da escola. 

Morgana diz: 
nossa esta 
demais é 
simplesmente 
o máximo. 
falando sobre 
o grafiteiro 
meio 
sonhadora. 

Gil chega e diz: 
“E ai estão 
curtindo o grafite 
novo?” Rafael e 
Morge 
respondem: 
simplesmente 
demais.  

Reconheci 
seu auto 
retrato, 
Rafael – diz 
Orelha – 
pelas 
meninas no 
coraçãozinho
. E Rafael 
responde: é 
claro orelhão 
eu sou a 
maiorzinha, e 
a menorzinha 
chorona 
indefesa é 
você ” 

Como o aluno se 
relaciona com os 
professores? 
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Como a aluno se 
relaciona com o 
diretor ou diretora da 
escola? 
 

   
 

 

Como os alunos  se 
relaciona com os 
outros colegas? 
 

“Rafael 
responde 
a Orelha: 
é Orelha, 
eu sou a 
maiorzinh
a ali, e a 
menorzinh
a e você 
reconhece
u.” 

Conversando 
com os amigos 
Morgana diz: 
interessante 
não é 
simplesmente 
o máximo?” 

Gil, falando sobre 
o grafiteiro: hum 
hum olhei, é 
interessante.  

Orelha diz: 
olha duas 
meninas no 
coraçãozinho
. É o auto 
retrato de 
Rafael?” 

O que o aluno da 
novela fala sobre 
estudar, ou sobre a 
escola, os 
professores, os 
colegas, a educação, 
etc.? 

    

 

3. SOBRE A DIRETORIA DA ESCOLA DA NOVELA 

 

 Diretor 01 Diretor 2 Diretor 3 Diretor 4 

Nome do 
personagem/DIRETOR 
OU DIRETORA DA 
ESCOLA 
 

    

Características 
principais 
 

    

O que o DIRETOR 
está fazendo nas 
cenas da escola e 
ONDE? 
 

    

Como o DIRETOR se 
relaciona com os 
professores? 
 

    

Como a DIRETOR se 
relaciona com OS 
ALUNOS? 
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O que o DIRETOR DA 
ESCOLA DA NOVELA 
fala sobre a escola, os 
professores, a 
educação, etc.? 

    

 

 

 

3. SOBRE O AMBIENTE ESCOLAR 

 AMBIENTE 01 AMBIENTE 02 AMBIENTE 03 AMBIENTE 04 

LOCAL da 
escola 
(por exemplo, 
sala de aula, 
cantina, 
diretoria, 
biblioteca, pátio) 
 

Calçada da 
escola. 

   

Descreva o 
ambiente 
(organização 
aparente, 
limpeza, 
mobiliário, 
equipamentos) 

 

Limpo, 
organizado, 
arvoes, plantas, e 
um grafite no 
muro da escola.  

   

Atmosfera  do 
ambiente (Por 
exemplo, 
barulhento, 
descontraído, 
concentrado, 
tenso, etc.) 

 

Descontraído, 
barulhento, tenso. 

   

A atmosfera do 
ambiente é 
adequada à 
atividade 
realizada? 
(por exemplo, a 
biblioteca é 
mostrada como 
um ambiente 
silencioso e 
concentrado?) 

 

É mostrado como 
o ambiente limpo 
e organizado e 
barulhento.  
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PESQUISA TCC – JAQUELINE SANTOS 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DOS CAPÍTULOS DA NOVELA MALHAÇÃO  

1. Numere os VIDEOS que você assistiu. Esses números não podem mudar. 

2. Preencha uma ficha com todas as perguntas para CADA vídeo.  

3. DÊ EXEMPLOS e TRANSCREVA trechos ou DIÁLOGOS 

VIDEO No. 52  malhação 2012 

DESCRIÇÃO DO VIDEO: (sinopse breve do que acontece no capítulo) 

Lia e Jú estão conversando sobre Dinho no banheiro, Isabela e Leandro estão se paquerando na 

sala dos professores. Ensaio da peça de teatro, Personagens Peri e Ceci.  

1. SOBRE O PROFESSOR DA NOVELA 

 PROFESSOR 01 PROFESSOR 02 PROFESSOR 03 PROFESSOR 04 

Nome do 
personagem-
professor 

Isabela 
(Belinha) 

Leandro  Marcela  Zé e Jorge 

Características 
principais (sexo, 
idade aparente, 
opção sexual 
declarada, etnia) 

Feminino, 34 
anos, 
heterossexua
l, branca.  

Masculino, 33 
anos, 
heterossexual
, branco. 

Feminino, 40 
anos, 
heterossexual, 
branca.  

Zé: 
masculino,41 
anos, não 
declarada, 
branco. Jorge: 
masculino,45 
anos, 
heterossexual, 
pardo.  
 

O que o professor 
está fazendo nas 
cenas e ONDE? 
(dando aula, 
conversando, 
comendo, etc.?) 

Sala dos 
professores. 
“pegou a 
chamada? 
Pergunta 
Isabela. Essa 
aqui 
responde 
Leandro?! 
Falta só uma 
coisinha. 
Beijam-se e 
boa aula. 

Sala dos 
professores: 
“Peguei, 
hum... estou 
pronto agora? 
Pra você 
também 
Belinha.” 

Sala dos 
professores: 
Isabela pergunta 
a Marcela: 
aconteceu algo 
errado no jantar? 
Responde 
marcela: não, 
jantar foi ótimo, 
quer dizer até 
antes do Gil 
chegar. Eu não 
sei mais o que 
fazer com meu 
filho. 

Sala dos 
professores: 
Você já tentou 
a psicologia 
reversa? 
Pergunta Zé 
para Marcela, 
que responde: 
Psicologia 
reversa? 
É o bom e o 
velho do 
contra. Diz Zé. 
 
 

Conteúdo, assunto 
ou tema que o 
professor trata nas 
cenas. 

   “é preciso 
entender o 
capitulo 
abominável 
dessa 
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trajetória, em 
que o poeta 
Castro Alves 
um dos ícones 
do 
Romantismo 
escreveu os 
versos do seu 
famoso 
poema navio 
negreiro”.  

Como o professor 
aborda o assunto? 

   Era um sonho 
do dantescos 
tombadilho 
que das 
cozeras há um 
brilho 
vermelho em 
sangue tinis 
de ferro 
estalar de 
açoite legião 
de homens 
negro como a 
noite, 
horrenda a 
dançar.” Será 
que podemos 
imaginar este 
pais hoje sem 
feijoada, 
samba e 
capoeira? ” 
Diz Jorge. 

Como o professor 
se relaciona com os 
alunos (por 
exemplo, é 
informal? É severo? 
È brincalhão?) 

   Severo.  

“ Pilha 
pergunta: 
professor será 
que posso 
mudar de 
lugar? O 
professor 
responde: 
tudo bem, 
mas posso 
saber o 
motivo?” 

Como o professor 
se relaciona com o 
diretor ou diretora  
da escola? 
 

    

Como o professor 
se relaciona com os 

“não sei se 
você 

 “eu não sei não, 
não sei se acho 

ZE diz a 
“Marcela:” 
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outros professores? percebeu, 
mas filho e 
cachorro é 
um 
pouquinho 
diferente, diz 
Isabela para 
Zé” 

uma boa ideia 
trocar um bom 
comportamento 
por uma 
recompensa 
parece que estou 
querendo 
comprar meu 
filho” diz Marcela. 

mas pode 
parecer que 
você pode 
estar 
incentivando, 
olhe não deixa 
de ser um 
carinho meu 
amor” 

O professor da 
novela passa 
TAREFAS ou 
PROVAS para os 
alunos? 

    

O professor dá 
NOTAS para os 
alunos? Como isso 
é feito? 

    

O que o professor 
da novela fala sobre 
ser professor ou 
sobre a escola, os 
alunos, a diretoria, 
os colegas, a 
educação, etc.? 

    

 

2.  SOBRE OS ALUNOS DA NOVELA 

 ALUNO 01 ALUNO 02 ALUNO 03 ALUNO 04 

Nome do 
personagem/ALUNO 
 

Lia  Jú Orelha 
Dinho 
Pilha 

Fatinha  
 

Características 
principais 
 

Feminino, 
17 anos, 
heterosse
xual, 
branca.  

Feminino, 17 
anos, 
heterossexual, 
branca.  

Orelha: 
Masculino, 17 
anos, 
heterossexual, 
branco.  
Dinho: masculino, 
17 anos, 
heterossexual, 
branco. 
Pilha: masculino, 
17 anos, 
heterossexual, 
negro. 

Feminino, 18 
anos, 
heterossexua
l, branca.  

O que o aluno está 
fazendo nas cenas da 
escola e ONDE (Por 
exemplo, ele está 
estudando no pátio?). 
Ele está colando? Ele 
está distraído na sala 
de aula? 

Lia esta 
dentro do 
banheiro 
da escola 
conversan
do sobre 
Dinho com 
amiga Jú. 

Jú no banheiro 
conversando 
com sua 
amiga Lia: “e 
claro Lia, é 
obvio que 
gosto mais 
dele, do que 

Na calçada da 
escola, Fatinha 
falando a Orelha: 
Alvinho meu 
amor, me espera. 
Orelha responde; 
Fatinha estou 
cansada deste 

No banheiro 
da escola, 
falando com 
as amigas; 
“porque 
quando a 
gente 
encontra o 
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 “porque 
você esta 
dizendo 
isso?” 
Pergunta 
Lia a Jú.  

ele de mim” chororô se 
continuar assim, 
não vai dar pra 
você continuar lá 
em casa não. 

cara certo, 
ele não esta 
nem ai pra 
gente?” 

Como o aluno se 
relaciona com os 
professores? 
 

    

Como a aluno se 
relaciona com o 
diretor ou diretora da 
escola? 
 

   
 

 

Como os alunos  se 
relaciona com os 
outros colegas? 
 

 Jú fala para 
Lia: “na hora 
certa vai 
acontecer, 
quando 
estivermos 
namorando de 
verdade o 
Dinho disse 
que quer ir 
com calma, e 
é isso que 
quero fazer, e 
ai Lia será que 
estou vendo 
coisas onde 
não tem?” 

 Fatinha 
conversando 
com colega; 
“Fatinha 
desde 
quando você 
é afim e 
orelha? 
Pergunta a 
garota, e 
Fatinha diz: 
desde que e 
mudei para 
casa dele, 
quer dizer do 
Alvinho, 
descobri que 
ele tem tudo 
haver comigo 
as coisas 
que ele 
pensa as 
coisas que 
ele fala é 
tudo 
diferente, é 
um homem 
inteligente.” 

O que o aluno da 
novela fala sobre 
estudar, ou sobre a 
escola, os 
professores, os 
colegas, a educação, 
etc.? 

    

 

3. SOBRE A DIRETORIA DA ESCOLA DA NOVELA 
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 Diretor 01 Diretor 2 Diretor 3 Diretor 4 

Nome do 
personagem/DIRETOR 
OU DIRETORA DA 
ESCOLA 
 

    

Características 
principais 
 

    

O que o DIRETOR 
está fazendo nas 
cenas da escola e 
ONDE? 
 

    

Como o DIRETOR se 
relaciona com os 
professores? 
 

    

Como a DIRETOR se 
relaciona com OS 
ALUNOS? 
 

    

O que o DIRETOR DA 
ESCOLA DA NOVELA 
fala sobre a escola, os 
professores, a 
educação, etc.? 

    

 

 

 

3. SOBRE O AMBIENTE ESCOLAR 

 AMBIENTE 01 AMBIENTE 02 AMBIENTE 03 AMBIENTE 04 

LOCAL da 
escola 
(por exemplo, 
sala de aula, 
cantina, 
diretoria, 
biblioteca, pátio) 
 

Banheiro Porta da escola Sala dos 
professores 

Sala de aula.  

Descreva o 
ambiente 
(organização 
aparente, 
limpeza, 
mobiliário, 
equipamentos) 

Porta, pia, 
espelho, papel 
toalha, sabonete 
liquido, bancos, 
paredes brancas 
e com papel 
parede.  

Portão na cor 
branca, estrutura 
de ferro, janelas 
de vidros, parede 
brancas, verde, 
azuis e em 
madeira. 

Persianas nas 
janelas de vidro, 
mesa, armário 
em madeira, 
cadeira e mesas 
na cor verde, 
porta de vidro.  

Quadro, cadeira, 
com mesa birô do 
professo, janelas 
com persianas. 
Armários com 
livros, 
informações na 
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 parede da sala e 
a porta.  

Atmosfera  do 
ambiente (Por 
exemplo, 
barulhento, 
descontraído, 
concentrado, 
tenso, etc.) 

 

Descontraído Barulhento.  Descontraído  Concentrado   

A atmosfera do 
ambiente é 
adequada à 
atividade 
realizada? 
(por exemplo, a 
biblioteca é 
mostrada como 
um ambiente 
silencioso e 
concentrado?) 

 

Sim, mostra o 
banheiro 
organizado. 

a frente da escola 
é barulhenta, 
descontraída, 
mostra alunos 
conversando.  

Concentrado, 
descontraído. 
Mostra o 
professor 
concentrado em 
suas atividades.  

Sala de aula é 
adequada para 
os estudos.  
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PESQUISA TCC – JAQUELINE SANTOS 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DOS CAPÍTULOS DA NOVELA MALHAÇÃO  

1. Numere os VIDEOS que você assistiu. Esses números não podem mudar. 

2. Preencha uma ficha com todas as perguntas para CADA vídeo.  

3. DÊ EXEMPLOS e TRANSCREVA trechos ou DIÁLOGOS 

VIDEO No. 53 malhação 2012 

DESCRIÇÃO DO VIDEO: (sinopse breve do que acontece no capítulo) 

Ensaio da peça, onde Dinho consegue o papel do índio Peri , que era o aluno Fera.  

1. SOBRE O PROFESSOR DA NOVELA 

 PROFESSOR 01 PROFESSOR 02 PROFESSOR 03 PROFESSOR 04 

Nome do 
personagem-
professor 

Zé Isabela   

Características 
principais (sexo, 
idade aparente, 
opção sexual 
declarada, etnia) 

Aparenta-se 
41 anos, 
sexo 
masculino, 
opção sexual 
não 
declarada.  

Feminino, 34 
anos, 
heterossexual
, branca.  

  
 

O que o professor 
está fazendo nas 
cenas e ONDE? 
(dando aula, 
conversando, 
comendo, etc.?) 

Esta na 
quadra da 
escola, 
ensaiando 
peça com os 
alunos.  

Ajudando o 
professor Zé 
nos ensaios 
da peça, na 
quadra da 
escola.  

  

Conteúdo, assunto 
ou tema que o 
professor trata nas 
cenas. 

A peça 
retrata o 
índio Peri e a 
portuguesa 
Ceci. 

E uma peça 
que fala da 
paixão do 
índio pela 
portuguesa.  

  

Como o professor 
aborda o assunto? 

Olhando 
como os 
alunos 
representam.  

   

Como o professor 
se relaciona com os 
alunos (por 
exemplo, é 
informal? É severo? 
È brincalhão?) 

    

Como o professor 
se relaciona com o 
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diretor ou diretora  
da escola? 
 

Como o professor 
se relaciona com os 
outros professores? 

    

O professor da 
novela passa 
TAREFAS ou 
PROVAS para os 
alunos? 

     

O professor dá 
NOTAS para os 
alunos? Como isso 
é feito? 

    

O que o professor 
da novela fala sobre 
ser professor ou 
sobre a escola, os 
alunos, a diretoria, 
os colegas, a 
educação, etc.? 

Eu que sou 
diretor, eu 
que sei das 
coisas, 
professor de 
teatro. 

   

 

2.  SOBRE OS ALUNOS DA NOVELA 

 ALUNO 01 ALUNO 02 ALUNO 03 ALUNO 04 

Nome do 
personagem/ALUNO 
 

Lia  Dinho Pilha, Orelha, 
Fatinha, Jú,  

Fera 

Características 
principais 
 

Branca, 
17 anos, 
heterosse
xual, 
feminino. 

Masculino, 17 
anos, branco. 

Pilha: moreno, 
masculino, 
heterossexual.  
Orelha: branco, 
heterossexual, 
masculino, 17 
anos. Ju: 
feminino, 17 
anos, branca.  

Branco, 18 
anos, 
heterossexua
l. Masculino.  

O que o aluno está 
fazendo nas cenas da 
escola e ONDE (Por 
exemplo, ele está 
estudando no pátio?). 
Ele está colando? Ele 
está distraído na sala 
de aula? 
 

Na quadra 
da escola.  

Na quadra da 
escola.  

Na quadra.  Quadra.  

Como o aluno se 
relaciona com os 
professores? 
 

Eu não sei 
porque tira 
o fera, 
isso é 
ridículo.   

E se eu não 
quiser ser o 
Peri?  
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Como a aluno se 
relaciona com o 
diretor ou diretora da 
escola? 
 

   
 

Como os alunos  se 
relaciona com os 
outros colegas? 
 

  Ai o Dinho de 
arvore para o 
índio pegado, e 
pegando justo 
quem? Alvinho? 
me erra orelha.  

Perai? Eu 
não sou mais 
o Peri? Diz o 
Fera. Não, 
não 
responde o 
Zé, mas em 
compensaçã
o vai ser uma 
arvore 
frondosa, 
musculosa, 
viril e 
jequitibá e 
melhor ainda 
vai ser um 
carvalhão.  

O que o aluno da 
novela fala sobre 
estudar, ou sobre a 
escola, os 
professores, os 
colegas, a educação, 
etc.? 

    

 

3. SOBRE A DIRETORIA DA ESCOLA DA NOVELA 

 

 Diretor 01 Diretor 2 Diretor 3 Diretor 4 

Nome do 
personagem/DIRETOR 
OU DIRETORA DA 
ESCOLA 
 

    

Características 
principais 
 

    

O que o DIRETOR 
está fazendo nas 
cenas da escola e 
ONDE? 
 

     

Como o DIRETOR se 
relaciona com os 
professores? 
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Como a DIRETOR se 
relaciona com OS 
ALUNOS? 
 

    

O que o DIRETOR DA 
ESCOLA DA NOVELA 
fala sobre a escola, os 
professores, a 
educação, etc.? 

    

 

 

 

3. SOBRE O AMBIENTE ESCOLAR 

 AMBIENTE 01 AMBIENTE 02 AMBIENTE 03 AMBIENTE 04 

LOCAL da 
escola 
(por exemplo, 
sala de aula, 
cantina, 
diretoria, 
biblioteca, pátio) 
 

Quadra da 
escola. 

Na escola no 
primeiro andar, 
no corredor. 

No corredor da 
escola, no térreo. 

Biblioteca  

Descreva o 
ambiente 
(organização 
aparente, 
limpeza, 
mobiliário, 
equipamentos) 

 

Organizada 
aparentemente 
limpa, bancos de 
cimento com 
alguns bancos de 
plástico, 

Tudo limpo, sala 
de aula, estrutura 
de ferros no 
corredor, janelas 
com persiana. 

Tudo limpo, 
arejado, lixeira, 
pinturas nas 
paredes, 
lanchonete. 

Prateleiras com 
livros, balcão com 
computador, 
janelas de vidro, 
mesa e cadeira.   

Atmosfera  do 
ambiente (Por 
exemplo, 
barulhento, 
descontraído, 
concentrado, 
tenso, etc.) 

 

Descontraído, 
tenso, 
concentrado. 

Barulhento, 
descontraído, 
tenso.   

Barulhento e 
descontraído.  

Silencioso e 
descontraído. 

A atmosfera do 
ambiente é 
adequada à 
atividade 
realizada? 
(por exemplo, a 
biblioteca é 
mostrada como 
um ambiente 
silencioso e 
concentrado?) 

 

Bom esta 
ensaiando uma 
peça, na quadra,  
esta turbulento, 
conversando.  

Sim, 
aparentemente 
conversando.  

Sim, conversa 
entre amigos. 
Concentrado.  

Ambiente 
silencioso, 
concentrado.  
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Anexo B: questionário aplicado a alunos, professores e alunos da escola. 

 

Questionário para a direção 

A. RELACIONAMENTO 

1. Como é o relacionamento entre os professores? 
R- Ótimo.  
2. Como você define a relação entre os professores e a direção da escola? 
R- relacionamento amigável.  
3. De um modo geral, qual a sua relação com os alunos? 
R- excelentes são alunos que precisam de amor e dedicação.  
4. Você considera que há um trabalho em equipe entre os professores? 
R- sim, é um trabalho não só de equipe, mas de unidade com objetivo de servir as crianças.  
5.  Qual a sua principal característico como diretor? 
R- trabalhar com amor e dedicação.  
6. De um modo geral, como você definiria os alunos da escola? 
R- uma comunidade carente, que precisa de muita atenção, amor e carinho.  
7. Como você definiria os professores da escola? 
R- são professores que cumprem o papel de mestre.  
 
 

B. Condições de trabalho.  
 

1. Qual o seu grau de satisfação com o seu trabalho na escola? 
R- excelente.  

2. Em sua opinião, as dimensões do espaço físico são adequadas? 
R- não, a escola tem espaços que deveriam ser aproveitados.  

3. Como é a iluminação no seu espaço de trabalho? 
R- satisfatória.  

4. Como é a ventilação no seu espaço de trabalho? 
R- ótima.  

5. Como é a condição acústica do seu espaço de trabalho? (silenciosa? 
Barulhenta? Adequada?) 
R- adequada.  

6. Como é o mobiliário da sua escola? 
R- bom.  

7. Quais os equipamentos disponíveis na escola para o seu trabalho?  
R- é uma escola que tem índice de satisfação em relação aos avanços tecnológicos 
em todos  os sentidos. Temos sala de informática, tv, dvd e etc... 

8. Como é  o clima geral na escola? 
R- com paz.  

 
 
C. ESTRUTURA FÍSICA 
 
1- Em sua escola há cantina? Se houver, como você define a cantina da escola? 
     R- não temos cantina.  
2- Há uma área de convivência para professores? (sala dos professores?). Se houver, 
como é a estrutura? 
     R- não.  
3-Há um espaço específico para a diretoria? Você considera que as instalações são 
adequadas? 
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     R- não.  
4-Como são as instalações sanitárias da escola? 
   R- bom. 
5-Qual o nível de segurança na escola? 
    R- regular.  
6-Em sua escola, há uma biblioteca? Se houver, o que você acha da biblioteca 
(espaço físico, acervo, condições de luz e ventilação). 
    R- bom acervo, precisando de um melhor espaço físico.  
7-Há uma área de lazer para os alunos? Se houver, quais os pontos positivos e 
negativos? 
    R- área satisfatória precisando ser ampliada, necessitando também de uma quadra de 
esporte. 
 
D. ESCOLA E TELENOVELA 
 
1. Você tem o hábito de assistir a telenovelas? 
R- não.  
2. Você já viu escolas sendo retratadas em telenovelas? 
R- não. 
3. Em sua opinião, quais as diferenças entre as escolas das telenovelas e a sua 
escola? 
R- não.  
4. Quais as características das escolas nas telenovelas que você gostaria que 
houvesse em sua escola? 
R- não.  
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Questionário para professores 

 
 
 

   
  

A. RELACIONAMENTO 
 

1. Como é o relacionamento entre os professores? 
R- bom amigável e de cooperação.  

2. Como você define a relação entre os professores e a direção da escola? 
R- apesar de ter poucos meses na escola considero a relação  boa e com respeito. 

3. De um modo geral, qual a sua relação com os alunos? 
R- muito boa, pois adoro criança e a relação professor/aluno tem que ser a melhor 
possível para haver aprendizagem.  

4. Você considera que há um trabalho em equipe entre os professores? 
R- de certa forma sim, com algumas exceções, mas existe.  

5. Qual a principal característica do seu diretor? 
R- emotiva.  

6. De um modo geral, como você definiria seus alunos? 
R- muito carentes.  

 
B. Condições de trabalho. 
 
1. Qual o seu grau de satisfação com o seu trabalho na escola? 

R- bom.  
2. Em sua opinião, as dimensões do espaço físico são adequadas? 

R- poderia ser melhor.  
3. Como é a iluminação no seu espaço de trabalho? 

R- boa.  
4. Como é a ventilação no seu espaço de trabalho? 

R- poderia ser melhor.  
5. Como é a condição acústica do seu espaço de trabalho? (silenciosa? 

Barulhenta? Adequada?). 
R- adequada. 

6. Como é o mobiliário da sua escola? 
R- adequada.  

7. Quais os equipamentos disponíveis na escola para o seu trabalho? Você os 
utiliza com frequência? 
R- computador, tv, Datashow. Uso o computador com mais frequência.  

8. Como é o clima geral na escola? 
R- de harmonia.  

 
C. ESTRUTURA FÍSICA 

 
1. Em sua escola há cantina? Se houver, como você define a cantina da escola? 

R- sim, adequada.  
2. Há uma área de convivência para professores? (sala dos professores?). Se 

houver, como é a estrutura? 
R- não.  

3. Como são as instalações sanitárias? 
R- poderia haver só para funcionários.  

4. Qual o nível de segurança na escola? 
R- há vigias nos dois turnos.  
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5. Em sua escola, há uma biblioteca? Se houver, o que você acha da biblioteca 
(espaço físico, acervo, condições de luz e ventilação). 
R- sim, porem pequena e improvisada.  

6. Há uma área de lazer para os alunos? Se houver, quais os pontos positivos e 
negativos? 
R- sim, um pequeno pátio para eventos, recreação e atividades extracurriculares.  

 
D. ESCOLA E TELENOVELA 

 
1. Você tem o hábito de assistir a telenovelas? 

R- sim. 
2. Você já viu escolas sendo retratadas em telenovelas? 

R- sim. 
3. Em sua opinião, quais as diferenças entre as escolas das telenovelas e a sua 

escola? 
R- o comportamento e contexto dos alunos. Também as instalações físicas e 
vestuário dos alunos.  

4. Quais as características das escolas nas telenovelas que você gostaria que 
houvesse em sua escola? 
R- o uso correto do fardamento escolar, o respeito aos funcionários e professores, a 
disciplina e organização.  

 
 
 
 

Questionário para os estudantes 
 
Aluno Edvanio Macedo B. Filho 
 

A. RELACIONAMENTO 
 

1. Como é o relacionamento com os professores? 
R- é bom, pois professores pegam no pé para estudar.  

2. Como é o relacionamento com seus colegas? 
R- bom, brigamos, mas somos amigos. 

3. Você está satisfeito com sua escola? 
R- sim. 

4. Como o diretor da escola trata os alunos? 
R- bem.  

5. De um modo geral, como você definiria seus colegas? 
R- são legais. 

6. Como você definiria seus professores? 
R- são inteligentes.  

 
 

B. Condições de trabalho. 
 

1.  Em sua opinião, o tamanho da escola é adequado? 
             R- sim.  

2. Como é a iluminação em sua sala de aula? 
             R- boa.  

3. Como é a ventilação em sua sala de aula? 
             R- faz calor.  

4. Como é a condição acústica da sala de aula? (silenciosa? Barulhenta? 
Adequada?) 
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             R- barulhenta.  
5. Como é o mobiliário da sua escola? 

             R- as cadeiras são riscadas.  
6. Quais os equipamentos disponíveis na escola?  

             R- computador, tv e dvd.  
7. Como é o clima geral na escola? 

             R- bom.  
 
 
C. ESTRUTURA FÍSICA 

1. Em sua escola há cantina? Se houver, como você define a cantina da escola? 
             R- sim boa.  

2. Há uma sala dos professores? (sala dos professores?). Se houver, como é a 
estrutura? 

             R- não.  
3. Há uma sala da diretoria? Como é a sala, em sua opinião? 

             R- sim cheia de coisas (entulhada).  
4. Como são as instalações sanitárias da escola? 

             R- é bom.  
5. Qual o nível de segurança na escola? 

             R- tem porteiros. 
6. Em sua escola, há uma biblioteca? Se houver, o que você acha da biblioteca 

(espaço físico, acervo, condições de luz e ventilação). 
             R- bom gosto dela.  

7. Há uma área de lazer para os alunos? Se houver, quais os pontos positivos e 
negativos? 

             R-  não. 
8. Há laboratório de informática? Como é o laboratório? 

             R- sim tem muitos computadores.  
 

C. ESCOLA E TELENOVELA 
 

1. Você assiste a novelas? 
R- de vez em quando.  

2. Você já viu escolas em alguma novela? 
R- sim, em lado a lado.  

3. Em sua opinião, quais as diferenças entre as escolas das telenovelas e a sua 
escola? 
R- na novela lado a lado a escola não tem computador.  

4. Quais as características das escolas nas telenovelas que você gostaria que 
houvesse em sua escola? 
R- uma quadra de esportes.  

 

 
 

Questionário para os estudantes 
 
Aluno Antony David Santos Nascimento 
 

A. RELACIONAMENTO 
 

1. Como é o relacionamento com os professores? 
R- ótimo. 

2. Como é o relacionamento com seus colegas? 
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R- ótimo.  
3. Você está satisfeito com sua escola? 

R- sim.  
4. Como o diretor da escola trata os alunos? 

R- super bem.  
5. De um modo geral, como você definiria seus colegas? 

R- bem, gosto de todos.  
6. Como você definiria seus professores? 

R- gosto de todas elas, menos uma.  
 
 

B. Condições de trabalho. 
 

1.  Em sua opinião, o tamanho da escola é adequado? 
             R- sim.  

2. Como é a iluminação em sua sala de aula? 
             R- boa.  

3. Como é a ventilação em sua sala de aula? 
             R- só tem um ventilador. É mais ou menos.  

4. Como é a condição acústica da sala de aula? (silenciosa? Barulhenta? 
Adequada?) 

             R- adequada.  
5. Como é o mobiliário da sua escola? 

             R- esta em boa condição.  
6. Quais os equipamentos disponíveis na escola?  

             R- computador.  
7. Como é o clima geral na escola? 

             R- sim, o clima é bom.  
 
 

C. ESTRUTURA FÍSICA 
 

1. Em sua escola há cantina? Se houver, como você define a cantina da escola? 
             R- sim é boa.  

2. Há uma sala dos professores? (sala dos professores?). Se houver, como é a 
estrutura? 

             R- sim, tem mesa, cadeira, computador.  
3. Há uma sala da diretoria? Como é a sala, em sua opinião? 

             R- sim, é grande.  
4. Como são as instalações sanitárias da escola? 

             R- limpo.  
5. Qual o nível de segurança na escola? 

             R- tem vigilante. 
6. Em sua escola, há uma biblioteca? Se houver, o que você acha da biblioteca 

(espaço físico, acervo, condições de luz e ventilação). 
             R- sim, grande, tem ventiladores, e livros.  

7. Há uma área de lazer para os alunos? Se houver, quais os pontos positivos e 
negativos? 

             R- pátio. Gosto do pátio, não tem pontos negativos.  
8. Há laboratório de informática? Como é o laboratório? 

             R- sim é bom, tem ar condicionado.  
 

D. ESCOLA E TELENOVELA 
 

1. Você assiste a novelas? 



60 

 

R- sim.  
2. Você já viu escolas em alguma novela? 

R- sim, carrossel.  
3. Em sua opinião, quais as diferenças entre as escolas das telenovelas e a sua 

escola? 
R- as professoras.  

4. Quais as características das escolas nas telenovelas que você gostaria que 
houvesse em sua escola? 
R- pátio, brinquedos.  

 
 

Questionário para professores 
 

A. RELACIONAMENTO 
 
 

1. Como é o relacionamento entre os professores?  
R-  A troca, a união, o espeito e a compreensão são a base doo relacionamento entre 

os professores. 
 

2. Como você define a relação entre os professores e a direção da escola?  
R- Relação de conflito.  

3. De um modo geral, qual a sua relação com os alunos?  
R- relação de respeito, troca e compreensão.  

4. Você considera que há um trabalho em equipe entre os professores?  
 R- sim 

5. Qual a principal característica do seu diretor? 
  R- Autoritária. 

6. De um modo geral, como você definiria seus alunos? 
R- Carentes em todos os aspectos.  

 
 
B. Condições de trabalho.  
 

1. Qual o seu grau de satisfação com o seu trabalho na escola? 
R- As condições são precárias, características da escola pública.  

2. Em sua opinião, as dimensões do espaço físico são adequadas? 
R- não 

3. Como é a iluminação no seu espaço de trabalho? 
R- Ruim.  

4. Como é a ventilação no seu espaço de trabalho? 
R- péssima.  

5. Como é a condição acústica do seu espaço de trabalho? (silenciosa? 
Barulhenta? Adequada?)  
R- Péssima.  

6. Como é o mobiliário da sua escola? 
R-  Regular.  

7. Quais os equipamentos disponíveis na escola para o seu trabalho? Você os 
utiliza com frequência? 
R- Alguns materiais de apoio pedagógico porem não são muitos utilizados, por 
condições espaciais.  

8. Como é  o clima geral na escola? 
R- Bom.  

 
C. ESTRUTURA FÍSICA 
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1. Em sua escola há cantina? Se houver, como você define a cantina da escola? 

R- não.  
2. Há uma área de convivência para professores? (sala dos professores?). Se 

houver, como é a estrutura? 
R- não.  

3. Como são as instalações sanitárias? 
R- ruim. 

4. Qual o nível de segurança na escola? 
R- ruim.  

5. Em sua escola, há uma biblioteca? Se houver, o que você acha da biblioteca 
(espaço físico, acervo, condições de luz e ventilação) 
R- não.  

6. Há uma área de lazer para os alunos? Se houver, quais os pontos positivos e 
negativos? 
R- não  

 
D. ESCOLA E TELENOVELA 
1. Você tem o hábito de assistir a telenovelas?  
R- não 
2. Você já viu escolas sendo retratadas em telenovelas?  
R- não.  
3. Em sua opinião, quais as diferenças entre as escolas das telenovelas e a sua 
escola?  
R- não da para comparar ficção com realidade quando se trata de educação.  
4. Quais as características das escolas nas telenovelas que você gostaria que 
houvesse em sua escola? 
 R- a perfeição.  
 

 
 
 
 
 

Questionário para os estudantes 
 
Aluna Lorrane da Silva Leite.  
 

A. RELACIONAMENTO 
 

1. Como é o relacionamento com os professores? 
R- bom gosto da professora.  

2. Como é o relacionamento com seus colegas? 
R- bom.  

3. Você está satisfeito com sua escola? 
R- sim gosto de estar nela.  

4. Como o diretor da escola trata os alunos? 
R- trata bem.  

5. De um modo geral, como você definiria seus colegas? 
R- um pouco bagunceiros.  

6. Como você definiria seus professores? 
R- alguns são legais, outros arrogantes.  
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B. Condições de trabalho 
 

8. Em sua opinião, o tamanho da escola é adequado? 
              R- sim. 
9.Como é a iluminação em sua sala de aula?  
            R- boa.  
10.Como é a ventilação em sua sala de aula? 
            R- adequada.  
11.Como é a condição acústica da sala de aula? (silenciosa? Barulhenta? Adequada?) 
            R- barulhenta.  
12.Como é o mobiliário da sua escola? 
R- carteiras riscadas, as vezes limpas, as vezes não.  
13.Quais os equipamentos disponíveis na escola?  
          R- livros e sala de informática.  
14.Como é o clima geral na escola? 
          R- agradável.  
 
 

C. ESTRUTURA FÍSICA 
 

9.Em sua escola há cantina? Se houver, como você define a cantina da escola? 
             R- sim, é adequada.  
10.Há uma sala dos professores? (sala dos professores?). Se houver, como é a 
estrutura? 
             R- não.  
11.Há uma sala da diretoria? Como é a sala, em sua opinião? 
             R- sim, é organizada.  
12.Como são as instalações sanitárias da escola? 
             R- é mais ou menos.  
13.Qual o nível de segurança na escola? 
             R- temos cozinheiras que ficam na portaria.  
14.Em sua escola, há uma biblioteca? Se houver, o que você acha da biblioteca 
(espaço físico, acervo, condições de luz e ventilação) 
              R- sim, é legal tem muitos livros, luz boa e tem ventilador.  
15.Há uma área de lazer para os alunos? Se houver, quais os pontos positivos e 
negativos? 
              R- sim o pátio, tem alunos mal educados.  
16.Há laboratório de informática? Como é o laboratório? 
              R- sim,há vários computadores sendo que uns estão quebrados.  
 
D. ESCOLA E TELENOVELA 
 
1. Você assiste a novelas? 
 R- sim, gosto.  
2. Você já viu escolas em alguma novela? 
 R- sim, carrossel.  
3. Em sua opinião, quais as diferenças entre as escolas das telenovelas e a sua 
escola? 
 R- na novela a professora é legal.  
4. Quais as características das escolas nas telenovelas que você gostaria que 
houvesse em sua escola? 
 R- a organização.  
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Questionário para professores 
 

 

 

A. RELACIONAMENTO 
 

1. Como é o relacionamento entre os professores? 
R- bom, trocamos ideias e experiências.   

2. Como você define a relação entre os professores e a direção da escola? 
R- boa, há dialogo e entendimento.  

3. De um modo geral, qual a sua relação com os alunos? 
R- sempre muito agradável.  

4. Você considera que há um trabalho em equipe entre os professores? 
R- apenas em eventos coletivos e de modo muito superficial.  

5. Qual a principal característica do seu diretor? 
R- autoritária.  

6. De um modo geral, como você definiria seus alunos? 
R- ansiosos por novidade e motivação.  

 
B. Condições de trabalho. 
 

1. Qual o seu grau de satisfação com o seu trabalho na escola? 
R- atualmente está muito baixa.  

2. Em sua opinião, as dimensões do espaço físico são adequadas? 
R- sim, para a clientela atendida, deixando a desejar apenas uma quadra.  

3. Como é a iluminação no seu espaço de trabalho? 
R- ótima.  

4. Como é a ventilação no seu espaço de trabalho? 
R- boa.  

5. Como é a condição acústica do seu espaço de trabalho? (silenciosa? 
Barulhenta? Adequada?) 
R- adequada.  

6. Como é o mobiliário da sua escola? 
R- poderia dispor de armários mais espaçosos.  

7. Quais os equipamentos disponíveis na escola para o seu trabalho? Você os 
utiliza com frequência? 
R- sim, computadores, Tv, dvd , data show, etc... 

8. Como é o clima geral na escola? 
R- bom agradável.  

 
C. ESTRUTURA FÍSICA 
 

1. Em sua escola há cantina? Se houver, como você define a cantina da escola? 
R- sim, pequena e mal estruturada.  

2. Há uma área de convivência para professores? (sala dos professores?). Se 
houver, como é a estrutura? 
R- não há. 

3. Como são as instalações sanitárias? 
R- para os alunos deixa a desejar.  

4. Qual o nível de segurança na escola? 
R- baixo.  

5. Em sua escola, há uma biblioteca? Se houver, o que você acha da biblioteca 
(espaço físico, acervo, condições de luz e ventilação). 
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R- poderia ser ampla, com acervo mais moderno.  
6. Há uma área de lazer para os alunos? Se houver, quais os pontos positivos e 

negativos? 
R- há uma área interna, mas é pequena.  

 
D. ESCOLA E TELENOVELA  (NÃO ASSISTE!!!) 
1. Você tem o hábito de assistir a telenovelas? 
2. Você já viu escolas sendo retratadas em telenovelas? 
3. Em sua opinião, quais as diferenças entre as escolas das telenovelas e a sua 
escola? 
4. Quais as características das escolas nas telenovelas que você gostaria que 
houvesse em sua escola? 
 
 
 
 

 
Questionário para os estudantes 

 
 

A. RELACIONAMENTO 
 

1. Como é o relacionamento com os professores? 
R- bom.  

2. Como é o relacionamento com seus colegas? 
R- bom.  

3. Você está satisfeito com sua escola? 
R- sim.  

4. Como o diretor da escola trata os alunos? 
R- trata bem.  

5. De um modo geral, como você definiria seus colegas? 
R- são bagunceiros.  

6. Como você definiria seus professores? 
R- são inteligentes  

 
 

B. Condições de trabalho.  
 

15. Em sua opinião, o tamanho da escola é adequado? 
              R- é grande.  
16.Como é a iluminação em sua sala de aula? 

R- é boa.  
17.Como é a ventilação em sua sala de aula? 
             R- tem ventilador.  
18.Como é a condição acústica da sala de aula? (silenciosa? Barulhenta? Adequada?) 

R- barulhenta.  
19.Como é o mobiliário da sua escola? 

R- é bom.  
20.Quais os equipamentos disponíveis na escola?  

R- tem computador, tv e dvd.  
21.Como é  o clima geral na escola? 

R- clima adequado, pouco barulhento. 
 
 
C. ESTRUTURA FÍSICA 
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17.Em sua escola há cantina? Se houver, como você define a cantina da escola? 
             R- tem, é pequena.  
18.Há uma sala dos professores? (sala dos professores?). Se houver, como é a 
estrutura? 
             R- segundo o aluno há sala de professores.  
19.Há uma sala da diretoria? Como é a sala, em sua opinião? 

R- tem, é bonita.  
20.Como são as instalações sanitárias da escola? 

R- é arrumado  
21.Qual o nível de segurança na escola? 

R- tem um porteiro.  
22.Em sua escola, há uma biblioteca? Se houver, o que você acha da biblioteca 
(espaço físico, acervo, condições de luz e ventilação). 

R- tem, é bonita.  
23.Há uma área de lazer para os alunos? Se houver, quais os pontos positivos e 
negativos? 

R- só o pátio que é pequeno.  
24.Há laboratório de informática? Como é o laboratório? 

R- tem e os computadores funcionam bem.  
 
D. ESCOLA E TELENOVELA 
 

1. Você assiste a novelas? 
R- sim.  

2. Você já viu escolas em alguma novela? 
R- sim, em carrossel.  

3. Em sua opinião, quais as diferenças entre as escolas das telenovelas e a sua 
escola? 
R- lá tem aulas com brincadeiras e aqui não.  

4. Quais as características das escolas nas telenovelas que você gostaria que 
houvesse em sua escola? 
R- parques.  

 

 
 

Questionário para professores 

  

  

 

E. RELACIONAMENTO 

 

7. Como é o relacionamento entre os professores? 

R-muito bom. 

8. Como você define a relação entre os professores e a direção da escola? 

R- até o momento (a nova direção é recente.) é boa.  

9. De um modo geral, qual a sua relação com os alunos? 

R- tranquila e agradável  

10. Você considera que há um trabalho em equipe entre os professores? 

R- sim.   

11. Qual a principal característica do seu diretor? 

R- muito presente e participativa.  

12. De um modo geral, como você definiria seus alunos? 

R- bons, mas poderiam ser melhores.  
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F. Condições de trabalho. 

 

9. Qual o seu grau de satisfação com o seu trabalho na escola? 

R- estou satisfeita.  

10. Em sua opinião, as dimensões do espaço físico são adequadas? 

R- não, necessitamos de uma quadra coberta.  

11. Como é a iluminação no seu espaço de trabalho? 

R- necessita de iluminação artificial.  

12. Como é a ventilação no seu espaço de trabalho? 

R- precária.  

13. Como é a condição acústica do seu espaço de trabalho? (silenciosa? Barulhenta? 

Adequada?). 

R- adequada.  

14. Como é o mobiliário da sua escola? 

R-  precária (muitas carteiras não formam um conjunto). 

15. Quais os equipamentos disponíveis na escola para o seu trabalho? Você os utiliza com 

frequência? 

R- são muitos, não utilizo.  

16. Como é o clima geral na escola? 

R- acredito que muito bom (pelo menos comigo). 

 

G. ESTRUTURA FÍSICA 

 

7. Em sua escola há cantina? Se houver, como você define a cantina da escola? 

R- há uma cozinha onde se prepara o lanche, em bom estado.  

8. Há uma área de convivência para professores? (sala dos professores?). Se houver, como 

é a estrutura? 

R- não.  

9. Como são as instalações sanitárias? 

R- são boas.  

10. Qual o nível de segurança na escola? 

R- acredito que poderia ser melhor.  

11. Em sua escola, há uma biblioteca? Se houver, o que você acha da biblioteca (espaço 

físico, acervo, condições de luz e ventilação). 

R- não. 

12. Há uma área de lazer para os alunos? Se houver, quais os pontos positivos e negativos? 

R- não.  Há um pátio, mas não oferece condições para um numero de alunos.  

  

H. ESCOLA E TELENOVELA 

 

5. Você tem o hábito de assistir a telenovelas? 

R- não. 

6. Você já viu escolas sendo retratadas em telenovelas? 

R- sim.  

7. Em sua opinião, quais as diferenças entre as escolas das telenovelas e a sua escola? 

R- tudo. Estrutura física e compromisso do aluno e da família.  

8. Quais as características das escolas nas telenovelas que você gostaria que houvesse em 

sua escola? 

R- a educação e o compromisso e o respeito dos alunos.  
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Questionário para os estudantes 

 

 

 

D. RELACIONAMENTO 

 

7. Como é o relacionamento com os professores? 

R- é bom. 

8. Como é o relacionamento com seus colegas? 

R- é legal.  

9. Você está satisfeito com sua escola? 

R- é boa.  

10. Como o diretor da escola trata os alunos? 

R- trata bem.  

11. De um modo geral, como você definiria seus colegas? 

R- um pouco bom, pouco ruim.  

12. Como você definiria seus professores? 

R- são inteligentes.  

  

 

E. Condições de trabalho. 

 

22. Em sua opinião, o tamanho da escola é adequado? 

             R- ela é elegante.  

23.Como é a iluminação em sua sala de aula? 

             R- sim é boa.  

24.Como é a ventilação em sua sala de aula? 

             R- tem ventilador.  

25.Como é a condição acústica da sala de aula? (silenciosa? Barulhenta? Adequada?) 

             R- silenciosa.  

26.Como é o mobiliário da sua escola? 

             R- são limpas.  

27.Quais os equipamentos disponíveis na escola?  

             R- tem computadores. 

28.Como é o clima geral na escola? 

             R- é bom.  

 

 

F. ESTRUTURA FÍSICA 

 

25.Em sua escola há cantina? Se houver, como você define a cantina da escola? 

             R- tem é pequena.  

26.Há uma sala dos professores? (sala dos professores?). Se houver, como é a estrutura? 

             R- não sei. 

27.Há uma sala da diretoria? Como é a sala, em sua opinião? 

             R- tem é grande.  

28.Como são as instalações sanitárias da escola? 

             R- um pouco limpo, um pouco sujo.  

29.Qual o nível de segurança na escola? 

             R- tem porteiro.  

30.Em sua escola, há uma biblioteca? Se houver, o que você acha da biblioteca (espaço físico, 

acervo, condições de luz e ventilação). 

             R- não tem.  

31.Há uma área de lazer para os alunos? Se houver, quais os pontos positivos e negativos? 
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             R- sim, gosto de brincar no pátio com colegas.  

32.Há laboratório de informática? Como é o laboratório? 

             R- sim, tem computador quebrado.  

 

G. ESCOLA E TELENOVELA 

 

5. Você assiste a novelas? 

R- sim. 

6. Você já viu escolas em alguma novela? 

R- sim, carrossel e malhação.  

7. Em sua opinião, quais as diferenças entre as escolas das telenovelas e a sua escola? 

R- queria que fosse igual a novela carrossel.  

8. Quais as características das escolas nas telenovelas que você gostaria que houvesse em 

sua escola? 

R- as carteiras. 

 

 
 

 


