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SUMÁRIO 

Este trabalho é uma pesquisa de campo, do tipo ex-pos! 

facto, cujo objetivo é verificar ~e a resistência do professor às 

mudanças de metodologia de ensino está vinculada à definição que 

ele tem de seu papel docente. Pretende, igualmente, verificar se 

a maneira como define seu papel profissional está comprometida p~ 

lo grau em que é dogmático ou flexível,e, ainda, se sua resistên

cia depende dos dados informativos a respeito da mudança em ques

tão. 

A definição do papel docente diz respeito, neste traba 

lho, ao modo como o professor se percebe na qualidade de transmis 

sor de conhecimentos e a importância que atribui à frequencia de 

contatos com os alunos, tudo sob um prisma tradicional. 

Visa, ainda, destacar a importância das variáveis pe~ 

soais frente a contingências da situação, quando da participação 

de docentes em duas novas metodologias de ensino, experiências 

pioneiras na Universidade Federal de Pernambuco. 

Trata-se de um trabalho de caráter pioneiro, no qual 

se analisa a repercussão das duas metodologias no desempenho dos 

docentes, estabelecendo os vínculos entre as variáveis psicológi

cas e as variáveis pertinentes à atividade pedagógica. 

A população é constituída de professores que particip~ 

ram de trabalhos docentes na metodologia tradicional e nas novas 

metodologias de ensino. 

Foram utilizados dois instrumentos na coleta de dados.: 

um questionário e uma eScala (Escala de Dogmatismo de Milton 

Rokeach) que foi traduzida e adaptada ã realidade brasileira. 

Os dados foram tratados por uma técnica estatística 

multivariada, o que permitiu destacar algumas evidências postu

ladas nas hipóteses. 
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A análise e interpretação dos dados, demonstrou ser 

o professor o suporte do funcionamento das mudanças de metodo

logia de ensino, permitindo, assim, que se reconheça a viabili 
-dade e se efetive o objetivo inicial deste trabalho, que e o 

de ter-se em conta a necessidade de se proceder a sensibiliza

ção prévia do docente para a aceitação de tais mudanças. Além 

disso, que, nos estudos para implantação de uma nova metodolo

gia de ensino, sejam considerados os componentes psicológicos e 

sociais intervenientes em seu trabalho. 
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The analysis and interpretation of the data show 

ed the teacher to be the support for the functioning of the meth 

odological changes in the teaching procedures, thus permiting 

the recognition of the viability and the execution of the main 

purpose of this work, which is to consider the need of the teach 

er to be previously aware of these changes in order to accept 

them. Futhermore, in the studies for the implementation of a new 

methodology of teaching, the psychological and social component

es intervening in the teacher's work, should be taken into consid 

eration. 
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1. Introdução 

A participação em equipes de Orientação Pedagógica, 

bem como a experiência no Magistério, tornam evidente a resis 

tência do pessoal docente às mudanças de metodologia em seu cam· 

po de atividades, no processo ensino-aprendizagem. Essa resis 

tência do professor faz-se notar, ora verbalmente, através de 

críticas permanentes à nova metodologia, considerando-a causa 

de baixo rendimento de alguns alunos, da indisciplina de ou

tros, do atraso no desenvolvimento dos programas, responsabi

lizando-a até pela decadência geral do ensino; ora pelo desin 

teresse em adquirir técnicas e filosofia adequadas; ora mesmo 

por uma oposição clara e objetiva à mudança proposta, caract~ 

rizada pela negação em participar de reuniões, nas quais se 

discute a aplicação da nova metodologia~pela recusa em treinar 

os monitores e pela oposição aos seus objetivos e as suas 

normas. Questiona-se sempre a causa de tal resistência, uma 

vez que alguns a superam e se engajam em um processo de ensino 

aprendizagem sempre atualizável. 

Admite-se que a implantação e desenvolvimento de uma 

nova metodologia de ensino supõe, em princípio, uma revitali

zação do sistema em que incida. As novas diretrizes permitem 

reformulações, reestruturações, ajustes ao que já existia e 

que, por consequência, favorecem um maior enriquecimento e 

aprofundamento do processo ensino-aprendizagem. Na prática, no 

entanto, constatam-se obstáculos, que impossibilitam o êxito 

da utilização da nova metodologia de ensino, concorrendo, alg~ I 

mas vezes~ até, depois de algum tempo, para sua extinção. 

Na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Ci 

elo Geral (período cuja duração varia entre três e quatro se- I 
mestres e que se caracteriza pela transmissão de conteúdos bá I· 

! . 
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sicos, comuns a todos os cursos da Área), que tem a tríplice 

função de a) "recuperar falhas evidenciadas pelo Vestibular, 

no perfil de cultura dos novos alunos, b) orientar para esco

lha das carreiras e c) proporcionar estudos básicos para os 

ciclos ulteriores" (9.p.31) , duas experiências foram efetiva 

das. Na Área das Ciências Biológicas,que abrange toda Área de 

Saúde, os cursos de Medicina, Enfermagem, Nutrição, Reabilit~ 

ção, Odontologia, Psicologia, Ciências Biomédicas, Ciências 

Biológicas e Farmácia, implantou-se o Ensino Integrado (EI) 

cujo Projeto foi aprovado e assistido financeiramente pelo 

MEC-DAU, ficando convencionado que todo corpo docente partici 

paria, obrigatoriamente, embora previamente estimulado. No EI, 

não há programas isolados das diferentes disciplinas, mas uma 

convergência destas para "tópicos afins" - Unidade Curricular 

(UC). A presença do professor se faz sentir em todas as eta

pas, ou seja, desde o planejamento até a execução do mesmo, 

incluindo a avaliação do rendimento dos alunos. Ele seleciona 

os assuntos a serem desenvolvidos em cada UC, ministra as au 

las de sua especialidade, prepara e orienta as aulas práticas 

e provas, treina e supervisiona os monitores. 

Na Área de Ciências Exatas, que abrange os cursos 

de Engenharia Eletrica, Civil, Mecânica, Minas e os cursos de 

Licenciatura em Química, Física, Matemática, Geologia e Esta

tística, implantou-se o Ensino Personalizado (EP), com aprova

ção e subvenção do MEC-DAU. A participação no mesmo foi suge

rida aos professores, não havendo imposição, por isso, de inÍ 

cio, só' os professores das disciplinas Física Geral I e Físi 

ca Geral 11 do Ciclo Geral aderiram. Depois, participaram tam 

bem os professores das disciplinas Química I e Química 11 da

quele mesmo Ciclo. No EP, os professores programam a discipli 

na em Unidades de Estudo que representam um corpo completo de 
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conhecimentos, elaboram o Gui~.de Estudos (contém indicação 

dos assuntos, objetivos, bibliografia correspondente a cada uni 

dade, as práticas a serem realizadas, exercícios e problemas 

elucidativos, bem como leis, princípios e conceitos mais impor 

tantes na unidade de estudo, orientando o aluno para o estudo 

individualizado), elaboram os Exames para o B_~co de Que~tõe~ .• 

reali zam Sessões.
o 
de Consul toria e de ~vali.a_çã~. "O relacioname!! 

to professor-aluno se dará nas horas em que o aluno necessi-' 

tar dirimir alguma dúvida, no ambiente de laboratório ou no mo 

mento de corrigir o teste de qualificação" (47.p.9). 

Constatando a resistência de alguns professores em 

aderir às mudanças postas em execução nas duas Áreas anterior

mente'citàdas,- 'propõe-se um estudo para que sejam identifica

das as razões pessoais que os impedem de participar e também 

detectar o porque da diferença de níveis de envolvimento nas 

duas metodologias, uma vez que " ... a grande maioria das inova

çoes educacionais implica mudanças no que o-professor deve sa

ber ou fazer, envolvendo valores e atitudes pessoais e a pró

pria identidade profissional. Em consequência. a adoção de uma 

inovação geralmente traz ansiedade e resistência, pela neces

sidade de um envolvimento mais profundo no processo de desapre!! 

der-reaprender. A mudança de atitudes torna-se, pois, o ponto 

crucial do processo de mudança" (6S,p.SO). Acrescenta ainda 

Huberman que "enquanto o professor é a figura-chave para a im

plementação de qualquer inovação que incida sobre o processo 

ensino-aprendizagem, para o mecanismo organizacional ele é 

muito menos significante. Para administradores e autoridades 

governamentais, escolas são essencialmente burocracias e o pr~ 

fessor não é um profissional, mas um funcionário" (6S,p.SO). 
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A respeito dessa iisão que se tem do professor, pr~ 

curaram-se 'dados inerentes i nossa realidade, ou seja, aquilo 

que a nossa sociedade, em geral, espera do professor, tomando

se como fonte de informação "jornais" de dois períodos - 1960 

a 1967 e de 1975 a 1978, de semanários do Recife e do Rio de 

Janeiro - 1978 (Anexo - Documento 1). Tais referências dizem 

respeito is homenagens que são prestadas ao Professor no dia 

15 de outubro, escolhido como data consagrada aos mestres. Du 

rante os dois períodos, em alguns anos encontrou-se apenas 

alusão i data, através de convites para festividades, não repr~ 

sentando, assim, nenhum elemento significativo i compreensão 

das exigências sociais da tarefa de ensinar. Vale ressaltar 

que os dados são referentes ao docente de 19 e 11 9 graus, o 

que não impede uma generalização para o exercfcio do papel do 

magistério superior. 

Destaque-se que nos 13 anos que separam p artigo de 

Menezes (30,1965) até o artigo de 1978, não mudou muito a fei

ção das expectativas em torno do professor, apesar do progresso 

científico e tecnológico e, consequentemente, a sua repercussão 

na sociedade e na educação. Admite-se, para o exercício do ma

gistério, a necessidade de certas características de personali

dade que, de algum modo, se refletirão na representação daquele 

papel. Espera-se que o docente seja capaz de tomar iniciativas, 

seja sensível para apreender as dificuldades dos outros, tenha 

disponibilidade para se por i serviço, seja desprendido dos bens 

materiais. Assim, de posse dessas condições, encontra-se no pr~ 
fessor "o adulto na plenitude da verdade",segundo Menezes 

(30,1965); Pleiteia-se do professor, que tenha obtido equilí

brio @nioti6rlá1, que haja desenvolvido uma auto-disciplina, or
àelli, patiênéiâ i é também, que tenha condições de ouvir e de fa

lâf; ~li@ §êjã um tfiádor de idéias. isto ê, um inovador. Deve 
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igualmente dispor-se a uma atualização permanente, ou seja, que 

deseje uma renovação frequente de seus conhecimentos e que, so 

bretudo acredite que o educando é capaz de se desenvolver e de 

se afirmar, porque assim estará acreditando em seu trabalho 

como missão, como um verdadeiro sacerdócio. 

No que concerne pois, às dificuldades sentidas pelos 

docentes, para se integrar e atuar a um nível satisfatório" 

muitos aspectos podem ser levantados. 

1.1. O Problema 

No presente estudo, indaga-se então: 

A definição que o professor tem de seu papel implica 

uma atitude de resistência ante uma nova metodologia de ensino? 

Observa-se a resistência do professor a uma nova me

todologia de ensino quando: 

. Não conhece, previamente, os objetivos e fisolofia 

da metodologia proposta, bem como os meios para 

utilizá-la adequadamente. 

Não consegue adaptar as novas exigências decorren

tes da metodologia proposta, com a definição que 

tem de seu papel docente . 

• Define o papel docente com dogmatismo, assumindo 

atitudes radicais, contrárias à adoção de compor

tamentos que impliquem uma redefinição do papel. 

Constata-se, também, que a resistência expressa pelo 

professor, pode ser resultante da interação de alguns desses 

aspectos. 

A partir dessas observações, propoe-se um estudo 

através do qual se possa verificar em que medida o nível de 
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resistência do docente à nova metodologia de ensino, está rela 

cionado com aspectos inerentes ao próprio professor ou a fato

res externos, ou ainda, tanto com o que diz respeito às suas 

características pessoais na definição do papel como ao que lhe 

é exterior, mas que interfere decisivamente na assunçao de uma 

atitude de adesão ou de resistência. 

Diante da complexidade do tema e das variáveis envol 

vidas, delineia-se para este estudo, alcançar determinados ob

jetivos. 

1.2 Objetivos 

Mediatos 

- Verificar a possibilidade de apresentar sugestões 

aos administradores pedagógicos, no sentido de es

timular a realização de um preparo prévio do corpo 

docente, para qualquer tipo de mudança de metodolo

gia de ensino. 

Imediatos 

Verificar a relação entre as características pesso

ais de dogmatismo e a atitude de iesistência diante 

de uma nova metodologia de ensino. 

- Verificar se há coerência entre a definição que o 

prgfessor tem de seu papel e as expectativas de 50-
tiêdade e do Estado em relação ao mesmo. 

- Verificar a relação entre a definição que o profes-
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sor tem de seu papel como transmissor de conheci 

mentos e a atitude de resistência ante urna nova 

metodologia de ensino. 

Verificar a relação entre a importância que o 

professor dá, na definição de seu papel, ao con

tato direto e permanente com o aluno, e a resis

tência ã mudança de metodologia de ensino. 

- Verificar a relação entre a atitude deresistên

cia do professor a urna nova metodologia de ensino 

e a quantidade de dados informativos que absorveu 

da mesma. 

Os resultados desse estudo serao úteis na medida em 

que, os administradores pedagógicos os considerarem, isto é, 
na medida em que ao decidirem implantar uma nova metodologia 

de ensino, incluam no planej"amento, corno atividade prioritária, 

a informação, a sensibilização e o treinamento do. pessoaldocen 

te para a citada renovação. Que se lhe dê oportunidade de co

nhecer e analisar a nova metodologia de ensino em questão e 

concluir de sua exequibilidade ou não, para que, ao se decidir 

favoravelmente, possa fazê-lo motivado, com disponibilidade p! 

ra admitir e superar as dificuldades, tentando adequar sua def~ 

nição do papel docente às novas exigências, ou seja, redefinin

do seu papel segundo as novas expectativas. 

Segundo Vieira (65, p.54) "o papel do professor é 

crucial para a mudança. Mesmo quando a administração é inovado 

ra, a resistência dos professores pode dificultar ou impedir a 

implementação de um projeto de mudança". 
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2. Fundamentação Teórica 

Vieira (65, p.41) afirma que "nas instituições em 

geral, a introdução de mudança tende a gerar resistências e 

desquilíbrios, na escola, por características específicas es 

tas dificuldades se agravam". 

Huberman (65) refere-se ã complexidade da mudança 

em educação e ã necessidade de que se a considere sob diferen 

tes perspectivas: dos indivíduos que se influenciam reciproc~ 

mente; da instituição que comporta a mudança; da comunidade e 

do meio social mais amplo. Assinalou que só recentemente, a 

mudança em educação é admitida como positiva, embora hábitos e 

padrões educacionais continuem múdando lentamente. Em educação, 

diz ele, nunca houve rompimento fundamental entre o velho e o 

novo. 
Observa-se que "mudar em educação" implica em ativar 

diferentes segmentos da sociedade, interferindo, direta ou indi 

retamente, nos valores da mesma, já arraigados em seus membros 

(educadores e educandos). Ao mesmo tempo que o contato imediato 

com as inovações, através dos meios de comunicação de massa le 

va a sociedade a desejar e pressionar para que se produzam mu

danças no processo educativo, a análise das consequências, bem 

como, a ampliação das tarefas e responsabilidades quando as 

mesmas começam a ocorrer, fazem com que se as tema. 

Sabe-se, também, que o êxito no exercício de qualquer 

profissão, exige uma compatibilidade entre as atitudes de quem 

a desempenha e os requisitos específicos da mesma. Em geral, o 

magistério é encarado como função da mais alta importância, em 

êspeéial no que se refere aos deveres impostos ao docente, ta~ 

tti rt~ prôpria execução da atividade quanto em sua vida parti

eülar, embora. paradoxalmente, do ponto de vista do prestígio 
e da remuneração, seja descurado. 

, 
,. 

t 

( 
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Segundo trabalho de Backman e Secord(S) o indivíduo, 

seja por pressao social ou por exigência pessoal, tenta assumir 

um papel que lhe favoreça comportamentos coerentes com suas ca

racterísticas de personalidade. Admite-se, dentro de uma visão 

social do exercício do magistério, que as pessoas nele envolvi

das sejam orientadas para as pessoas, isto é, disponíveis ao 

trato social, uma vez que a própria natureza da tarefa requer 

que mantenham um bom relacionamento com os próprios colegas de 

trabalho, com o pessoal administrativo, com os pais dos alunos, 

e com estes, um tipo de relacionamento que envolva afeto e com

preensao para que haja uma real troca de experiências. Por ou

tro lado deve exibir em sua vida funcional e particular um cer 

to conformismo e convencionalismo, porque toda comunidade esc~ 

lar está sempre atenta para criticar, interferir e até mesmo 

punir, quando o comportamento de um professor não se adequa 

com rigor aos costumes e tradições da sociedade a que pertence. 

Caldwell (6S t p.49) ilustrou o conservadorismo do pr~ 

fessor através do seguinte exemplo: "Wickman realizou, em 1928, 

um estudo sobre os tipos de problemas de comportamento que mais 

preocupavam os professores. Os principais citados foram: ativi

dades heterossexuais, roubo, masturbação, obscenidade, vadiagem 

e desconfiança (nesta ordem). Trinta anos depois, Hunter repetiu 

o mesmo estudo, encontrando diferenças insignificantes". 

Nota-se, então, que um dos segmentos da sociedade, re 

presentada pelo professor, encarregada de assistir de modo sis

temático o processo evolutivo do educando, tem um comportamento 

em geral conservador, talvez até pelas exigências que aquela me~ 

"ma sociedade lhe faz e também por características pessoais de 

personalidade. 
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Peterson (6) realizou um estudo sobre a interação e~ 

tre a função do professor e os papéis de idade e sexo e, veri

ficou que os professores de diferentes idades apresentam esti

lo de ensino diferentes. Partindo do pressuposto acima citado 

de que o professor deve apresentar uma certa dose de convencio

nalismo, entende-se que o docente mais rígido, às vezes o mais 

velho, estará mais arraigado a seus princípios, a suas crenças 

a respeito de ensino, de educação e, por consequência, tenderá 

a resistir mais à adoção de uma abordagem mais atual, não só no 

que se refere a métodos e técnicas de ensino, mas inclusive na 

maneira como se relaciona com seus alunos. Conclui-se que, nu

ma posição ou noutra, isto é, se o professor se pauta por uma 

orientação aberta a mudanças ou num outro extremo, por uma orie~ 

tação mais acadêmica, isto influirá no desempenho de seu papel 

de orientador do processo educacional. Quanto à perspectiva de 

que o professor deva ser, de certo modo, um conformista, ente~ 

demos que, os que assim se comportam, serão submissos a antigos 

postulados educativos e terão dificuldades de se adaptar às exi 

gências crescentes da comunidade escolar. Em contraposição, o 

professor que admite ter direitos de opinar, de interferir no 

planejamento, na organização e na execução do currículo, lutará 

por isto, não aceitando ser excluído, gerando, assim, quase sem 

pre tensões. 

Diversos autores têm demonstrado que os profissionais 

da educação reagem mais às mudanças introduzidas do que profis

sionais de outras áreas e, se estas mudanças, em educação, depe~ 

dem deles elas acontecem com menos frequência. 

Piaget (51) em 1970, analisando retrospecti

vamente â histdfia da educação, constatou que as inovações efe

tivâclâs ha peôàgogia não foram realizadas por educadores profi~ 
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sionais: Comenius era teólogo e filósofo; Rousseau, Froebel e 

Herbart eram filósofos. Dentre os inovadores contemporâneos da 

pedagogia, Dewey era filósofo de formação, Madame Montessori, 

Decroly e ~lapar~de eram m~dicos; Langevin era fisico e Wallon 

psicólogo, tendo tamb~m formação m~dica. Quanto às razões para 

que isto aconteça, questiona-se Piaget se uma delas ~ a pró

pria natureza da pedagogia; se ~ devido a fatores sociológi

cos; se ao fato da profissão de educador não ter atingido o 

status desejável. Por último ele caracteriza como razao geral, 

o fato de o professor "não ser considerado pelos outros - e, o 
-que e pior, nem por ele mesmo - como um especialista quer do 

ponto de vista das t~cnicas, quer do da criação cientifica. Ap~ 

nas aparece como um transmissor de um saber ao nivel de cada 

um;' (51) 

Há sempre uma tomada de posição, uma assunçao de 

atitude do professor, diante de suas características deperson! 

lidade e das exigências do papel docente. 

Segundo Klineberg "uma atitude ~ definida como um es 

tado de disposição para certo tipo de resposta. Pode ser adota

do já cristalizado pela imitação dos outros ou devido às expe

riências pessoais de várias esp~cies. Expressa-se frequentemen

te sob forma de estereótipos ou imagens mentais, de influência 

marcante sobre percepção e comportamentos, podendo aplicar-se 

a individuos isolados ou grupos" (36,p.522). 

Para Rodrigues (56, p.395) "atitude social refere-se 

a um sentimento pró ou contra um objeto social, sendo que este 

pode ser uma pessoa, um acontecimento social, ou-qualquer pro

duto da atividade humana". Ainda na opinião de Rodrigues(55,p.326) 
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"as ati tudes servem a funções específicas. Por exemplo p-odemos ! 
presentar uma atitude a fim de obter a cooperação de alguém; p~ 

demos gostar de coisas que satisfaçam as necessidades de nosso 

ego. Além do mais, o simples fato de sermos a favor ou contra 

certos objetos torna o mundo mais estável para nós. Quando en

frentamos ambiente inteiramente novo, para o qual e para cujos 

componentes , ainda não desenvolvemos atitudes positivas ou 

negativas, sentimo-nos menos seguros e menos ã vontade, de que 

quando nossas atitudes em relação aos objetos e pessoas ao nos 

so redor são claras". 

O fato de se ter analisado, criticado e ~ssumido uma 

posição diante do "novo", torna-o conhecido, sob algum ângulo, 

permitindo alguma identificação, familiaridade, e portanto que 

pareça menos ambíguo. 

Na perspectiva de Lambert e Lambert (38,pIOO) "uma 

atitude é uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir 

e reagir a pessoas, grupos, problemas sociais ou, de modo ge

ral, a qualquer acontecimento no ambiente". Apontam como comp~ 

nentes essenciais de atitudes "os pensamentos e crenças, senti 

mentos e emoçoes, bem como tend~ncias para reagir" (38,p.100). 

Dizem eles, ainda, que as atitudes influenciam o comportamento, 

atuam na percepçao que se tem das pessoas, dos grupos, das pr~ 

fissões, etc. 
Segundo Allport (20, p.248)"uma atitude é um estado 

mental e neural de prontidão, organizado através da experi~ncia, 

exercendo uma influ~ncia diretiva ou dinâmica sobre a reaçao 

do indivíduo a todos os objetos e situações com que se relacio-

na". 
boob (20, p.248)define atitude como "uma resposta im

piícitâ e geradorá de impulsos, considerada socialmente signif! 
c::~t::i\T1i tUt !!I~e!edade do indivíduo". 

. , 
" f 
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Thurstone (64, p.264) define atitude como "o conju!!, 

to de inclinações e sentimentos, prejuízos e tendenciosidades, 

noções preconcebidas, idéias, temores e convicções de um ho

mem a respeito de um tema determinado". 

~ válido considerar que na formação de atitudes de 

uma pessoa, interferem suas características de personalidade 

e as situações ambientais; as situações sociais são muito im 

portantes na formação de atitudes. 

Segundo uma análise caracterológica de formação de 

atitudes realizadas por Rokeach (60), pessoas de estrutura pe! 
cepto-cognitiva rígida, em geral são preconceituosas, não ad

mitem meio-termos, têm uma visão do mundo mais categórica e 

sao pouco vulneráveis a mudanças e ã assimilação de novos pa

drões. 
Rokeach define dogmatismo (58, p.19S) como lia) uma 

organização cognitiva relativamente fechada de crenças e des
crenças acerca da realidade, b) organizadas em torno de um co!!, 

junto central de crenças acerca de uma autoridade absoluta, 

que em troca c) oferece uma base para os padrões de intolerâ!!, 

cia e tolerância qualificada em direção aos outros". 

Hallenbeck e Landstedt (17) afirmaram que as pessoas 

que possuem uma mente fechada (dogmática) parecem se apresen

tar menos tendentes a admitir grandes mudanças de si próprias 

do que aquelas de mente abertas (flexíveis, não dogmáticas). 

Há uma proposição central de Rokeach no que se refe 

re ã organização de sistemas de crença-descrença - "o sistema 

cognitivo de indivíduos que possuem uma mente fechada (dogmá

ticos) i ê á1tàfuente resistente a mudanças" (17, p.249). 
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Para Rokeach (60), as pessoas agem segundo seu sist~ 
ma de crenças-descrenças. O sistema de crenças representa to
das as crenças, posições, expectativas, hipóteses conscientes 
ou inconscientes que, sob determinada circunstância ou ocasião, 

a pessoa percebe como isentas de dúvida, portanto como verda
deiras. O sistema de descrenças, representa o conjunto de de~ 

crenças, expectativas, posições conscientes ou inconscientes, 
ao qual,em um nível ou outro, a pessoa, em alguma circunstância, 

se opoe como falso. " 
O sistema de crenças, segundo Rokeach é formado por 

crenças primitivas (região central) e por crenças não primit! 
vas (regiões intermediária e periférica). 

As crenças primitivas estão vinculadas ao conteúdo 
da região central da personalidade. O conteúdo específico des 
tas crenças diz respeito: 

a) às noções de cor, forma, som, espaço, números, 
tempo (físico) e propriedades do mundo em que se 
vive; 

b) ao mundo social, cujo sentido vai depender das 

primeiras relações com pessoas significativas. 
Assim, o mundo parecerá amigo ou inimigo (ameaç! 
dor) segundo os primeiros contatos tenham sido 

agradáveis ou h0stis. Aqui está vinculada a noção 
e percepção de autoridade a qual suscita temor ou 

confiança e, ainda a visão do futuro como promis
sor de acontecimentos positivos ou negativos. 

ê) âGS conhecimentos que a pessoa tem de si mesma, 

sooré ó caminho, no qual se orienta no espaço 
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físico e conceitos sobre a autonomia ou dependêg 

cia e sobre a auto-estima. 

Pode-se então dizer, que as crenças primitivas sao 

incorporadas, assumidas nos primeiros estágios do processo 

evolutivo da pessoa e não têm sua validade questionada nem 

contestada; elas são às vezes inexplicáveis, mas sempre bási 

caso São crenças primitivas aquelas que todas as pessoas admi 

tem ter (consenso a respeito de objetos, números, conceitos) 
e também, aquelas que nem todas as pessoas experiment~ (não 

há consenso) e, por isso, não servem como referências exter
nas ou de autoridade. O desenvolvimento e a manutenção das 

crenças primitivas depende de como cada pessoa associa sua 

crença a das demais pessoas. 
Segundo Rokeach (60), há uma forma adulta e uma for 

ma infantil de assumir as crenças primitivas. A forma infan

til é aquela que se faz sem questionamento, o que ocorre quag 

do da adoção das primeiras crenças, nos primeiros estágios do 
desenvolvimento e se repete em outros estágios, quando a pes

soa admite passivamente novas crenças. A forma adulta é aque

la que implica em a pessoa fazer críticas, estimativas e asso 

ciações entre as crenças que sao propostas agora, e as prime~ 

raso 

As crenças nao primitivas estão representadas na re-: 

gião intermediária da personalidade. Afirma Rokeach (60) se

rem seus conteúdos concernentes à natureza da autoridade po

sitiva e negativa; desenvolvem-se e têm seu processo acionado 
pela interferência de um intermediário que sabe mais (autori

dade)j á quem a pessoa busca para complementação deQ~~lQr.q~~~ 
nã0 pode õbter por si mesma. 

, 
r 
r 
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As crenças periféricas variam de pessoa para pessoa, 

sao provenientes de autoridade positiva e negativa. 
Buscam-se conexoes estruturais entre as crenças pr! 

mitivas e nao primitivas das regiões central e periférica res 
pectivamente. 

Diz ainda Rokeach (58,p.195), que "uma organização 

cognitiva é considerada como fechada, na proporção em que há 

a) isolamento das partes dentro do sistema de crenças e entre 
os sistemas de crença-descrença, b) uma discrepância no grau 

de diferenciação entre os sistemas de crença e descrença, c) 

diferenciação dentro do sistema de descrença, d) um alto grau 

de interdependência entre as crenças central e periférica, e) 

um baixo grau de interdependência entre as crenças periféri
cas e f) uma estreita perspectiva de tempo". 

A respeito da perspectiva de tempo, diz Rokeach (58), 

que as pessoas dogmáticas tendem mais a se organizar em uma 

direção orientada para o futuro ou para o passado do que se o~ 
ganizar equilibradamente e~tre o passado, presente e futuro. 

No que se refere à aquisição de informações e às 

crenças primitivas e intermediárias, afirma ainda Rokeach (60) 
que a codificação de uma nova informação é realizada se esta 

é compatível com estes dois tipos de crenças. De acordo com 
seus estudos, urna nova informação é comunicada da região ce~ 

traI (primitiva) para a região intermediária (autoridade) e 

a seguir para a região periférica, onde se torna representa

da sob a forma psicológica de crença ou descrença. A extensão 
pela qual a nova informação penetra no sistema vai depender 

do nível em que o sistema todo é dogmático (fechado) ou flexi 
vel (aberto). No sistema nitidamente dogmático é a nova infor 
mação que deve ser ajustada por estreitamento, alterando-se 



17 

ou contendo-se dentro dos limites do sistema de crenças prim! 

tivas ou intermediárias. Deste modo, o sistema de crença-de! 
crença permanece intacto. No sistema nitidamente flexível (a

berto), a nova informação é assimilada, reconciliada com ou

tras crenças periféricas e com as intermediárias, havendo, 

então, mudanças genuínas no sistema de crença-descrença. 

Percebe-se, na última situação, um enriquecimento 

do sistema de crença-descrença e portanto, da pessoa. Há ma

leabilidade e por consequência incorporação de dados novos, 

com possibilidade de uma reestruturação dos dados antigos. Na 

primeira situação. a informação é deformada, sofre uma limit!. 
çao e o sistema, porque permanece inviolado, não se enriquece. 

Afirma Rokeach (17, p.254), que "figuras de autorid! 

de proporcionam ao indivíduo a fonte de informações e os meios 
para tornarem válidas as informações recebidas. Além disso, 

as figuras de autoridade podem ser positivas e negativas: as 
primeiras dispensam informações referentes ao que é verdadeiro, 

e as últimas, ao que é falso em relação ao mundo. A dependência 
ã autoridade varia do racional, para as pessoas de mente aber

ta, ao arbitrário e absoluto para as pessoas- de mente fechada. 
Quanto mais aberto for o sistema de crença de uma pessoa, con

tinua ele, mais dirigido deverá ser o seu comportamento de so

lução de problemas e aprendizagem pelas exigências da situação 
do que pelas demandas da autoridade. Pessoas de mente aberta 
deverão ser mais capazes de distinguir a fonte de informação 

da qualidade da mesma. Assim, a autoridade deverá ser um deter 

minante menos eficaz do comportamento das pessoas de mente aber 

ta. Em contrapartida, quanto mais fechada for a mente de uma 
pessoa, maior deverá ser a dependência da autoridade e mais I 

i 



18 

difícil deverá ser para estas pessoas distinguir entre a fonte 

de informações e a qualidade das informações recebidas". 

As atitudes sociais são integradas pelos componen~ 
tes cognitivo, afetivo e comportamental que se influenciam m~ 

tuamente em busca de um estado de equilíbrio, e o que admitem 
muitos psicólogos sociais e quando um dos componentes muda, 

provavelmente os outros mudarão. Qualquer tentativa de mudan

ça de atitude, deve supor a mudança previa desses componentes. 

Segundo Rodrigues (55, p.326) e necessário que uma 

pessoa tenha "representação cognitiva de um objeto a fim de 

sentir-se favorável ou contrária a tal objeto. Esse conheci
mento da representação cognitiva do objeto de urna atitude cons 

titui seu componente cognitivo". 

Afirma ainda que, se se provoca uma modificação no 

conhecimento que uma pessoa tem de um objeto, e possível obter 

mudança em seu sentimento e comportamento a respeito dele (55). 

Deutsch e Co11ins (55, p.330) em 1951 realizaram um 

"experimento de campo em dois conjuntos· habitacionais na área 

de NY, um dos quais apresentava segregação racial e outro não. 

A finalidade desse estudo foi a de pesquisar a possível in

fluência da moradia integrada (sem preconceito racial) nas at! 
tudes preconceituosas dos brancos. Os resultados demonstraram 

que os brancos residentes no conjunto integrado se tornaram 
muito mais positivos na aceitação dos negros do que aqueles 

que moravam no conjunto segregado (foram tomadas precauções 
no sentido de estabelecer claramente que os que viviam no con 

junto integrado eram, na época que se mudaram, tão preconcei

tuosos qUanto os residentes no conjunto segregado). Os autores 
vetifiéáram qUe esta mudança de atitude ocorreu principalmente 
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devido i modificaçio no componente 'cognitivo de suas atitudes 

preconceituosas. Seus sentimentos negativos com relaçio a ne p 

gros estavam basicamente assentados sobre crenças de que ne

gros eram sujos, ignorantes, preguiçosos, etc. A convivência 

permitiu, através do conjunto integrado, a destruição de" tais 

crenças, o que, por sua vez, levou a uma modificação no ele

mento afetivo". 

A mudança nos componentes afetivo e comportamental 

segue o mesmo padrão, ou seja, os sentimentos, as cognições e 

açoes (comportamentos) tendem a estar em harmonia e, quando um 

deles muda, provavelmente os outros mudarão. 

Então, a mudança num dos três componentes altera os 

outros, portanto, uma informação nova, uma nova experiência, 

pode gerar uma inconsistência entre os três componentes e, por 

consequência, uma mudança de atitudes. 

Para Rodrigues (55) as atitudes sao passíveis de mo 

dificação, embora isto não ocorra facilmente; a mudança esta

rá na dependência da intensidade daquelas, do significado que 

têm para o indivíduo e das técnicas psicológicas empregadas 

para sua consecuçao. 

Segundo Lambert e Lambert (38) as atitudes sao mais 

facilmente assimiladas, aprendidas do que modificadas ou subs

tituídas. Na verdade, uma vez incorporadas, as atitudes se 

tornam parte integrante da personalidade, dando-lhe uma ordem. 
Ainda segundo Lambert e Lambert (38, p.124) "as ati 

tudes sao muito resistentes ã mudança se: 

a) foram aprendidas no início da vida; 
b) foram aprendidas por associação e também por 

transferência; 
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c) ajudam na satisfação das necessidades; 

d) ficaram profundamente integradas na prsonalidade 

e no estilo de comportamento de uma pessoa". 

Há vários modelos teóricos que tentam explicar a mu 
dança de atitude, dentre eles considerar-se-ão aqui, a Teoria 
da Dissonância Cognitiva, a Teoria da Imunização contra Per

suasao, a Teoria da Reatância Psicológica, a Teoria de Tipos 

de Poder. 
Quanto à teoria da dissonância cognitiva (55,p.337) 

Cohen (1964) realizou experimentos com o modelo teórico de 

Festinger, afirmando: "quando há pequenas recompensas, poucos 
ganhos materiais, poucas justificativas, pouca coerção, muita 

escolha, alta auto-estima, um agente indutor desagradável e 
comportamento bastante discrepante, a dissonância será a maior 

possível e as atitudes mudarão no sentido de favorecer a posi
ção discrepante com a qual o indivíduo se acha comprometido". 

Quanto à teoria da imunização contra persuasão 

(55, p.338), "Mc Guire (1961, 1962, 1964) e Mc Guire e Papa
georgis (1961, 1962) apresentaram uma abordagem de inoculação 

ã mudança de atitude. Fazem eles uma analogia com a biologia, 
onde sabemos que aumentamos a resistência de uma pessoa a dete~ 
minada doença quando a injetamos com uma pequena dose dos ger
mes da mesma; essa pequena dose desencadeia o sistema de defe
sas do organismo que não será suficientemente forte para des

truí-los. Consequentemente, o organismo se torna mais resisten 

te ã influência do atacante. 

-Qua~do a analogia e transportada ao campo da Psicolo 
gia SdBiãi; ê§pêêificamente com relação ã mudança de-atitude, 
verifltâmos qUe pessoas expostas a uma pequena dose de contra-
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argumentos se tornam mais resistentes ã persuasão". 

Quanto ã teoria da reatãncia psicológica (SS,p.338), 

"Brehm (1966) apresenta uma teoria na qual as pessoas tentam 

recuperar sua liberdade quando a mesma lhes é retirada ou a

meaçada. A posição de Brehm no que se refere ã mudança de ati 

tude é a seguinte: quando o receptor de uma comunicação persu! 
siva percebe a tentativa de persuasão como sendo um ato diri

gido ã restrição de sua liberdade, é provável que tal pessoa 
~P!~s~~te reatância psicológica e resista ã influência". 
~ ~ ... .. <to I .. ' 

Quanto ã teoria de processos de influência social 
(SS,p.338) ,"Ke1man (1961) refere-se a três processos de inf1u

ência;:socia1 que podem levar ã mudança de atitude: aquiescên
cia, identificação e interna1ização. 

Aquiescência é a menos durável e a mais superficial 

~ 

I 
I 

dos três processos acima mencionados. Quando as pessoas mudam I 

suas atitudes através da aquiescência com alguém, significa I 
somente que estas pessoas apresentam externamente uma posição 
que ê instrumental a um determinado objetivo que desejam atin-~·.l 
giro I 

A identificação .ocorre quando um indivíduo adota 

comportamento derivado de outra pessoa ou grupo, porque tal 
comportamento esta associado com uma relação autodefinidora 
gratificante a esta pessoa, como um grupo. 

A interna1ização é o mais duradouro dos três proces 
sos e consiste na aceitação de uma nova posição sobre o assun 

to, em virtude da congruência entre a tentativa inf1uenciadora 
e o sistema de valores próprio do influenciado. Esse tipo de 

influência não ê dependente no sentido do agente da mudança, 
é internalizado pelo receptor da tentativa de influência". 

I 
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Quanto ã teoria de tipos de poder (55, p.339), "as 
atitudes podem ser mudadas através de diferentes tipos de po
der. French e Raven (1959) e Raven(197S) mencionan as seguin

tes bases de poder social: coerção, recompensa, legitimidade, 
referência, conhecimento e informação. 

De fato, podemos mudar nossas atitudes em virtude 
da ameaça de punição ou promessa de recompensa (poder coerci

vo e recompensatôrio, respectivamente). Quando isto aconte
ce, a mudança de atitude é pública (externa somente) e depe~ 

dente da percepção da capacidade de alguém dar punição ou re

compensa. 
Podemos tentar mudar nossas atitudes devido ao reco 

nhecimento de legitimidade da parte que nos está dizendo como 
devemos nos sentir com respeito a algo (influência da legit! 

midade). 
Se gostamos de alguém e desejamos ser queridos por 

essa pessoa (referência) e se reconhecemos sabedoria em outra 
pessoa (inf1uência·.do conhecimento) podemos mudar nossas ati
tudes de acordo com tais sentimentos. 

Finalmente, quando entendemos a razao para a mudan
ça, podemos seguir a sugestão do comunicador de maneira inter 

nalizada (influência de informação)~. 
Em situação de mudança tão complexa como a de mu

dança de atitudes, isolar uma única razão, admitir como verda 
deiro um único destes postulados, redundaria em grosseira sim 

p1ificação. 
No enfoque dado a este trabalho, considera-se de 

maior importãncia um dos proces~os -apontados por Kelman - a 
internalização - e o estudo realizado por French e Raven qua~ 
to às bases do poder social, no que concerne à informação. 
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Assim, na mudança de atitude, entre outros fatores serao consi 
derados, no presente trabalho, a importância da "congruência 

entre a tentativa influenciadora e o sistema de valores pró

prio do influenciado" (Kelman (SS,p.338) e - a influência da 

informação - "quando entendemos a razão para a mudança pode

mos seguir a sugestão do comunicador de maneira internaliza

da"(5S, p.339). 
Deste modo, se o "novo" nao estabelece uma incon

gruência com os valores da pessoa e quando se está bem infor 

mado a respeito dele,possivelmente a resistência a mudar a 

atitude em relação a ele será menor. Pode-se lembrar então, 

quese uma nova metodologia de ensino não implica incongruên

cia com os valores admitidos pelo docente no desempenho de 
seu papel e, ao mesmo tempo, se está ele informado a respeito 

dos objetivos, filosofia e normas da mesma, possivelmente rev~ 
lará um nível mais baixo de oposição e de resistência ã mesma. 

Admite-se, então, que a implantação de um novo sis

tema de ensino encontrará maior receptividade entre os docen

tes, na medida em que se lhes der conhecimento (informação n~ 
va) do mesmo, acionando-se então o componente afetivo e o com

portamental a buscarem a consistência anterior, através de uma 

mudança de atitude. 

Segundo Sarnoff e Katz (61) muitos processos motiv! 

cionais envolvem uma mudança de atitude. Assim, pode-se dizer 

que à informação sobre uma nova metodologia a ser adotada p~ 

de orientar as motivações do professor em sua direção. 

Dentro de uma visãp psicodinâmica, o individuo assu 

me atitudes. movido por uma orientação dinâmica interna pela 

qual tertta pteservarsua auto-imagem, a integridade do si mes

m6~ 
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Nesta perspectiva, encontramos Jung (31) que afirma haver coi 

sas que vemos, ouvimos e gostamos sem nos aperceber, sem que 

fique uma impressão consciente. No entanto, o inconsciente se 

dã conta de tais percepções subliminares que adquirem um pa

pel significativo na vida diária do sujeito e, sem que a pes

soa exerça qualquer controle, influenciam na forma em que re~ 

ge aos fatos, aos acontecimentos, por conseguinte, nas atitu
des que assume. Assim, podemos dizer que as atitudes represeg 

tam padrões inconscientes de comportamento em sua origem, e 
no que se refere à sua expressão, refletem também o que a so

ciedade exige do indivíduo. Afirma ainda Jung, que o homem 
contemporâneo resiste às idéias novas, erguendo barreiras psi 

cológicas para proteger-se da tensão gerada por ter que enfreg 

tar o "novo". O "novo" causa medo por ser desconhecido e por

que, em muitas situações, compele a pessoa a assumir papéis so 

ciais que a levam a adotar comportamentos, expressar e defen

der idéías e atitudes incoerentes com suas próprias convicções. 

Uma certa resistência ao "novo", é comum a todas as 

pessoas, no entanto o nível em que esta resistência ocorre vai 

depender do tipo de pessoa que se depara com o "desconhecido". 

Na perspectiva de Rokeach(60) , pessoas com atitudes de abertu

ra a mudança (ao novo) são aquelas que revelam um pensamento 

aberto, saúde psicológica, são orientadas para a realidade, en~ 

fim são independentes e flexíveis. Por outro lado, pessoas com 

atitudes de resistência j mudança são conformistas, rígidas, 
compulsivas, de pensamento fechado, intolerantes ã ambigUidade, 

com fixação e extremistas em suas crenças. 
Note-se que as duas conceituações de Rokeach (aber

tura ê resistência a mudanças) têm uma conotação valorativa, 
dü seja, são avaliadas: a aceitação de mudanças é vista como 

.. 
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atitude positiva e a resistência a mudanças é encarada como ati 

tude negativa. 
Reich (53) fala da necessidade de que ocorra certa 

resistência a mudanças porque, de outro modo. constantemente. 
seria a pessoa influenciada pela comunicação persuasiva. não 

havendo. então. qualquer consistência em seu comportamento. No 

entanto. diz ele. se o indivíduo tem traços de personalidade 

relacionados com rigidez pode se revelar predisposto contra 

qualquer tentativa para persuadí-Io, o que se repetirá, em 

certa medida, em qualquer situação de mudança de atitude. 

Deutsch e Gerard (53, p.113) dizem que "se um indi

víduo se empenha numa decisão ou atitude, resistirá em mudá-la, 

especialmente se foi visto quando assumia tal compromisso. As

sim, embora uma decisão meramente privada possa induzir alguma 
resistência, o anúncio público de nossas próprias convicções 

acarreta maior resistência. 
Associando-se a afirmação de Deutsch e Gerard, expl! 

citada acima. com a adoção de certas atitudes pelo professor no 
desempenho de seu papel docente, deduz-se quão difícil pode se 

tornar a assunção de uma atitude de aceitação de uma nova met~ 
dologia de ensino, quando isto ~mplicar em modificações nos 

compromissos assumidos. publicamente, em relação às suas ativ! 

dades docentes junto aos alunos, mais diretamente e, à comuni

dade indiretamente. 

As pessoas se comportam nao só em função do que go~ 

tam mas, inclusive. em função do que pensam que devem fazer, 

em função das normas sociais, isto é, de acordo com seu status 

(posição de ihdiVfduo no grupo, posição que o indivíduo ocupa 

num slstêilia pâfticular. em determinada época) e do papel (soma 
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de padrões culturais exigidos a quem ocupa determinado status, 

aspecto dinâmico deste). 

Segundo Linton (42), o papel é o que dinamiza o st~ 

tus; quando o indivíduo se beneficia dos direitos ou executa 

as obrigações vinculadas os status, está desempenhando um p~ 

pelo Não há status sem papel, nem o contrário. Combinados, si& 

nificam aquelas atitudes e comportamentos que os indivíduos as 

sumem, reduzindo a termos individuais os padrões ideais da vi

da em sociedade. 
Cardoso (lO, p.79) refere-se a três tipos de status: 

atribuídos, assumidos e adquiridos. 

"As pessoas têm um status atribuído quando sao clas

sificadas à base de alguma característica que as identifica, 
tais como idade, sexo, raça, ocupação hereditária". Aqui, va

valores, expectativas, regras lhes são atribuídas independente 

de sua aquiescência. 
Quanto ao status assumido, diz ele (10, p.80) "são 0E. 

cionais e dependem da escolha. Uma vez que uma pessoa escolhe 

um dado status, pode-se dizer que ela o assumiu, ao invés de 

este lhe ter sido atribuído". A partir do momento em que se a~ 

sume o status, no entanto, há uma submissão às normas pré-estab~ 

lecidas para ele. 
Em relação ao status adquirido afirma(lO, p.8l)"a 

aquisição de um status implica a obtenção da necessária habi

lidade e conhecimento, como nas outras duas formas de aquisi
ção de status. Mas" além disso, implica a vitória sobre os ri 

vais e a recepção do reconhecimento público de tal êxito". 
Ainda segundo Ca~doso(lO), o status só tem significa

do quand0 em função de uma relação que envolva duas ou máis 

pes§ôás. Cada aspecto do mesmo exige outro ao qual os deveres 

§ªê dêVid~§ ê do qual são obtidos os direitos. Portanto, esper~ 
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se condutas diferentes entre marido e mulher, pai e filho, etc. 

Na perspectiva de Linton (42), em todas as socieda

des, há pontos de referência para atribuição de status, por 

exemplo, sexo, idade, relação de família, nascimento em certo 

grupo social estabelecido. Tais pontos de referência têm a fun 
ção de delimitar o campo de participação do indivíduo na vida 

do grupo. 
Ainda segundo opinião de Linton (42) pode-se dizer 

que, de modo abstrato, status é uma posição num padrão especí
fico. Deste modo, cada indivíduo pode ocupar várias posições, 

isto é, possuir muitos status, uma vez que, cada um destes, to 

ma parte na expressão de numerosos padrões. 

Cardoso (10, p.63) refere-se a papel como "o setor 
organizado da orientação de um ator que constitui e define s~a 

participação num processo de interação. Compreende um conjunto 

de expectativas complementares que dizem respeito às suas pró

prias ações e às dos outros que com ele interagem. Tanto o ator 

como aqueles que interagem com ele compartilham das mesmas ex

pectativas. Os papéis são ins~itucionalizados quando são in
teiramente consentâneos com os padrões culturais dominantes e 

se organizam de conformidade com tábuas de valores moralmente 
sancionadas, comuns a todos os membros da coletividade em que 

os papéis funcionam". 

Segundo Newcomb (23, p.12) "os modos de comporta

mento que são esperados de qualquer indivíduo que ocupa uma 

certa posição constitui o papel, associado com aquela posição". 

Eennett é Túmin (23, p.13) definem papel como "aqui.. 
10 que a sõciédâdê espera de um indivíduo que ocupa um dado 
stáHi§i,~ 
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Parsons (23, 15) diz que "um papel é aquilo que o 

ator faz em sua relação com outros visto no contexto de sua 

significância funcional para o sistema social". 

Na perspectiva de Gross (23, p.13) "um papel é um 

setor do sistema de orientação total de um ator individual, o 

qual é organizado sobre expectativas em relação a um contex

to particular de interação. que e integrado com um particular 

conjunto de valores-padrão. os quais governam a interação com 

um ou mais outros na apropriada intercomplementaridáde. de 

papeis". 

Sarbin (23. p.lS) define papel como "uma sequência 

de açoes ou realidades padronizadas áprendidas. realizadas 

por urna pessoa em interação com a situação". 

A estrutura social de um grupo leva o indivíduo a 

desempenhar muitos papeis. o que nem sempre se realiza facil

mente. requerendo que ele conheça os direitos e obrigações de 
cada papel a assumir. de modo que a mudança de um para outro 

seja coerente; um papel supõe os valores. atitudes e comport~ 
mentos determinados pela sociedade para cada status, assim, o 

grau de uniformidade e variabilidade na concepção de papeis, 
pelo indivíduo, mudarão de um sistema social para outro. Se 

pretendemos compreender o porque de urna pessoa assumir seu 

papel corno o faz, devemos procurar compreender as percepçoes 

que tem de si mesma em relação com os demais e o contexto so

cial em que vive. O papel representa, ao mesmo tempo, urna fu~ 

ção na sociedade e características mais íntimas. Assim, pode

se dizer que. para cada papel que o indivíduo desempenha, CO! 

responde uma série de normas, de exigências e de vantagens, 

ou sejâ. direitos e deveres. 
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Em relação ao papel docente, sempre houve normas le 

gais e sociais. A sociedade, representada pela escola, famí

lia, alunos, etc., tem seus parâmetros através dos quais orie~ 

ta, julga e pune os docentes que nao correspondem àquela re

presentação que deles se espera. .. 
Da mesma maneira que em outras areas profissionais, 

o magistério se define como um campo cujas atividades devem 

ser aprendidas. Por se tratar de tarefa complexa, seu desemp~ 

nho pode se dar de modos diversos e satisfatórios, a depender 

das diferenças de personalidade e mesmo de objetivos diferen
tes. 

o papel social do professor incluivirios subpapéis, 
que se referem tanto ao desempenho na comunidade quanto na esc~ 

la. Na comunidade, espera-se, segundo Havighurst (27) que o 

professor sej a pesso.a "cul ta", isto é, que tenha maior numero e 

mais profundos conhecimentos,~que seja pessoa de gostos refin~ 

dos, enfim, que seja diferente da média das pessoas; "que te

nha participação atuante nos assuntos específicos da comuni

dade" portanto, que esteja inteirado das dificuldades para que 

possa ajuda~ bem corno tome parte nas festividades, etc; que 

"seja o representante da moralidade", urna vez que os pais fr~ 

quentemente esperam que o professor represente um modelo para 

seus filhos. E, nas escolas, espera-se que o professor assuma 

os subpapêis de "instrutor", ou seja, que através de exercí

cios conduza o aluno a aquisição de hibitos e habilidades que 

lhe sejam úteis na vida; ainda, que sej.a o "organizador de uma 

situação de aprendizagem", atividade que inclui o subpapel de 

instiUtót e é muito mais abrangente, diz respeito ao desempenho 
do professor como educador, isto é, corno aquele que contribui 

pará ti fOimâção integral do educando; que seja "mantenedor da 
di§tip1inã". de tal modo que estando os alunos ocupados em 
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suas tarefas escolares, nao perturbem com barulho, brincadei 

ras ou com agressividade; de "substituto dos pais", dando a 

ajuda e ou orientação que se faça importante para o educartdq; 

de "juiz", isto é, proceda ao julgamento sobre o trabalho e 

comportamento do educando; e de "confidente", isto é, que além 

de juiz e representante da disciplina seja igualmente amigo e 

confidente. A representação de tantos subpapéis, gera confli

tos e, o professor experiente, amadurecido, procura minimizar 

tais conflitos, selecionando os subpapéis que atendam is suas 

exigências pessoais e is da comunidade. 

A definição do papel docente, diz Havighurst (27) 

em relação ao candidato a seu desempenho: 

- r~quer que tenha muita habilidade e que se esfor 

ce intelectualmanete; 

- exige uma educgção formal e extensa; 

implica primordialmente o intercâmbio de servi

ços ou de conselhos em troca de honorários ou de 

um salário, e não pretende a venda de produtos 

com fins lucrativos; 

- requer que tenha alcançado uma tradição de dign! 

dade coletiva e de resistência i comercialização; 
- prevê que procure melhorar seu próprio nível e 

que procure prestar serviços valiosos ã sociedade. 

Para Gusdorf (26) a capacidade do professor está em 

manter um equilíbrio entre o ser e o parecer, entre a auto

apreciação e o reconhecimento que vem de fora; a reputação e 

autorida~~ dd mestre são valores carentes de revisão constan

tes; 
SegUhdô ~bbli (16, p.12) "a conceituação do que seja 

profêssõt pôãê ser tom~da em sentido lato e em sentido estrito. 
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Em sentido lato, refere-se a todo aquele que exerce sua inf1u

~ncia no convivia social; em sentido estrito, ~ aquele que age

diretamente no meio escolar". Diz ainda "o que se espera do 

professor que age diretamente no meio escolar ~ que ele orien

te seus alunos para a organização e aquisição de conhecimen

tos, motive-os à conquista desse mundo desconhecido de id~ias, 

fatos e conceitos". Aponta a definição do MOBRAL para o papel 

do professor no Brasil: 

"a) tender continuamente a um aperfeiçoamento, dese!!. 

volvendo-se para isso a capacidade de auto-críti 

ca; 
b) aplicar novas e adequadas teEnicas. O estudo e a 

leitura constantes lhes darão confiança e segu

rança para aplicá-los; 

c) tentar compreender os alunos. Descobrí-10s como 

pessoa e encaminhá-los para uma vi~,social aju! 

tada i sua personalidade e capacidade; 

d) aproveitar-se de tudo que os cerca para ajudá

los na tarefa de educar, pois desenvolvendo a 

própria criatividade, melhor ajudarão os alu

nos a desenvolvê-la tamb~m; 

e) manter vivo o ideal, para que a atitude profi! 

sional seja construtiva e realmente educativa" 
(16, p.13) . 

Segundo Lembo (39, p.87) " ... 0 bom professor se cara~ 

teriza pelas seguintes atitudes: 1) em virtude de sua capacida

de de sabét b~vit e aceitar, ele envolve os alunos num relacio 

namentô ffanto e confiante; 2) tem a capacidade de empregar d! 

ferentes diagnósticos, planejamentos, processos de auxilio e de 

ávaÍiaçffê ê é cônsciente das limitações dos alunos: 3) mant~m 

1 
f 
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uma atitude geral de experimentação, na identificação e promo

çao de condições de aprendizagem; e 4) consegue olhar aberta
mente para as suas próprias convicções, sentimentos e atitudes, 

\. 

e encontrar meios de torná-los mais construtivos para si mes-

mo e para os outros". 
Percebe-se na proposição apresentada por Lembo, que 

o professor deve atender a diferentes níveis de expectativas, 

no desempenho de seu papel: quanto a seu relacionamento com o 

aluno, implicando em maturidade pessoal; quanto à detecção de 

dificuldades dos alunos e domínio de técnicas para saná-las, 
implicando aqui em ter adquirido habilidades para a função. em 
estar apto tecnicamente; quanto a 'seu interesse pela investi

gaçao no campo educacional, implicando certamente seu envolvi~ 
mento em trabalhos de revisão das propostas educacionais; e 
quanto à sua disponibilidade interna para analisar e alterar 

os próprios padrões. 
Como se vê, o campo de abrangência daquilo que se 

pretende para o docente é vasto, incidindo em aspectos distin 
tos. às vezes até paradoxais. Por ex: quando se aspira que o 

professor deseje e promova sua "atualização permanente" e, pa 
ralelamente. sugere-se que seja "desprendido de bens materiais". 

como se fosse possível atualização sem um razoável respaldo 

financeiro. 
Constata-se que o professor , em qualquer nível em 

que atue, - 19 , 11 9 e ou lII9 graus - deve adequar-se às exi 
gências sociais e às definições legais de seu papel. 

A Universidade depende da comunidade na qual está 
inserida e igUalmehte dos dispositivos legais e recursos di
versas quê ihe são assegurados pelo Estado. Assim, deve haver 
Uma fétipfêêi~ád~ êrttté o desenvolvimento social e o da Univer 
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sidade para que esta nao se marginalize. deixando de cumprir 

sua tarefa. O Decreto n 9 62.937/68 instituiu o Grupo de Traba 

lho para a Reforma Universitária. atribuindo-lhe a missão de 
"-

"estudar a reforma da Universidade brasileira. visando ã sua 
eficiência, modernização, flexibilidade administrativa e for

mação de recursos humanos de alto nível para o desenvolvimento 
do país" (9, p.15) . A implantação da Reforma Universitária. 

segundo seus idealizadores. obedece a um tríplice processo 
dialético: vertical - no que concerne,ã relação entre o Estado 

e a Universidade; horizontal - atinente ã relação entre a Uni
versidade e as diferentes forças da comunidade; e, internamente 
entre o mestre e o aluno. 

O capítulo que diz respeito ao corpo docente. objeti 
va traçar os rumos da filosofia do magistério, inovando com o 
reconhecimento da indissolubilidade das tarefas de ensino e 
pesquisa e. enfatizando a necessidade de atualização permane~ 
te, estabelecendo ainda as atividades pertinentes ao cargo. 

Pode-se indicar corno pontos de referênciaã.exigên-
cia de atualização permanente, alguns artigos do Decreto Lei 
n 9 465, de 11 de fevereiro de 1969, que estabeleceu normas 

complementares ã Lei n 9 5539, de 27 de novembro de 1968 (Anexo -
Documento - 2). 

Consta~a-se. no artigo n 9 3, parágrafos 1 9 ,2 9 ,4 9 ,'.5 9 

e 11 9 do Decreto, a exigência de concursos para provimento de 
cargos, bem como a posse de títulos de Mestre ou Doutor, obti

dos em cursos credenciados, para inscrição nos citados concur
sos ou mesmo como vantagem para aqueles cargos, cujas provas 

sejam apenas de tItulos. Fica assim estabelecido um estímulo 
perfuánehtê sé aperfeiçoamento e ampliação cultural do docente, 
évitandé~sé, com isso. a imobilização, a ausência de flexibili 
áãdê êãfãêtêrfetieãs de uma determinada fase da vida universi-
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tária, facilitada pelo sistema de cátedra, extinto por esta 

mesma Reforma. Tal estimulação e rica, na medida em que a R~ 
forma possibilita, alem da ascenção a cargos de magisteriQ, 

a assunção de chefias, de direção, habilitando o docente para 
atividades correlatas ao ensino mas que oferecem tambem diver 

sificação de tarefas, ampliando seu campo de atuação. 

o Decreto n 9 59676, de 6 de dezembro~de 1966, que 

regulamenta a Lei n 9 4881-A, de 6 de dezembro de 1965, no que 
concerne às atividades do exercício do magistério em nível uni 

versitário (Anexo - Documento - 2) propõe quatro tipos de ati

vidades: 

I - as relacionadas com a preservaçao, elaboração e 
transmissão dos conhecimentos; 

11 - as relacionadas com a formação etica e cívica 

dos alunos; 
111 - as relacionadas com a administração das insti

tuições de ensino superior, privativas de docen 

te; 
IV ~ outros cargos inerentes às atividades de magis

terio. 

Encontra-se neste primeiro item e seus sub itens, co 
mo prerrogativa da função docente a responsabilidade de ser o 

elo entre o aluno e os conhecimentos, em contatos pessoais com 
o mesmo, através de aulas, seminários, e, tambem, em contatos 

indiretos por meio de todas as outras atividades didáticas: 
p1anejamentói publicações, verificação da aprendizagem. 

Nõ segundo item, dá-se maior amplitude à responsab! 
liàãde dê prôfê9sór. no momento em que se lhe atribui o dever 
àe ~üiàâf dá ê~lieaçaÕ integral do aluno, mesmo estando este em 
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fase final da adolescência (quando ingressa na Universidade), 

ou tendo atingido a vida adulta (no decorrer do curso universi 

tário), tomando-se como parâmetro para tal exigência, a çonti

nuidade do processo educativo. 
No terceiro item e sub itens está ainda, indiretamen 

te, estabelecido' o vínculo entre o docente e o aluno, no mo

mento em que chefiando, dirigindo, assessorando. está o profe~ 
soro planejando. propondo melhorias no ensino, ou defendendo 

direitos do educando. 
Evidencia-se. igualmente, a importância dada ã estrei 

ta ligação entre o ensino e a pesquisa. 
Observa-se que as grandes linhas propostas pela socie 

dade (através de seus membros) e pelo Estado (através das leis) 
tanto no que se refere ao desempenho das atividades do magis

tério como ã própria conduta do docente, coincidem em certa me
dida. Assim. pode-se considerar que a definição do papel docen

te será tanto mais forte para o professor quanto mais se evide~ 
cie uma coerência entre as proposições pessoais e as da socieda 

de e do Estado. Tal coerência poderá dificultar a aceitação pe
lo professor de uma mudança no sistema educativo. quando esta 
mudança postular alterações que impliquem uma redefinição do 
papel docente em moldes diferentes do assumido. Por outro lado, 
se a nova proposição não alterar a definição que tem o docente 
de seu papel, possivelmente a aceitação da mesma ocorrerá sem 
maiores dificuldades. 

Tais informações poderão alertar os responsáveis por 

mudanças no âmbito do sistema educativo. para a necessidade de 
se levar em âltà consideração aquele que é o responsável pela 
eiecuçâó dasrnudahças - o professor. 
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3. Metodologia 

A partir da explicitação dos conceitos principais que 
embasam este trabalho. procurou-se evidenciar a definição do 
papel docente em relação às diferentes atribuições no desemp~ 

nho do mesmo e. em relação às características pessoais do edu 
cador. postulando-se as seguintes hipóteses. 

3.1. Hipóteses de Trabalho 

3.1.1. PROFESSORES DE ATITUDES DOGMÃTICAS. RfGIDAS. TEN 

DEM A SE OPOR MAIS ENFÁTICAMENTE A MUDANÇAS NO 
ENSINO. 

3.1.1.1. Quanto mais alto o grau de dogmatismo do profes

sor. maior sua resistência a urna mudança de meto 
dologia de ensino. 

Através da escala de Dogmatismo de Milton Rokeach. 

traduzida e adaptada (Anexo - Instrumento~2).serã 

levantado o nível de dogmatismo ou de flexibilid! 

de do professor e. por consequência, sua maior ou 
menor resistência para adotar novos padrões em 

seu próprio comportamento profissional. 

3.1.2. A COERENCIA ENTRE A DEFINIÇÃO TRADICIONAL QUE O 
PROFESSOR TEM DE SEU PAPEL E AS DEFINIÇOES LEGAIS 

E SOCIAIS DO MESMO, FAVORECE A OPOSIÇÃO A MUDAN
ÇAS EM SEU DESEMPENHO. 
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3.1.2.1. Quanto mais coerente a definição tradicional que 

o professor tem de seu papel com a definição a 
este atribuída pela Sociedade e pelo Estado, mai 

~ -
or sua resistência a uma mudança de metodologia 

de ensino que implique uma redefinição do papel. 

A avaliação desta coerência de definições, será 

efetivada por meio de proposições de um questio

nário (Anexo - Instrumento~3)., que levantam a im
portância atribuída pelo docente à capacidade de 

comunicação, à responsabilidade profissional, à 
necessidade de atualização permanente e à elabo

ração de trabalhos vinculados ao e.nsino e à p es
quisa. 

3.1.2.2. Quanto mais o professor defina seu papel docente 

de transmissor de conhecimentos de modo tradicio
nal, como direto e único responsável pela organi
zação e execução de todas as atividades pedagógi
cas, maior sua resistência a uma nova metodologia 
que lhe impeça de desempenhar seu papel nestes 
moldes. 

Levantar-se-á este aspecto, por meio das proposi

çoes de um questionário, que se referem à realiza 
çao, pelo professor, de todas as aulas, ao escla 
recimento de textos, à indicação de leituras, à 
providência do material didático necessário. 
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3.1.2.3. Quanto maior a importância atribuída pelo profe! 
sor, na definição tradicional do seu papel doce~ 

te, ao contato direto e permanente com o alupo , 
através das aulas teóricas e práticas e da assis 

tência aqueles alunos que sentem dificuldades de 

adaptação, maior sua resistência a urna nova meto 
dologia que dificulte o desempenho da função que 

acredita ter. 

Far-se-á o levantamento deste aspecto, através 
de proposições de um questionário, referentes à 
identificação e assistencia, pelo professor, aos 
alunos que sentem dificuldades em sua disciplina. 

bem corno à assistência prestada aos alunos que 
se sentem inadaptados à mudança de metodologia 

de ,ensino. 

3.1.3. Quanto mais avançada a idade do professor. maior 
sua resistência à uma nova metodologia de ensino. 

3.1.4. Quanto mais extenso o período em que o professor 
exerce a atividade de magistério, maior sua resis 
tência a urna nova metodologia de ensino. 

Os dados pertinentes à idade e ao tempo de exer

cIcio do magistério serão levantados atravéi de 
uma ficha de informações pessoais. apresentada 

fio fim dó questionário. 
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3.1.5. A QUANTIDADE DE DADOS INFORMATIVOS A RESPEITO DE 
UMA MUDANÇA DE METODOLOGIA DE ENSINO, MODIFICA A 

ATITUDE EM RELAÇÃO A ELA. \. 

3.1.5.1. Quanto maior a quantidade de dados informativos 

absorvida pelo professor sobre a nova metodolo
gia de ensin~ menor sua resistência ã mesma. 

Por meio de proposlçoes dé um questionário, 1e
vantar-se-á a quantidade de dados informativos 
que o professor absorveu da nova metodologia so 
bre as normas (quanto ã' elaboração dos progra

mas), sobre a filosofia (quanto ã sensibi1iza
çao e envolvimento do pessoal administrativo e 
quanto ã formação do a1uno~ segundo o curso que 
vai seguir). 

3.2. Hipóteses Operacionais 

3.2.1 .. 

Hi Há relação significativa entre o grau de dogma
tismo do professor, medido pela Escala de Dogm! 

tismo de Milton Rokeach,e sua resistência a uma 
mudança de metodologia de ensino. 

H~ A relação entre o grau de dogmatismo do profes

sor e sua resistência a uma mudança de metodolo 
gia de ensino ê nula. 

i 
I 

I 
I 
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3.2.2. 

Hi. Há relação significativa entre a coerência de 
definições apresentadas pelo professor, pelp 
Estado e pela Sociedade, medida através de um 

questionário, e a resistência do docente a uma 
mudança de metodologia de ensino. 

Ho. A relação entre a coerência de definições apre 

sentadas pelo professor~ pelo Estado e pela S~ 
ciedade, e a resistência do docente a urna mudan 
ça de metodologia de ensino é nula. 

3.2.3. 

Hi. Há relação significativa entre a definição tr! 
dicional que o professor tem de seu papel doceg 
te corno transmissor de conhecimentos, medida a
través de um questionário, e sua resistência a 

urna nova metodologia de ensino que lhe impeça 
de exercer o papel nestes moldes. 

Ho. A relação entre a definição tradicional que o 
professor tem de seu papel docente corno trans
missor de conhecimentos e sua resistência a urna 
mudança de metodologia de ensino é nula. 
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3.2.4. 

Hi. Ha relação significativa entre a importância 
que o professor da, na definição tradicionaJ 

de seu papel, ao contato direto e permanente 
com o aluno, medida atr~vés de um questiona

rio, e sua resistência a uma nova metodologia 

de ensino. 

Ho. A relação entre a importância que o professor 

da, na definição tradicional de seu papel, ao 

contato direto e permanente com o alun~ e sua 

·resistência a uma nova metodologia de ensino 

é nula. 

3.2;5. 

Hi. Ha relação significativa entre a idade do pro

fessor e sua resistência a uma mudança de me

todologia de ensino. 

Ho. A relação entre a idade do professo~ e sua 
resistência a uma mudança de metodologia de 

ensino é nula. 
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3.2.6. 

Hi. Há relação significativa entre o tempo de exer 

cÍcio do trabalho docente e a resistência do 

professor a uma mudança de metodologia de ensi 

no. 

Ho. A relação entre o tempo de exercício do traba

lho docente e a resistência do professor a uma 
mudança de metodologia de ensino é nula. 

3.2.7. 
Hi. Há relação significativa entre a resistência à 

implantação de uma nova metodologia de ensino e 
a quantidade de dados informativos que se tem da 

mesma, medida através de um questionário. 

Ho. A relação entre a resistência ã implantação de 
uma nova metodologia de ensino e a quantidade 

de dados informativos que se tem da mesma é nula. 

3.3. Definição dos termos 

Já apresentados em sua conceituação mais ampla, 

faz~ser necessário, agora, caracterizar os termos, tal como se 

os toma como suporte no presente trabalho. 

"Atitude de resistência ã mudança" - aqui entendida 
. como atitUde t~fiformista, fixada, inflexível; atitude de pes

soâ dê pênsãmertto fechado. 
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"Atitude de resistência do professor ã mudança de m~ 

todologia de ensino" - aqui entendida corno atitude fixada, de -oposição camuflada ou declarada a nova metodologia; difi~uld! 

des de apreender suas vantagens e falta de disponibilidade p! 
ra superar as desvantagens. 

"Coerência entre as diferentes definições do papel 
docente (pessoal, social e legal)" - aqui entendida corno o 

grau de aproximação entre aquilo que o professor admite serem 
atribuições de seu papel e aquilo qué a Sociedade e o Estado 
atribuem ã execução do mesmo. 

"Definição tradicional do papel docente de transmis
sor de conhecimentos" - aqui compreendida corno atitude daquele 

professor que admite dever absorver todas as atividades pedag~ 
gicas. Então, aquele que assume todas as aulas práticas e teó
ricas, orienta leituras, dá esclarecimentos sobre textos, pro
videncia todo material didático. 

"Importincia na definiçio tradicional do papel doce~ 
te ao contato direto e permanente com o aluno" - aqui compree~ 

dida como a atitude daquele professor que procura estar sempre 
com o aluno, através das aulas teóricas e práticas; que assis

te a todos exames de avaliação; que identifica e assiste os a 
lunos que sentem dificuldades em sua disciplina; que assiste 

os alunos com dificuldades de adaptaçio ã nova metodologia de 
ensino. 

"Pessoa dogmática': - aqui entendida como pessoa fech! 
da, autoritarista, inflexlvel, intolerante a ambigUidades, com 
limitada perspectiva de tempo. 



44 

"Quantidade de dados informativos"- aqui entendida co 

mo o conjunto de dados elucidativos que o professor tenha absor

vido sobre a nova metodologia, ou seja, montante de conhecimentos 

sobre a filosofia e normas da mesma. 

"Sistema de crenças"- aqui entendido como o conjunto 

de valores, posições, expectativas conscientes e inconscientes, 

tido em um dado momento, como verdadeiro em relação ao mundo 

em que se vive. 

3.4. Operacionalização das Variáveis 

3.4.1. Variáveis do Sujeito 

3.4.1.1. Dogmatismo 

Aqui entendido como características de personalid~ 

de, marcadas pela inflexibilidade para adotar novos padrões de 

comportamento, expressas através de atitudes em que a pessoa: 

Revela dificuldades de incorporar novidades opos

tas a seu sistema de crenças. 

Procura segurança no relacionamento com os amigos 

e com o mundo. 

Revela radicalismo na defesa de seus pontos de vis 

ta. 

Necessita ter um objetivo definido. 

Sente-se ameaçado em relação ao futuro. 

Necessita de apoio de uma autoridade. 
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3.4.1.2. Definição do papel do professor 

Aqui entendida como a compreensao que o professor 

apresenta de seus direitos e deveres no desempenho do papel do

cente. 

3.4.1.2.1. Coerência entre a definição que o professor tem 

de seu papel e as definições da sociedade e do Estado sobre o 

mesmo, explicitada em atitudes que: 

- Demonstram responsabilidade profissional 

- Demonstram a necessidade de atualização permane~ 

te 

- Revelam interesse de elaborar trabalhos ligados 

ao ensino e ã pesquisa 

Revelam capacidade de comunicação. 

3.4.1.2.2. Significado tradicional que o professor atribui a 

seu papel de transmissor de conhecimentos, aqui definido como 

sendo o professor direto e único responsável pela organização 

e execução de todas as atividades pedagógicas, capaz de infor

mar aos alunos os conhecimentos pertinentes ã sua área-de esp~ 

cialização e expresso nas seguintes atitudes. 

- Dá as aulas expositivas, indica leituras, 

esclarece textos. 

- Realiza todas as aulas práticas. 

- Providencia todo o material didático. 

3.4.1.2.3. Importância que o professor dá, na definição de 

seu papel, ao contato direto e permanente com o aluno. Define

se aqui a importância de contato direto e permanente com o al~ 
no, como a continuidade de encontros com o estudante, através 

das aulas teórico-expositivas, das aulas práticas, dos exames 

de avaliação e da assistência aos que sentem dificuldades de 

adaptação ã nova metodologia de ensino, expressa através das 
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seguintes atitudes: 
- Identifica os alunos que sentem dificuldades de 

compreensao de suas aulas. 
- Assiste aos alunos que demonstram dificuldades 

de compreensão de suas aulas. 

- Admite que a segurança do aluno nos exames de 
avaliação depende de sua presença na realização 

dos mesmos. 
- Aceita como tarefa do professor, a assist~ncia 

aos alunos inadaptados ã mudança de metodologia 

de ensino. 

3.4.1.3. Idade 

Aqui entendida como a idade cronológica. 

3.4.1.4. Tempo de exercício de magistério 

Aqui entendido como o período em que o sujeito 
atua na atividade docente em qualquer nível de ensino (1 9-, II9 

e 111 9 graus). 

3.4.2. Variáveis da Situação 

3.4.2.1. Quantidade de dados informativos sobre.a nova me

todologia de ensino. 

Aqui definida como o conjunto de dados elucidati

vos a féspéito da fundamentação, meios e objetivos da nova m~ 
todó1ogia de ensino. Supõe-se que a aus~ncia de dados elucida 
tivo§ a fêspoito da nova metodologia de ensino, permite a 
cristalização da definição tradicional do papel de professor 
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e, consequentemente, a presença de uma atitude de resist~ncia 
, 
a mesma. 

A quantidade de dados informativos absorvida sobre , 

a nova metodologia de ensino é expressa nas seguintes atitudes: 
- Conhece a filosofia da nova metodologia de ensino, 

quanto ã sensibilização do pessoal administrativo 
a fim de obter a colaboração do mesmo. 

- ~::h::: ::f::{:~~a:U::~~a!e:l::0::;~~o~OS progra-
Conhece as nor,as quanto ã organização do currícu
lo, considerando-se o curso que o aluno vai seguir. 

3.4.2.2. Métodos de ensino 

3.4.2.2.1. Ensino Integrado - aqui definido como o método, 
cuja organização dos programas enfoca unidades de estudo, atr! 
vés de unidades curriculares, incidindo a atuação do professor 

na preparação dos programas, preparação e execução das aulas 
teóricas. planejamento das práticas, elaboração de questões 
para~o Banco de Questões Objetivas e no treinamento dos monito 
res para assumirem a execução das práticas. 

3.4.2.2.2. Ensino Personalizado - aqui definido como o méto

do cuja organização dos programas enfoca unidades de estudo. 
incidindo a atuação do~ professor na preparação do guia de 

estudos. no treinamento dos monitores que assumem a orienta
ção dos alunos. na supervisão dos exames de avaliação e na rea 

lização das sessões ;de consultoria. 
Em consêquêncla verificar-se-ão os efeitos das va 

riávéi§ ão §uj@itó (Prófêssór) frente as variáveis da situação 



48 

e suas atitudes de resistência à mudança de metodologia de en 

sino, observadas através dos seguintes indicadores. 
- Elabora o programa de sua disciplina, ignora~do 

os objetivos da nova metodologia. 
- Organiza seu programa sem considerar o nível dos 

alunos. 
- Discorda da realização de reuniões de professores. 

- Opõe-se à organização e atualização de um Banco 

de Questões. 
- Critica o trabalho dos monitores. 

Responsabiliza a nova metodologia de ensino: 
- pelo adiamento da ent~ada dos alunos no ciclo 

profissional; 
- pela maior dificuldade de adaptação do aluno ao 

sistema universitário. 

3.S.Procedimentos 

Esse estudo foi objetivado, utilizando-se dados 

primários, obtidos por meio da aplicação de um questionário, 
da Escala de Dogmatismo de Milton Rokeach, e de uma ficha de 
identificação, junto aos professores do ciclo geral, das áreas 
de Tecnologia e de Saúde da UFPE que participaram da experiên

cia de um ensino tradicional e, posteriormente, das experiên
cias do EP e do El, respectivamente. 

Trata-se portanto de uma pesquisa de campo, de ca

ráter exploratório, visando estabelecer determinantes múlti
plos atribuíveis às características de personalidade do sujei 
to ou desencadeados por condições situacionais. 
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Com o questionário, objetivava-se sondar: a defini 
çao que o professor tinha de seu papel docente; os dados infor 

mativos que absorveu sobre a nova metodologia de ensino; sua 

adesão ou resistência ã mesma. 
Com a Escala de Dogmatismo pretendeu-se obter o 

posicionamento do professor quanto ao dogmatismo ou flexibi

lidade para adotar novos padrões de comportamentos. 
Com a ficha de identificação pretendeu-se levantar 

informações do docente quanto a sua idade e ao período de tem
po em que exerce o magistério. 

De acordo com a posição definida pelos docentes 
na Escala de Dogmatismo e pelos depóimentos no questionário, 

pretende-se analisar seu nível de adesão ou resistência, quando 
a nova metodologia de ensino interfere na definição que tem de 

seu papel docente. 
As diferentes metodologias das duas áreas, expres

saram uma maior ou menor ameaça ã sua representação do papel 
docente, por modificar o papel de transmissor de conhecimentos 
e por interferir na frequência dQ qmtato dtTeto e permanente 

com o aluno. 
Supõe-se que o grupo de professores que se posicio 

nar em maiores níveis de dogmatismo na Escala de Dogmatismo, 
no questionário vai dar respostas contrárias às novas metodo-

10gias de ensino. 

3.5.1. Amostra 

j.§.1.1. befiniçio 

Fez~se o levantamento da população docente, das 
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áreas 11 e 111, do ciclo geral da UFPE, utilizando-se as lis
tas de professores fornecidas pela coordenação das duas áreas. 

Foram escolhidos os professores que estavam leci~ 
nando na UFPE antes da implantação das novas metodologias, ten 
do portanto participado da experiência do ensino tradicional 
e da nova. Na pesquisa foram utilizados todos os professores, 

uma vez que o número, sobretudo na área 11 - EP, era reduzido. 

3.5.1.2. Caracterização 

Ensino Inte Ensino Perso 
Idade grado nalizado Total 

Abaixo de 30 anos 01 01 

Entre 30-40··· "·anos 06 05 11 

Entre 41-50 anos 07 03 10 

Entre 51-60 anos 05 03 08 

Entre 61-70 anos 02 01 03 

20 13 33 

Tempo de exercício 
do magistério 

Abaixo de la anos 03 01 04 
Entre. 10-20 anos la 09 19 
Entre 21-30 anos 06 03 09 

Entre 31-40 anos 01 01 

20 13 33 



51 

3.5.2. Instrumentos 

3.5.2.1. Questionário 

o questionário utilizado na pesquisa foi construí 
do com o objetivo de levantar o posicionamento dos sujeitos 

(professores) quanto à definição que têm de seu papel profis
sional e quanto à adesão ou resistência à implantação da nova 

metodologia de ensino, em sua área de, atuação. 
Foram propostos dois tipos de itens, ambos no en

tanto, inspirados nas escalas tipo Likert. ou seja. do tipo 

escalonamento ordinal. A forma final (forma C - Anexo Instru

mento-3). constou de ~l~itens. ~8 dos quais levantavam as va 
riáveis (definição do papel de professor - quantidade de da
dos informativos sobre a nova metodologia de ensino) especif! 
cadas em variáveis do sujeito e variáveis da situação e 12 l~ 
vantavam os dados pertinentes à variável em estudo (resistên
cia do professor às mudanças de metodologia de ensino). 

Os itens referentes ao levantamento dos dados das 
variáveis do sujeito e da situação, foram apresentados sob a 
forma de uma proposição seguida de cinco alternativas (Concor
do Totalmente; Concordo; Em Dúvida; Discordo; Discordo Total
mente), dentra as quais, o sujeito deveria escolher uma, indi 
cando-a cOm um X. 

Os itens referentes ao levantamento dos dados da 
variável em e§tudo constavam de uma proposição geral, seguida 

de três enunciadog, OI quais o sujeito deveria considerar em 
função do geral, atribuindo-lhes uma pontuação gradativa (1 a 3) 
conforme tgietiiã~se um pouco (1), de modo regular (2), muito 
(3). 
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A relação de tais itens, seus indicadores e variáveis 

a que correspondem, encontra-se no Anexo - Quadro-I. 

Nas três formas (A - B - C), o primeiro item nao foi 

computado, uma vez que seu objetivo era favorecer o primeiro con 
. , -

tato do sujeito com o questionário, restando o total de 40 itens. 

O estudo preliminar visava, basicamente, coletar in

formações sobre o grau de compreensão das proposições, assim co

mo solicitava críticas quanto ao formato de apresentação, coerên 

cia dos itens face aos indicadores de atitudes relativas ao de
sempenho da atividade docente e de atitudes de adesão ou resis

tência a uma nova metodologia de ensino. 

A forma inicial (forma A - Anexo - Instrumento -3) foi 

aplicada nos professores do Ciclo Geral; da Área de Ciências Huma 

nas (Área I). A análise destes resultados conduziu à modificação 

de alguns itens e inclusão de novos (10 itens foram criados) para 

a forma B. Esta foi aplicada nos professores do 11 9 grau de um c~ 

légio particular, submetido a uma mudança de metodologia de ensi
no, permanecendo então os mesmos itens para a forma final. Nas ~ 

duas aplicações procedeu-se a um mesmo tipo de análise dos dados, 

sendo que na forma B ainda incluiu-se, para os itens referentes 

ao levantamento dos dados pertinentes às variáveis do sujeito e 

da situação, o estudo para determinação do valor numérico de cada 

uma das opções do item"(anexo - Quadro-2), conforme sugestão do 

próprio autor da técnica (Likert). 

Elementos Analisados 

I. Em relação aos itens que levantavam os dados da va

riável em estudo considerou-se a: 

- incidência de respostas em cada item; 
- coerência entre as respostas, de cada sujeito, 

aos itens referentes a um mesmo indicador. Se 
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o sujeito respondeu na direção esperada aos difere~ 

tes itens de um mesmo indicador, significava que 

eles ' estavam medindo o que se pretendia~ 

- coerência interna do sujeito em função do perfil 
esperado para cada item. 

11. Em relação aos itens que levantavam os dados das va
riáveis dó sujeito e da situação considerou-se a: 

- incidência de respostas em cada item; 

- coerência entre as respostas de cada sujeito aos 

itens de um mesmo indicador, 

determinação do valor de cada opçao do item. 

111. Em relação ã coerência de "cada sujeito nas respos

tas aos itens pertinentes ã sondagem das variáveis do sujeito 

e da situação e da variável em estudo foi analisado se, depen 

dendo da definição que o docente dava a seu papel nas respos

tas aos itens das variáveis do sujeito e da situação, revel~ 

va maior ou menor resistência ã nova metodologia de ensino 

nas respostas aos itens da variável em estudo. Tal análise 
obedeceu a um critério lógico e seus dados permitiam a manute~ 

ção integral dos itens ou sua modificação. 
Ainda em relação aos itens destinados a levantar os 

dados pertinentes ã variável em estudo, foi necessário que se 
montasse um critério quantitativo de apuração, segundo a ex

pressa0 de níveis de resistência ã mudança de metodologia de 
ensino, váriando de uma resistência máxima esperada (grau 6) 

até uma mínima (grau 1). 

Ta!! itens permitiam ao SUjeIto se posicionar em 

três níveis (I ~ 2 - 3) de resistência a partir da análise de 

sub itêns, éffi ftihção de umà proposição geral. Havia um perfil 

~§p@farlói i§t6 Éi pàr~ c~da proposição esperava-se, do sujeito, 
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um delineamento de resistência; assim, uma maior resistência 
indicada pela pontuação 3 a um sub item, uma resistência reg~ 
lar indicada pela pontuação 2 a outro sub item •. e; uma r~sis

tência mínima indicada pela pontuação 1 a outro sub item. E~ 
tes sub itens foram previamente selecionados como indicadores 
de maior, regular, e mínima resistência. 

Obtidos os resultados em níveis de resistência, e~ 

tabeleceu-se o critério quantitativo, atribuindo-se ao per

fil esperado. indicador de maior resistência, o grau 6, e. a 
cada outro perfil (perfis decrescentes de resistência) resul

tante de combinações indicadoras de menores níveis de resistên 
cia. os graus 5. 4. 3, 2. 1 (Anexó'- Quadro 3). 

3.5.2.2. Escala de Dogmatismo de Milton Rokeach 
Segundo Rokeach (60). sua escala atende a dois 

-amplos objetivos: 1- medir as diferenças individuais quanto a 
abertura (flexibilidade) e fechamento (dogmatismo) das pes
soas em relação a seu sistema de crenças; 2- medir o autorita 

rismo e intolerância geral das pessoas. 
O procedimento que adotou para construção da escala 

foi dedutivo: - ele observou e analisou. cuidadosamente, várias 
definições de sistemas abertos e fechados; - tentou construir 
proposiçõea designadas para sondar estas características. Pa~ 
tiu do pressuposto de que se uma pessoa concorda. fprtemente. 

com tais proposições, demonstra possuir. em alto nível. as C! 
racterísticàD particulares que estão sendo sondadas (fechame~ 

to. inflexibilid&de) e, se discorda fortemente, indica um alto 
nível das característitaS dpóstas (abertura. flexibilidade). 

Na medidá de pôssfvel, afirma ele, procurou proposições que e~ 
pres§a§§e~ iàgiã§ tamiliates ã média das pessoas, em suas vi
àa§ ài~fiã§: 
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Rokeach formulou sua escala segundo a técnica de 

Likert, com pequenas modificações (subcescalas e graus), além 

de utilizar alguns itens de autores de outras escalas, sendo 

do MMPI, os itens de número 22, 23, 27, 31, 33 e 34. 
A partir da escala inicial (forma A) Rokeach fez 

várias revisões objetivando um maior refinamento das formula

çoes teóricas e maior fidedignidade, chegando, através de vá
rios procedimentos, até a forma final (forma E - Anexo-Instr~ 

mento - 1). O anexo-quadro 4 sintetiza os resultados obtidos 
nas sucessivas formas experimentais. 

A forma E, obtida por Rokeach foi a utilizada nesta 
pesquisa, sendo traduzida e tendo quatro de seus itens (os de 

número I, 2, 3, e 14) sido submetidos a uma adaptação, uma vez 
que seu conteúdo era de caráter político, retratando a reali

dade americana, sem apresentar afinidade com nossa vivência p~ 
lÍtica. Esta foi assim a forma A desta pesquisa (Anexo - Ins

trumento-2). 
Os procedimentos utilizados na adaptação da Escala, 

visaram atingir os seguintes objetivos: 
adequar o conteúdo das proposições ã realidade 

brasileira; 
estudar a validade interna da escala, aqui compre 

endida como determinação do poder discriminante 

de cada item, em relação ao resultado total de 
dogmatismo; 

estudar a vàlidade externa da escala, aqui compr~ 

endida como análise dos resultados globais, na s~ 
posta variável Dogmatismo, frente a grupos de co~ 
tfrtsté~; 

; êstudãf á fidedignidade da escala, como medida de 
e6fisistência interna. 
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Para a consecução do primeiro objetivo, aplicou-se 

a escala em um grupo de professores (31), do Ciclo Geral, da 

Área de Ciências Humanas (Área I) da UFPE, que guardava se~! 

lhança com o grupo da população definitiva. (Ciclo Geral, Área 

de Ciências Exatas - Área 11 e do Ciclo Geral, Área de Ciên

cias Biológicas - Área 111), não se tendo utilizado professo

res destas Áreas que seriam alocados para a aplicação defini

tiva, por serem coincidentes com a população. 
Este primeiro estudo, evidenciou que algumas proposi 

ções apresentavam ambigUidade em sua formulação, sendo passi 
veis de interpretação opostas. Outras, ainda, sugeriam em no~ 

sa cultura, um significado valorativo oposto ã intenção do a~ 

tor, tornando-se necessário um reestudo dessas proposições. 

Para validação do conteGdo; utilizou-se a ticnica do 

grupo de juizes, comparando-se os escores obtidos pelos sujei

tos daquele primeiro estudo, com o parecer de 9 juizes (sujei 

tos de nível universitário, mas alheios aos quadros da UFPE). 

Desta depuração, um item foi expurgado (n 9 10), outros foram 

modificados e, outros ainda, exigiram inversão em seus cri ti

rios avaliativos. Restaram 39 itens para a forma experimental 

(forma B - Instrumento-2). 

Para o estudo da validade externa e interna da esca

la, fez-se a aplicação da mesma em dois grupos de contraste -

um grupo admitido corno dogmático (delegados da Polícia Civil), 

considerando-se as características de sua atividade profissio

nal que sugere submissão a leis e ã aplicação das mesmas; e um 
grupo admitido corno não dogmático (Psicólogos), tornando-se i 
gualmértte ctimo referência sua atividade profissional que sugere 
comprêehsgo ê aceitação das dificuldades dos outros. A análise 

rói rea1izádâ COm a utilização do teste "t" de Student para 
t@stãt ã significância estatística da diferença entre médias, 
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na escala como um todo. Foi rejeitada Ho para um~ 0,05, cog 

firmando-se ser a escala capaz de discriminar, nitidamente, 

os dois grupos, tidos, respectivamente, como dogmático e-não 

dogmático. 
A partir desta aplicação, foi feita a análise de 

itens, verificando-se o poder discriminante de cada um, em re
lação ao resultado global de dogmatismo, mediante a técnica es 

estatística da correlação linear momento-produto de Pearson. 
Aceitaram-se como válidos e, portantó, capazes de pertencer ã 
escala, todos os itens que obtiveram 1 ~ +0,25. As tabelas 
1 e 2 resumem os resultados. 

Tabela 1: Validade Externa da Escala de Dogmatismo 

Grupo Dogmático Grupo Não Dogmático 

X = 131.7059 X = 101.5556 

S = 22.7176 S = 16.3952 

S2= 516.0900 S2= 268.8025 

N = 17 N = 18 

t = 4.3488 p~ 0,05 
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Tabela 2: Validade Interna da Escala de Dogmatismo 

Itens r Itens r Itens 'r Itens r 

01 0.48 11 0.44 21 0.37 31 0.62 

02 -0~55 12 0·72 22 o· S8 32 O· 67 

03 0.68 13 0.70 23 0.39 33 O. 31 

04 0.46 14 0.38 24 0.54 34 0.41 
05 0.37 lS 0.41 25 0.62 35 0.46 

06 0.62 16 0.52 26 0.54 
07 -0.44 17 0.38 27 0.54 

08 -0.39 18 0.62 28 0.44 

09 0.35 19 0.54 29 0.71 

10 0.62 20 0.27 30 -0.66 
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Para a forma final (forma C - Anexo-Instrumento-2) 
restaram 35 itens, uma vez que mais quatro (os de número 4, 14, 
15 e 17) foram expurgados. Os itens 2, 7, 8 e 30 apresentaram 

correlação negativa, mas foram aproveitados por se ter conclui 
do da utilidade de mantê-los, fazendo-se uma inversão em seus 

critérios avaliativos. 
O estudo da fidedignidade como consistência interna, 

foi realizado através da técnica ~ de Cronbach. Optou-se 
por ela visando atender ao modelo do instrumento, pois que C! 
da enunciado admite alternativas graduáveis, e ainda por sua 

característica teórica de não exigir variâncias semelhantes 

em cada um dos itens. 
O coeficiente encontrado, ~ • 0,6750, apesar de 

nao se apresentar como um coeficiente elevado, pode ser cons! 
derado satisfatório para instrumentos desta natureza. 

Os indicadores e itens da Escala de Dogmatismo, en

contram-se na Tabela (Anexo-Quadro 5). 
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4. Análise dos Resultados 

Para tratamento de todas as variáveis capazes de 

simultaneamente contribuir para maior ou menor resist~ncia ~ 
mudança de metodologia de ensino. optou-se pela técnica Multi 

variada da Análise da Regressão Múltipla. Esta escolha pauto~ 
se sobre a flexibilidade que tal técnica permite. fornecendo 

o modelo matemático adequado às características da pesquisa 
(ver caracterização da pesquisa na metodologia. sub item - 3.5 

Procedimentos). 
Tal técnica possibilita a melhor composição aditi

va. frente a qual seria possível testar a significância das 
diferenças na variável em estudo - Resistência à Mudança de 

Metodologia de Ensino - quando se retira do modelo completo a 
contribuição relativa de cada uma das variáveis do sujeito ou 
da situação. 

Adotou-se como nível de significância das hipóte

ses. um valor de probabilidade de~~ 0.05. 

A razão crítica. pela técnica adotada. é dada pela 
distribuição F com seus respectivos graus de liberdade. vincu
lados especificamente às dimensões implícitas em cada hipóte-

se. 
As Tabelas 3 a 5 sintetizam os resultados. 



Dog 

Coer. 

Trans. 

Conto 

Quant. 

TE 

Idade 

TEMA 

Resrnud 

Tabela 3: Matriz de Intercorre1ações das Variáveis da Pesquisa 

Dog Coer Trans Cont Quant TE Idade TEMA 

.03709 ,:".0805 -.1060 -.0749 -.1945 .2147 .0114 

.0596 .1193 .1063 -.0957 -.1662 -.2789 

;3095 -.0824 -.3015 -.2359 -.0386 

.0323 -.2478 .1474 .0698 

.1432 .1097 -.0843 

-.2136 -.2320 

.8033 

Resmud 

.3045 

.1246 

.0959 

-.1231 

-.1194 

-.0589 

-.1902 

-.0158 

'" ..... 



Tabela 4: Análise da Regressão Múlt:L'p1a* _ 

Grupo Total 

Equação completa 

Dogmatismo 

Coerência 

Transmissão 

Contato 

Quantidade 

Tipo de Ensino 

Idade 

Tempo de Magist~rio 

.53091 

.36063 

.53056 

.52987 

.53071 

.52771 

.53079 

.36529 

.41983 

5.07353 

.01242 

.03687 

.00710 

.11321 

.00426 

4.96047 

.. 3.529.42 

*(As colunas R e F expressam os valores obtidos quando 

se retira da equação completa, cada uma das variáveis 

do sujeito e da situação). 
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Tabela 5: Anilise da Regressão Mfiltipl~* 

No Sub-grupo Ensino Integrado (EI) 

R F 

Equação completa .74742 

Dogmatismo .63536 4.21297 

Coerência .74734 .00325 

Transmissão .74739 .00122 

Contato .74481 .10589 

Quantidade .71445 1.31043 

Idade .65625 3.47938 

TEMA .68938 2.26730 

No Sub-grupo Ensino Personalizado (EP) 

R F 

Equação completa .59938 

Dogmatismo .40167 1.54444 

Coerência .59932 .00056 

Transmissor .0,47364 1.05285 

Contato .57571 .21705 

Quantidade .41451 1.46266 

Idade .033229 1.94180 

TEMA .34560 1.87140 

*(As colunas R e F expressam os valores obtidos quando se 
retira dà equaçãó completa, cada uma das variiveis do su 
jeits ê da §itua~ãô). 
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Das variáveis testadas em relação às hipóteses ini 
ciais, apenas dogmatismo e idade mostraram significância esta 
tística. 

Quanto à hipótese referente a dogmatismo, pode-se 

afirmar que o resultado apresentado pelo tratamento foi sig

nificativo, ou seja, há uma relação relevante entre o nível 
de dogmatismo e a resistência do professor ã mudança de meto

dologia de ensino, considerado o grupo de sujeitos como um to 

do. Quando o grupo foi subdividido de acordo com a participa

çao nas duas metodologias, a relação entre dogmatismo e resi~ 

tência à mudança de metodologia de ensino foi mais significa
tiva no grupo da metodologia El. 

Em relação à hipótese sobre a coerência do profes
sor nas diferentes definições (pessoais, legais e sociais) 
de seu papel profissional, enquanto analisado o grupo como um 

todo, os resultados encontrados não permitiram confirmar a hi 
pótese, o mesmo ocorrendo quando analisados isoladamente em 

cada uma das metodologias. 
Na hipótese referente à definição que o professor 

tem do papel de transmissor de ~onhecimentos, o grupo anali
sado como um todo não apresentou resultados estatisticamente 

significantes, embora no grupo ~o EP esta variável tenha de
monstrado maior contribuição na resistência do professor à 
mudança em questão. 

Analisando-se os dados referentes à hipótese - im 
portância que o professor atribui, na definição de seu papel 

docente, ao contato direto e permanente com o aluno -, o gr~ 
po comê üffl tõtls não apresentou resultado passível de compro
var â hipgtes@, ô mesmo ocorrendo quando os sujeitos foram a 
fialisâa~§ sêgÜhdo o grupo do El e do EP. 
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Quanto ã hipótese que postula: quanto mais informa 

do o professor sobre a nova metodologia de ensino menor sua 

resistência ã mesma, a análise dos dados obtidos, não favore 

ceu sua comprovaçao no grupo total. Quando se fez a análise 

dos dados dos dois grupos em separado, ficou evidenciada uma 

associação bastante acentuada entre a ausência de dados in

formativos e a resistência ã mudança, nos professores do El. 

Quanto ã variável idade, os dados obtidos revelam 
sua importância para a resistência ã mudança de metodologia 

de ensino. Observou-se no entanto, através de um contato pr~ 
liminar informal com alguns docentes jovens, uma crítica mais 

aguçada em relação ã mudança em questão, o que foi confirmado 
pelos achados da pesquisa. 

No que se refere à variável - tempo de exercício de 
magistério - postulou-se que maior o tempo de atuação nesta 

atividade, maior a resistência ã mudança de metodologia de eg 
sino. Analisando-se os resultados obtidos do grupo total ob

serva-se uma forte tendência no sentido de aceitação da hipó

tese. 
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s. Discussão, Sugestões e Conclusões 

Nas considerações sobre esse trabalho, há que se 

levar em conta vários aspectos, admitidos corno relevantes pa 

ra a compreensão de seus resultados. 

A partir da apreciação de tais aspectos, novas 

pesquisas, esclarecedoras destes e por isso mesmo enriquece
doras, poderão ser desenvolvidas. 

Tornando-se corno base a análise das variáveis do 

sujeito, é necessário que se enfatize a importância da variá
vel Dogmatismo em função da resistência às mudanças. Sendo o 

dogmatismo caracterizado por urna organização cognitiva fecha
da acerca da realidade e ainda, corno dogmática aquela pessoa 

com dificuldades de se propor a grandes mudanças de si mesma, 
os resultados dessa pesquisa confirmam isto, particularizando 

para um grupo - professores -, ficando evidente que tal carac
terística de ordem pessoal, interfere na atitude ante mudanças. 

No que se refere a esse trabalho, o dogmatismo do professor e! 

taria interferindo negativamente em sua atuação docente, quan

do esta sugerisse uma revisão e redefinição do papel, ocorren

do uma oposição, uma resistência. Convém salientar, portanto, 

que as características pessoais parecem determinar a atitude 

de adesão ou resistência do professor a mudança de metodologia 

de ensino; assim, o maior ou menor grau de dogmatismo do doce~ 
te, evidencia sua maior ou menor resistência à mudança de meto 
dologia de ensino. 
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Dentre os aspectos a serem considerados. inicialme~ 

te serao levantados três pontos que se admite sejam de ordem:. 

sociológica. psicológica e metodológica. 

Como já foi abordado. as mudanças em educação se fa 
zem de modo lento; afirmam alguns autores que os profissionais 

da educação tendem a ser muito mais resistentes a mudanças do 

que os profissionais de outras áreas. e quando a inovação de

pende deles o fazem raramente. Observe-se que. a implantação 

das duas novas metodologias e o estudo da atitude que provoca 

ram, incidiram sobre uma sociedade tradicionalista. muito ar

raigada a princípios e valores que sugerem atitudes mais con

servadoras e que certamente reforçam a já conhecida lentidão 

e receio do educador em inovar. Assim. supõe-se que uma abor 

dagem dos aspectos sociológicos que envolvem o educador perna~ 

bucano, traria subsídios valiosos a uma nova pesquisa. 
Do ponto de vista psicológico, questiona-se agora, 

se o momento em que o grupo do EP foi avaliado. teria sido 

inadequado. A aplicação dos instrumentos dessa pesquisa foi 
realizada quando uma das metodologias de ensino (EP) em estu

do. já não mais estava sendo utilizada; diferentes razões são 
apontadas para sua extinção. No entanto, o que se questiona 

aqui ê se a defasagem entre o envolvimento emocional (adesão 
ou resistência) do docente na experiência e a fase de aplica

ção. quando já se utilizava novamente, há um bom período, a 

metodologia tradicional. não teria sido suficiente para rees

truturar a definição do papel docente nos moldes antigos; se 

não teria sido reduzida ou mesmo extinta a dissonância cogni

tiva. cons~quéfite do confronto entre as duas metodologias de 
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ensino (tradicional e nova). Indaga-se, portanto, se esta rea

lidade não teria comprometido a constatação das hipóteses. 

Do ponto de vista metodológico, admite-se que a uti

lização de um grupo não envolvido em experiências de novas me

todologias (grupo de controle), terja favorecido a compreen

ção das variáveis estudadas nesse trabalho, em sujeitos isen

tos de influências novas no que concerne à sua. atividade pro~ 
fissional e, portanto, permitiria uma comparação entre um gru\ 
po não mobilizado e os grupos mobilizados para a mudança. 

As informações quanto ao que a sociedade espera do 

docente, colhidas de jornais (Anexo - Documento--l), referen
tes a homenagens do Dia do Professor, dizem respeito aos do

centes de 1 9 e 11 9 graus. O docente universitário, possivel
mente, sente-se solicitado por um tipo diferente de exigên

cia, uma vez que lida com alunos de uma faixa etária mais al
ta, talvez menos dependentes da imagem social ideal do profe~ 

soro Assim, ao professor universitário, parece caber uma tar~ 

fa menos abrangente do que a do professor de 19 e 11 9 graus. 

A conotação dada a seu papel é mais no sentido de orientador 
da aprendizagem do que além desse, a de auxiliar na formação 

da personalidade do aluno, sendo possível então, que haja uma 
menor coerência entre aquilo que supõe ser seu papel e as 

proposições legais e sociais, minimizando então·a força de! 
sa variável para a resistência à mudança de metodologia de en
sino. 

Pode-se questionar se o excesso de alunos por . tur 
ma, a escassez de material didático e de meios de confeccioná 

10 ou obtê-lo, a precariedade das bibliotecas de cursos e do 
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poder aquisitivo dos alunos em relação ã obtenção de textos, 
não predisporia o professor contra seu quadro referencial de 

transmissor de conhecimentos, por se sentir impossibilitado 
pelo exposto a desempenhá-lo e assim, talvez menos fortaleci 

do a se opor, sobretudo quando a nova metodologia facilitas
se em algui sentido a transmissão de conhecimentos, dentro 

do contexto considerado adverso. pelo docente. 
A reforma universitária (sistema de créditos, duas 

entradas de turmas por ano, acréscimo do número de alunos sem 
substancial aumentodo.quadro de professores) teria levantado 
e posteriormente fortalecido a idéia de que a qualidade do 

contato fora prejudicada e teria isto possivelmente compro
metido a importância atribuída antes ao contato professor-al~ 

no? 
A menor importância atribuída pelo professor ao co~ 

tato direto e permanente com o aluno, constatada nos resulta~ 

dos do grupo do El, estaria relacionada com o maior grau de dog 
matismo apresentado e portanto denotativo de um caráter for
mal e distante implícito num relacionamento adulto-jovem, comum 
a pessoas com tal característica? 

Em relação a participação dos docentes nas duas ex
periências de ensino (El e EP), informa-se que o processo de 

entrada foi o de obrigatoridade para os docentes da área de 
saúde (EI) e adesão espontânea para os da área de ciências exa 

tas (EP). Sabe-se •. no entanto, que a experiência foi aí 

iniciada na disciplina cujo coordenador era também coordenador 
do projeto de reformulação, podendo-se talvez falar em pseudo
adesãó dos docentes. O coordenador, entusiasmado com o proje
to, pôde ter funcionado como catalizador e a adesão ter ocorri 
dô não em função do possível valor do EP, mas em função de um 
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compromisso dos docentes com a pessoa do coordenador. Posto i! 

to, pode-se questionar se foram acionados os componentes atitu 

dinais na direção da mudança. Sabe-se que há uma consistência 
entre os componentes cognitivo, afetivo e comportamental das a 

titudes e que, a alteração de um deles conduz ã modificação dos 

outros no sentido de encontrar a consistência, portanto, o equi 
líbrio anterior. Se a participação dos docentes não foi coloca

da basicamente sobre a tarefa, o componente afetivo não foi a

cionado na busca de afinidades'com o tipo de ensino proposto. 
Por outro lado, constatou-se em um dos grupos, que o montante 
de dados informativos não foi suficiente para mobilizar a compre 

ensão (componente cognitivo) da nova metodologia de ensino e por 
consequência as ações (componente comportamental) não se fizeram 

valer no sentido da mudança. 
Dado que o presente trabalho, nao pretende ter es

gotado todos os aspectos a serem considerados nesta espécie de 
problema, sugere-se que estudos complementares sejam realizados 

a fim de que novos subsídios possam ser incorporados ao conjunto 
de conhecimentos e por consequência à compreensão das dificulda

des com que se defrontam os docentes no desempenho de seu papel 

profissional. 
Sugere-se então novas pesquisas com o objetivo de: 

- numa amostra maior, verificar se as variáveis 
deste modelo efetivamente se relacionam com a re 
sistência ã mudança de metodologia de ensino; 

- ampliar os estudos da Escala de Dogmatismo de 
Milton Rokeach, incluindo a faixa de adolescen
tes e ainda outros grupos profissionais que per 

mitam análise comparativa destes com o de profe~ 
sores, no que se refere ã variável dogmatismo; 
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levantar informações quanto ã relação entre o pa 
pel profissional e as características mais pro
fundas da personalidade em suas implicações com 
o desenvolvimento da auto-estima; 

- caracterizar o papel do professor, segundo as 
definições da sociedade de Pernambuco. 

Em certa medida, ji se pode adiantar que i preten
sao de se implantar novas metodologias de ensino, deve-se an

tecipar uma sensibilização dos professores que representam o 
suporte de funcionamento da mudança. Tal sensibilização, cer

tamente, se efetivari ã medida que o docente reconhecer a ne
cessidade de mudar) que constatar a adequação da metodologia i 
sua realidade ou a possibilidade de adapti-la, e também, na 

proporção que dominar os elementos bisicos norteadores da n9. 
va metodologia de ensino. Enfim, que o docente seja convocado 
a desempenhar seu papel real, não de mero executor do ensino, 
mas de participante das decisões em relação ao processo ensi

no-aprendizagem. 
E essencia~ que se o considere ainda, como elemento 

vivo e fundamental do sistema educativo e não um simples ca
nal de transmissão de conhecimentos. Em última anilise, todo o 
sistema educacional repousa no professor, sendo portanto, ne
cessirio conhecer as variiveis culturais, sociais e psicológi 
cas para que se as leve em conta, sempre que se pretenda ino

var no sistema educacional. 
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7. Relação dos Anexos 

A - Documentos 
1. Definições Sociais do Papel do Professor 

2. Definições Legais do Papel do Professor 

B - Instrumentos 
1. Escala de Dogmatismo (Forma Original) 
2. Escala de Dogmatismo - Adaptação. (Formas A,B e C) 
3. Questionário (Formas A, B e C) 

C - Quadros 
1. Indicadores das Variáveis Medidas pelos Itens do Que! 

tionário 
2. Determinação do Valor Numérico das Opções dos Itens 

do Questionário. 
3. Especificação dos Graus nos Perfis de Resistência ã 

Mudança. 
4. Estudos das Formas Experimentais da Escala de Dogma

tismo de M. Rokeach. 
S. Indicadores da Variável Dogmatismo • 

• 
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Documento 1: Definições Sociais do Papel do Professor 

Dia do Professor 

"Tendo sido oficializado o ensino primário no Brasil 

no dia 15 de outubro de 1827, o professor José Vicente Barbo
sa, quando presidente da extinta Sociedade Pernambucana de Edu 

cação, instituiu o "Dia do Professor", escolhendo a citada da

ta para ser consagrada aqueles que preparam as futuras gera-
- " çoes. .. (30, 1960), 

Apenas alusão à programaçao festiva. (30, 1963) 

Entre Professores ... no Dia do Professor 
Prof. José Rafael de Menezes 

"Não somos seres diferentes dos outros, mas ternos 
urna profissão diferente. Antes se considerava o professor corno 
tendo nascido acabado, pela absolutização vocacional; hoje, v~ 

lemos-pelas nossas responsabilidades assumidas. A primeira das 

obrigações e com a verdade: a verdade de nós mesmos, pela com
preensão do que somos e do que podemos, a verdade do tempo em 
que nos situamos e das exigências que ele nos impõe, a verdade 
maiásêtila que tudo ultrapassa, mas tudo unifica em direção a 
Deus. 
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o conceito de professor esteve ligado, entre os anti 

gos ao mistério sacerdotal que sé transplantava 'demiurgicame~ 
te', para a modelagem das possibilidades juvenis; depois, no 

medievo sustentou dogmaticamente, pelo autoritarismo do 'magi! 
ter-dixit', a pretensão dominadora, já tradicionalizada pela 

imperiosidade do social. Empolgou-se do romantismo individua
lista, nas alianças com o aristocratismo dos perceptores da 

idade moderna. Diminuiu-se até a desumanização funcional, ante 

os falsos postulados de um tecnicismo arrogante. Começamos a 
ingressar na era orgânica da conceituação adulta do professor. 
Nem um semi-deus, nem um mágico; nem um tirano, nem um gênio 

da natureza. Muito menos um instrumento da empresa escolar. 
Um adulto na plenitude das verdades que conhece, hierarquisa, 

ama e professa .•• 
~ primeiramente um estudioso para enfaixar num patr! 

mônio cultural, a verdade de si mesmo e a verdade das objetiva
ções com que se relaciona. Somente depois de exercitar-se na 

estudiosidade, é que poderá julgar sua expressão didática, sua 
disposição magisterial. Definindo-se nesta, autorizado por 
suas convicções, e pelos cursos que tiver feito, não se acomoda 
na rotina da profissão. Dimensionando-se esta aos foros de ~is
sªo, o Professor revigora-se de responsabilidades e ativa-se 
nos compromissos com as verdades em cujo topo, há uma verdade 
que nem toda ciência explica, nem toda erudição esgota. Apre

senta-se o homem religioso, para dar acabame!lto., S~I1_t.~d~, .~!..é!.ll~

parên~~~., às disposições da natureza, aos hábitos, aos ideais, 
ã cul tura ... 

As verdades que se evidenciam para serem professadas, 

edificando o Professor, não vivem etapas: evoluem numa proces
sualÍstica que possui ritmo e direção: um ritmo de humanidade -
paciência, preservação, ordem - uma direção de espiritual idade -
cultura, caridade, adoração. 
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. --
• L. 

o mais vigente dos filósofos do nosso século, o Pe. 

Pierre Téllhard de Chard,in traçou as etapas, unitivas, do des-. . 
tino humano num texto, que se faz célebre: 

"Três movimentos sucessivos e conjugados são reconh~ 
cíveis ••• no processo de nossa unificação interior, isto é, de 
nossa personalização. Para ser plenamente o que é, vivo, o Ho

mem deve: 1- centrar-se em si; 2- se decentrar sobre o outro; 
3- sobrecentrar-se sobre um maior do que ele ... Não mais somea 

te se desenvolver a si, - nem mesmo somente se dar ao outro 
igual a si - mas ainda submeter e conduzir sua vida a um maior 

do que ele. Por outra: primeiro, ser; em seguida, amar; final
mente, adorar. 

A profissão que se alteia em missão personalizadora, 
esp1ende de alegria, motivada na consciência dos seus dons. Não 
reivindica. Vive a sua própria glória que é criadora de uma so
ciedade que a ampare e a recompense. Que haverá de glorificá-la 
na medida em que vier a usufruir .•• 

Utopia? Emoção pela data? Privilégio do professor 
universitário? Duvide-se como se quiser. A verdade é objeto de 
análise. A que aqui consideramos pode ser discutida. Mas que 
é bela a missão -de professor nos termos do entendimento em 
~urso, eis que fica definitivamente: E o que é belo nao se dis 

-

cute: sente-se, ama-se, assume-se ••• " (30, 1965) 

"O Dia do Professor 

o professor tem, hoje, o seu dia. Certamente receberá 
muitas louvações, que são oportunas e justas. Dirão todos que 
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ele exerce e dirão bem - um rel~vante papel na sociedade e que 
a civilização e o nosso futuro nas suas mãos estão. 

Mas, alem disso, seria justo que se dissesse que o 

professor ainda é um incompreendido. Não há, ao que parece, 

classe tão mal remunerada quanto a sua em qualquer grau ou ci 

elo de ensino - o primário, o secundário, o universitário. 
Ora, se queremos um País próspero e desenvolvido, liberto da 

chaga do analfabetismo, temos de dar ao professor os meios 
e condições para que ele possa executar a sua pesada tarefa. 

Qual o·professor, no Brasil, a não ser talvez em São 

Paulo, que possa viver só do ensino, dando o tempo integral 
que se exige para melhor rendimento do seu ofício? Há profes

sores - não o desconhecemos - que são apenas professores; mas 
gastam o dia todo, entrando pela noite, heroicamente, para au 

ferir algum rendimento. São sacrificados e obstinados. Mas se 
ria muito mais proveitoso para o ensino que o professor não 

se cansasse tanto e tivesse para isso, já se vê, um rendimen

to digno de sua condição. 
Exige-se muito do professor e claro está que a sua 

missão tem de ser um exemplo de apostolado. Mas, em contrapa! 

tida, que se lhe dá para que esse rendimento seja o melhor 

possível? A luta do professor pela reabilitação de sua pró
pria condição tem sido incansável e só por isso, com efeito, 
é que ele alguma coisa conseguiu em benefício de sua classe 
tão esquecida e abandonada. No magistério universitário - V! 
le assinalar - o Estatuto do Professor e uma conquista apre
ciável: libertou-o de algum modo das incompreensões do DASP, 
que era, até bem pouco - para citarmos apenas um aspecto - o 
árbitro da concessão de licenças para que o professor pudes
se ir aO Estrangeiro. Hoje, essa concessão cabe ao Reitor, 
que, de certo modo, é o juiz dessa conveniência, sempre tão 
pátéfité. aliás. 
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Em Pernambuco, ê bom. assinalar, o mesmo movimento 

se vem registrando em abono do Estatuto do Professor de ní

vel secundário e médio. Enfim, ê a classe que se arregimen

ta, que se organiza, nao para pleitear vantagens descabidas 

e pessoais, mas para dar ao ensino melhor rentabilidade. 

A situação em que, apesar de tudo, ainda permanecem 

os professores, entregues de certo modo ã própria sorte, ê 
desprimorosa para os governos. Pois se os governos tudo exigem 
deles,. sem lhes dar condições, contradizem-se. E nessa con

tradição, que é patente, está o heroísmo de quem ensina - is 
to é, de quem escolhe uma profissão difícil e desprotegida, 

quando,. na verdade o ensino é o ponto de apoio do nosso de

senvolvimento". (30, 1966)' 

Todp Dia ê do Professor 

tiA professora Maria Ângela Gouveia de Melo do Depar 

tamento de Educação Primária da Secretaria da Ed~cação, refe
rindo-se ao Dia do Professor, disse que não deveria se dedi
car ao professor apenas um dia, mas sim todos os -dias leti
vos, porque um professor cônscio de sua responsabilidade, ca

da dia se vê homenageado quando verifica a verdadeira recepti , -
vidade de seus ensinamentos por parte dos alunos - receptivi-

dade esta entendida pela confiança depositada no processo de 
seu desenvolvimento e de afirmação". (30, 1967) 

i 
j 

I 
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"Um povo culto é um povo livre. Um povo analfabeto 

é um povo escravo. O mestre é quem inicia e alimenta esse pro 
cesso de alimentação que, uma vez desencadeado e assumido, é . 
irreversível. ~ verdade que a ação do professor não se limita 
à formação intelectual. Ele é educador. Prepara o homem inte
gral. 

A complexidade de sua tarefa revela a dimensão de 
sua vocaçao extraordinária, porque o homem não é objeto, o 
homem é um sujeito. Ao professor, cuja grandeza não se mede 
pelo nível de escolaridade. de seu aluno, mas pelo valor in
trínseco de sua consci~ncia profissional, preparando o cida
dão de amanhã, a homenagem e o incentivo da Secretaria de E 
ducação do Estado de Pernambuco". (30, 1975) 

Cruzada Democrática homenageia mestres 

"Em uma época marcada pelo egoísmo e pelo totalita 
rismo dominante, avulta e se engrandece a figura do profes
sor cuja data hoje comemora-se. 

Realmente o dar-se é a sua função precípua e a 'g~ 

nerosidade' seu traço dominante. 
Assemelha-se o professor a uma fonte: dá e sempre 

se rênova, nessa doação de todas as horas. Assim ·e1e passa, 
dê geração em geração, aquela tocha acesa, trabalhando para 
qUê â fi e a cultura permaneçam entre os homens. Ele, na ver 
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dade, dá a grandeza da sua função, a responsabilidade de suas 
atitudes, a uma vocação nobilíssima. 

Assim a deserção de muitos dessa nobre função é a 
falta de idealismo que o mesmo deve possuir paraa ela se dedi 

car, vez que, como meio de vida - no sentido material - ela 
não compensa, mas como maneira de realizar é sem dúvida a ma 

neira mais sublime de alguém exercer uma vocação que molde o 

próprio homem". (30, ,,1976) 

Mensagem 

-

,,~ a seguinte a mensagem do Sr. Paulo Guerra, a pr.2, 
pósito da data: 

Dirijo-me, no dia de hoje, aos professores de Per
nambuco, transmitindo-lhes u'a mensagem de congratulações. 

Empenhado num trabalho que tem como superior obj! 
tivo, a conquista de condições indispensáveis ao nosso desen
volvimento e ao progresso do nosso Estado,_ interpreto que o 

zê10 pela educação do nosso povo é a tarefa prioritária nes
sa obra de Govêrno. Não há desenvolvimento- sem os alicerces 
da educação. 

Esta homenagem é prestada aos mestres de todos os 
níveis: às professoras das escolas primárias, espalhadas em 
todos os recantos de Pernambuco, aos que ministram ensiname~ 
to nos Colégios de Ensino Médio e a todos aqueles que se de
dicam ao magistério dos cursos superiores. 

Exalto a grandeza da vocação de mestres e a beleza 
dêsse sacerdócio, e, em nome do Govêrno do Povo de Pernambuco, 
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saúdo os P~ofessores no dia que lhes e consagrado, manifesta~ 

do a minha confiança de que êles 'estão ajudando a construir a 
grande pátria de amanhã". (14, 1965) 

Saudação 

"Sôbre a data, o Secretário de Educação, sr. Moury 

Fernandes, distribuiu a saudação abaixo: 

No ensejo em que se comemora o 'Dia do Professor' 

a Secretaria de Educação e Cultura - transmite a todo o magi! 
terio do Estado os seus melhores e maiores agradecimentos pe

la alta colaboração, disciplina e vocação profissional revel~ 
das sempre no árduo labor de ensinar. 

Nem sempre a opinião pública confere ao mestre a 

especial posição que êle merece na sociedade mas, a sua nobi 
litante missão o transforma no credor da confiança e do apôio 

de um número bastante elevado de pessoas. Não são, apenas, os 

pais dos alunos que sentem no professor a sua própria alma e, 

consequentemente, o desvêlo pelos estudantes, a compreensao 

humana, o amor, enfim, demonstrados durante os diversos perí~ 

dos de estudos, porem, sobretudo o Govêrno que os anima, pro
tege e respeita. 

Aqui fica a homenagem da Secretaria de Educação e 

Cultura ã nobre classe dos professores, no seu dia simbólico". 

(14, 1965), 
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Secretaria de Educação e Cultura da Paraíba Home 
nageia Professores com Programa Festivo. 

,,~ no professor primário que reside a base de tôda a 

educação. Não apenas o ensinamento das letras e materias per
tinentes aos currículos, mas, face aos mais modernos metodos 
de ensino, a educação social - comunitária - e domestica. Es
tes últimos aspectos têm atualmente importância fundamental 
na formação do estudante nas cidades menores e nos bairros 
menos assistidos. 

Assim, a importância social do professor primário 

ganha dimensão impressionante, podendo com trabalho eficien
te, modificar o meio, atingindo não apenas ã criança de quem 
cuida imediatamente, mas toda a comunidade. 

Um dia e apenas um dia. Hoje - dia igual a todos 
os outros - e dedicado ao magisterio primário, ao professor 
anônimo que, enfrentando a angústia de todos os problemas 

da comunidade - ausência de assistência medica, subnutrição, 
atraso econômico, ignorância dos pais - opera o milagre de 

ensinar a ler e ser útil ao meio a milhares de crianças que 
- " passam por suas maos . (14, 1967) ~ 

Dirigente da Apenope saúda o professorado. 

li b" ~ Sa emos que o professor se encontra em seu PO! 
td cohscto da importância de sua missão, reconhecida na cons 
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ciência de cada profissional e nas expectativas da comunidade 

nacional ••• " 

" - Impossível, por ex., nesta data tão significa
tiva para o professorado, omitir palavras que refletem certa 

angústia por tudo o que vem ocorrendo com a classe a começar 

pela carência de estímulos notadamente com a falta de meios 
adequados e imprescindíveis para o exercício pleno de sua 

atividade profissional. Ambiente propício ao trabalho; mate
rial didático, inclusive mesmo os livros indispensáveis ã 
sua atualização e os instrumentos apropriados para cumprir 
a sua tarefa com a proficiência que a nação reclama, são, 

indiscutivelmente, fontes de permanente preocupação para os 
que se dedicam ao ensino no País, especialmente no NE. Evi

dentemente para aqueles que encaram o magistério corno um sa 
cerdócio; corno atividade que requer especial vocação, seja 
um professor universitário possuidor de belos títulos ou urna 
modesta professorinha primária que oferece o melhor de sua 

vida para ensinar o nosso povo a ser gente". (14, 1976) 

Mengagem 

"Na mensagem de aumento das professoras, diz o gove! 
nador que em que pese a unanimidade de reconhecimento da gra~ 
deza de sua missâo formadora, forçoso é admitir que nao vem 
sendo dado ao magistério primirio~ em termos de retribuição I 
financeira, um tratamento ã aitura de sua enorme responsabi- I 
lidade,j: (14, 1977) • • 

I 
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"15 de outubro. Dia consagrado ao responsável pela 

correta formação de um povo. Formação cívica, moral e profi! 
sional". (29, 1978) 

Entrevistas com Professoras 

,,~ uma mistificação dizerem que magistério é sace!, 

dócio. Ninguém pode estar envolvido com trabalho, às vezes 

por mais de 15 horas, de segunda a sexta, por idealismo. Sou 
uma profissional e em todos os ramos há os bons e os maus. A 

realidade é que somos mal pagos e a única alternativa para 
sobrevivermos é o salário pinga-pinga". 

"No tipo de profissão que escolhi tenho a perder o 
que para mim é fundamental. A segurança do emprego público. 
Quem resolve seguir o magistério já sabe antes que é mal pa
go, que vai carecer de condições materiais. Reclamar não adi 
anta nada. Só é possível ensinar com uma dose muito grande 

de idealismo. Eu estou aqui porque gosto. Abandonei um em
prego onde ganhava muito mais". 

"a maioria trabalha porque precisa e depois que se 

forma nao tem nem alternativa de mudar de profissão". 

I'As pessoas se habi tuaram a ver o magistério como 

uma profissão páfa mulheres e a nossa sociedade machista 
não nos considera capazes de assumir responsabilidades. Então, 
nossos sàl~tiõs estariam muito bons para comprar roupas e ir 
éiô tàbêiéifélNh s5 qUê a realidade não é bem essa". (29, 1978) 
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" ••• quem abraça a profissão tem de encará-la em 

princípio como um sacerdócio. Apesar dos baixos salários, o 

dia merece: ser comemorado por isso. Para ele (professor Ge

rardo Parente Soares, diretor de ensino) o professor é como 

um pai,.Ninguêm pede para ser pai, mas quando é, tem de en

frentar as responsabilidades que a situação exige. No enta~ 

to a classe tem de ser olhada com mais cuidado pelo poder 
público; as escolas particulares, por ex., não podem pagar 

melhor a seus professores porque há um limite para o preço 

das anuidades, fixado pelo Estado". (49, 1978) 

Ao Mestre Com Esperança 

"Os atributos necessários ao desempenho da função 
sao os mais diversos. Há que possuir urna personalidade marcante 

e humilde, com capacidade para ouvir e falar. Há de ser um 
eterno criador de idéias. 

O criador de idéias que precisamos deve também apr~ 
sentar um excelente poder de comunicação aliado a um espírito 
dinâmico e continuamente renovável. Não é necessário ser jo
vem embora tenha de ser jovial. Mas acima de tudo há de ser 

gente. 
Importante ainda é que acredite nos homens e com eles 

parta para a construção do trabalho. ~ imprescindível que sai
ba transformar erros em acertos e obstáculos em conquistas. 

Os interessados podem ser muitos, embora apenas uns 
poucos tênhàm rea1mente vocação para o exercício dessa tarefa. 
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o criador de idéias a que estamos nos referindo é 
chamado por alguns de Professores. Outros com mais respei~o, 
dizem que ele é o Mestre. Fato é que professor, mestre, comu 
nicador ou com qualquer outro nome, ele é um homem diferente. 
No desempenho de seu labor diário muitos o ignoram, embora 

todos, no fundo o admirem •.• tI (49, 1978) 
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Documento 2: Definições Legais do Papel do Professor 

Decreto-Lei n 9 465 - de 11 de fevereiro de 1969 

Art. 1 9 - A Lei n 9 5539, de 27 de novembro de 1968, 

será executada com as disposições complementares estabeleci
das no presente Decreto-Lei. 

-Art. 29 - Cargo de professor assistente sera provi 
do mediante concurso público de títulos e provas, aberto a 
graduados no setor correspondente de estudos, que hajam concluí 

do curso de especialização ou aperfeiçoamento, constituindo tí 
tulos preferenciais o diploma de mestre e o estágio probatório 
como auxiliar de ensino. 

Parágrado Onico - O estatuto ou regimento fixará o 
prazo, não superior a seis (06) anos, a partir do qual se exi
girá dos candidatos ao cargo de professor assistente o título 
de mestre obtido em curso credenciado. 

Art. 39 - O cargo de professor adjunto será provido 

mediante concurso de títulos, a que poderão candidatar-se os 
professores assistentes, dando-se preferência, em igualdade de 

condições, aos que possuirem o diploma de doutor obtido em cur 
so credenciado. 

§ 1 9 - O estatuto ou regimento fixará o prazo a par
tir do qual se exigirá dos candidatos ao cargo de professor ad 
junto o título de doutor obtido em curso credenciado. 
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§ 29 - O professor assistente que obtiver o título 

de doutor, em curso credenciado, será automaticamente equip! 
rado ã condição de professor adjunto, recebendo gratificação 
correspondente à diferença entre as duas situações funcio
nais, até que haja vaga ou novo cargo criado. 

Art. 4 9 - O título de mestre ou doutor, obtido em 

curso credenciado,constitui requisito para a in5C~lção em pr~~ 
va de habilitação ã docência livre, ressalvados os direitos 
dos atuais docentes desta categoria. 

Art. 59 - O título de doutor, obtido em curso cre

denciado, assegura direito ã inscrição para provimento de 
qualquer cargo ou função na. carreira do magistério. 

Art. 6 9 - A admissão de professores pelo regime da 
legislação do trabalho far-se-á com observância dos requisi

tos de titulação fixados para as várias classes da carreira 
de magistério, mediante seleção a ser prescrita nos estatutos 

e regimentos. 

Art. 11 9 - Os atuais ocupantes de cargos de profes
sor catedrático passam automaticamente a professor titular. 

Decreto n 9 59676 - de 6 de dezembro de 1966 

Art. 1 9 - Este Decreto regulamenta o regime jurídi
co do pessoal docente de nível superior, vinculado ã adminis
tração federal, a que se refere a Lei número 4881 - A, de 6 
de dezêmbtb dé 1965. dispondo sobre as atividades do magisté
rio sU~êfíor ê â êstruturação dos Quadros Onicos do Pessoal 
dás Ufiivérsidãdes é dos estabelecimentos isolados de ensino 
sUpêrlôf. 



Art. 29 - As atividades de magistério superior com-
preendem: 

I - As relacionadas com a preservação, elaboração e 

transmissão de conhecimentos: 

a) aulas, conferências, seminários e outras for 
mas de exposição dos conhecimentos; 

b) trabalhos práticos de iniciação e treinamen-
to; 

c) seleção de docentes, pesquisadores e alunos 

e verificação da aprendizagem; 
d) pesquisa em geral; 

e) elaboração de trabalhos destinados à public! 
ção e ligados ao ensino e à pesquisa; 

f) participação em congressos e reuniões de ca
ráter científico, cultural e artístico; 

g) programas de cooperação e outras formas de 
intercâmbio inerentes às atividades de extensão; 

11 - As relacionadas com a formação ética e cívica 
dos alunos; 

lI! - As relacionadas com a administração das insti
tuições de ensino superior privativas de docente: 

a) responsabilidade de direção e chefia; 
b) participação em 6rgãos colegiados~ 
c) participação em trabalhos de programação e 

assessoramento, vinculados ao ensino e à pesquisa. 

, , 



B - Instrumentos 

1. Escala de Dogmatismo - Forma Original 

(Dogmatism Scale, Form E, Milton Rokeach) 

2. Escala de Dogmatismo - Adaptação 

(Formas A, B, e C) 

3. Questionário (Formas A, B e C) 
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Milton Rokeach 
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I N S T R U C T I O N" S 

The following is a study of what the general public 
thinks and feels about a number of important social and 

persona1 questions. The best answer to each statement be10w 
is your persona1 opinion. We have tried to cover many different 

and opposing points of view; you may find yourself agreeing 

strong1y with some of the statements, disagreeing just a 
strong1y with others, and perhaps uncertain about others; 

whether you agree or disagree with any statement, you can be 
sure that many peop1e fee1 the same as you do. 

Mark each statement in the left margin according 
to how much you agree or disagree with it. P1ease mark every 

one. 

Write +1, +2, +3, or -1, -2, -3, depending on how 
you fee1 in each case. 

+1: I agree a 1itt1e 

+2: I agree on the wh01e 

+3: I agree very much 

-1: I disagree a 1itt1e 
-2: I disagree on the whole 

-3: I disagree very much 
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1. The United States and Russia have just about nothing 

in common. 

2. The highest form of government is a democracy and 

the highest form of democracy is a government run by 

those who are most intelligent. 

3. Even though freedom of speech for alI groups is a 

worthwhile goa1, it i5 unfortunatel1y necessary to 

restrict the freedom of certain po1itica1 groups. 

4. It is only natural that a person would have a much 

better acquaintance with ideas he believes in than with 

ideas he opposes. 

5. Man on his own is a help1essand miserable creature. 

6. Fundamentally, the wor1d we live in is a pretty 

lenesome place. 

7. Most people just don't give a "damn" for others. 

8. I'd like it if I could find someone who would tell me 

how to solve my personal problems. 



-----

-----

-----

-----

-----
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9. It is on1y natural for a person to berather fearful 

of the future. 

10. There i5 so much to be done and little time to do it in. 

11. Once I get wound up in a heated discussion I just 

can't stop. 

12. In a discussion I often find it necessary to repeat 

my5elf several times do make sure I am being understood. 

13. In a heated discussion I generally become so absorbed 

in what I am going to say that I forget to listen to 

what the others are saying. 

14. It is better to be a dead hero than to be a live 

coward. 

15. While I don't like to admit this even to myself, my -----
secret ambition i5 to become a great man, like 

Ein5tein, or Beethoven, or Shake5peare. 

_____ 16. Themain thing in life i5 for a person to want to do 

something importante 
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---17. rf given the chance r would do something of great 

benefit to the world. 

____ 18. In the history of mankind there have probab1y been 

just a handful of really great thinkers. 

---19. There are a number of people r have come to hate 

because of the things they stand for. 

----20. A man who does not believe in some great cause has 

not really lived. 

----21. It is only when a person devotes himself to an ideal 

or cause that life becomes meaningful. 

---22. Df alI the different phiIosophies which exist in this 

world there is probably only one which is correct. 

---23. A person who gets enthusiastic about toe many 

causes is likely to be a pretty "wishy-washy" sort 

of person. 

---24. To compromise with our political opponents is 

dangerous because it usuaIIy Ieads to the betrayal 

of our own side. 



---

---

---

---

---

---

---
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25. When it comes to differences of opinion in re1igion 

we must be careful not to compromise with those who 

believe differently from the way we do. 

26. In times 1ike these, a person must be pretty selfish 

if he considers primari1y his own happiness. 

27. The worst crime a person could commit is to attack 

public1y the people who be1ieve in the same thing 

he does. 

28. In times 1ike these it is often necessary to be more 

on guard against ideas put out by people or groups in 

one's own camp than by those in the opposing campo 

29. A group which to1erates too much differences of opinion 

among its own members cannot exist for long. 

30. There are two kinds of people in this world: those who 

are for the truth and those who are against the truth. 

31. My b100d boils whenever a person stubbornly refuses 

to admit he's wrong. 
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---32. A person who thinks primarily of his own hapiness is 

beneath comtempt. 

---33. Most of ideas which get printed nowadays aren't 

worth the paper they are printed on. 

---34. In this complicated world of ours the only way we 

can know what's going on is to rely on leaders or 

experts who can be trusted. 

---35. It is often desirable to reserve judgment about what's 

going on until one has had a chance to hear the 

opinions of those one respects. 

____ 36. In the long run the best way to live is to pick 

friends and associates whose tastes and beliefs: 

are the same as one's own. 

---37. T~e presents is alI toe often full of unhapiness. lt 

is only the future that counts. 

----38. lf a man is to accomplish his mission in life it 

1s sométirnes necessary to gambIe "alI or nothing 

at fill", 



---39. Unfortunately, a good many people with whom I have 

discussed important social and moral problems don~t 

really understand what's going on. 

---40. Most people just don't know what's good for them. 
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(Forma A) 

106 



107 

I N S T R U ç O E S 

o que se segue ê um estudo a respeito do que o públ! 
co geral pensa e sente sobre um número de importantes questões 
pessoais e sociais. A melhor resposta para cada proposição é 
sua opinião pessoal. Tentamos cobrir muitos pontos de vista d! 
ferentes e opostos; ê possível que você venha a concordar for
temente com algumas das proposições, discordar fortemente com 
outras, e se sinta indeciso em relação a outras. Se você con
corda ou discorda com qualquer enunciado, pode estar certo que 
muitas pessoas sentem o mesmo que voce. 

Marque cada enunciado na margem esquerda, de acordo 
como voce concorda ou discorda dele. Por favor marque todos. 

Escreva: +1, +2, +3, ou -I, -2, - 3. dependendo de 
como voce se sente em cada caso. 

+1: Eu concordo pouco 
+2: Eu concordo de modo geral 
+3: Eu concordo muitíssimo 

• 

-1: Eu discordo um pouco 
-2: Eu discordo de modo geral 
-3: Eu discordo muitíssimo 
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Escala de Milton Rokeach 

(Forma A) 

I 

I 

I 
I 
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1. O teatro e o cinema nada têm em comum. 

2. A melhor maneira de lidar com o adolescente é tratá-lo 

como um igual e quem melhor sabe fazer isto são os pais 

jovens. 

3. Embora todo mundo tenha direito a liberdade sexual é 

no entanto necessário controlar o comportamento de cer 

tas pessoas. 

4. ~ normal que uma pessoa se entrose mais facilmente 

com as idéias que ela também aceita do que com idéias 

a que se opoe. 

S. O homem em seu íntimo é uma criatura desprotegida e 

miserável. 

6. Funda~entalmente. o mundo em que vivemos é um lugar 

bastante solitário. 

7.· Muitas pessoas nao dão a mínima atenção para os outros. 

8. Eu gostaria de descobrir alguém que me dissesse como 

resolver meus problemas pessoais. 
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9. ~ normal que a pessoa tenha um certo medo do futuro. 

10. Ha muitíssimo o que fazer e pouco tempo para isto. ---

11. Cada vez que eu começo urna acirrada discussão nao ---
posso parar. 

12. Em uma discussão, frequentemente acho necessario ---
repetir as mesmas coisas várias vezes para ter cer 

teza que estou sendo entendido. 

13. Numa acirrada discussão, geralmente me torno tão ---
absorvido no que estou dizendo que, esqueço de ouvir 

o que os outros estão falando. 

---14. ~ melhor ser respeitado pelos professores como exce-

lente aluno, do que rejeitado por estes e aceito por 

toda a turma. 

---15. Embora nao goste de admitir para mim mesmo, minha 

ambição secreta ê tornar-me um grande homem corno 

Einstein, ou Beethoven, ou Shakespeare. 

_~=16. A principal meta na vida, para uma pessoa, ê querer 

fazer alguma coisa importante. 
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17. Se me dessem uma chance, eu realizaria alguma coisa ---
de grande benefício para o mundo. 

---18. Na história da espécie humana houve provavelmente aI 

guns poucos grandes pensadores. 

---19. Há muita gente que eu detesto por causa de coisas 

que elas defendem. 

---20. Um homem que nao acredita em alguma grande causa, nao 

vive realmente. 

---21. Somente quando uma pessoa se dedica a um ideal ou 

causa, é que sua vida se torna significativa. 

22. De todas as diferentes filosofias existentes no mun ---
do, há provavelmente uma só que seja correta. 

---23. Uma pessoa que se entusiasma por muitas coisas é 

geralmente uma pessoa bastante fraca. 

---24. O compromisso com pessoas que pensam diferente da 

gente é perigoso; porque geralmente leva a uma trai 

çãó de nossos prÓprios ideais. 

I, 
i 
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---25. Deve-se ter cuidado para nao assumir compromisso com 

opiniões religiosas diferentes daquelas em que se 

acredita. 

.. 
---26. Hoje em dia pode-se considerar egoista uma pessoa 

que faz questão primeiramente de sua própria felici 

dade. 

---27. O maior crime que uma pessoa possa cometer será 

atacar publicamente as pessoas que acreditam na mes 

ma coisa que ela. 

---28. Hoje em dia deve-se ter mais cuidado com as idéias 

de pessoas ou grupo de nosso próprio meio do que com 

aquelas de pessoas de outros meios. 

---29. Um grupo que tolera muitíssimas diferenças de opi-

nião entre seus próprios membros não pode existir por 

muito tempo. 

---30. Há duas espécies de pessoas neste mundo: aquelas que 

estão a favor da verdade e aquelas que estão contra 

a verdade. 
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---31. Meu sangue ferve quando uma pessoa obstinadamente 

se recusa a admitir seu erro. 

---32. Uma pessoa que pensa primeiramente em sua própria 

felicidade é desprezível. 

_____ 33. A maior parte das idéias que sao publicadas hoje em 

dia, não são dignas nem do papel onde são publicadas. 

---34. Num mundo tão complicado como o nosso, a única maneira 

de saber o que está acontecendo é acreditar em líderes 

ou especialistas que mereçam nossa confiança. 

---35. Antes de opinar ou julgar um fato, deve-se ouvir a 

opinião daqueles a quem se respeita. 

___ 36. Em última análise, para se viver melhor, deve-se esc~ 

lher os amigos cujos gostos e crenças sejam os mesmos 

que os nossos. 

---37. O presente ê também algumas vezes cheio de infelicida 

des. E gÓ O futuro que conta. 

-.. -38: Pafa iíffi homeiíi tumptir sua missão na vida é. algumas ----
v~He§. hêêé§§5riô éhtrar no jogo do "tudo ou nada". 
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---39. Infelizmente, muitas pessoas boas com quem tenho 

discutido importantes problemas sociais e morais, 

não entendem mesmo do assunto. 

---40. Muitas pessoas nao sabem o que ê bom para elas. 



., 
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I N S T R U ç O E S 

o que se segue é um estudo a respeito do que o pQ 
blico geral pensa e sente sobre um número de importantes ques 
tões pessoais e sociais. A melhor resposta para cada proposi
ção é sua opinião pessoal. Tentamos cobrir muitos pontos de 
vista diferentes e opostos; ê possível que você venha a con
cordar fortemente com algumas das proposições, discordar fo! 

temente com outras, e se sinta indeciso em relação a outras. 
Se você concorda ou discorda com qualquer enunciado, pode es 

tar certo que muitas pessoas sentem o mesmo que você. 

Marque cada enunciado na margem esquerda, de acordo 
corno você concorda ou discorda dele. Por favor marque todos. 

Escreva: +1, +2, +3, ou -1, -2, -3, dependendo de 
corno você se sente em cada caso. 

+1: Concordo em parte 
+2: Concordo 
+3: Concordo totalmente 

-1: Discordo em parte 

- 2 : Discordo 
-3: Discordo totalmente 

, 
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1. O teatro e o cinema nada tem em comum. 

2. A melhor maneira de lidar com o adolescente é tratã-

10 como um igual, e quem melhor sabe fazer isto são 

os pais esclarecidos. 

3. Embora todo mundo tenha direito a liberdade sexual, 

é no entanto necessário coibir o comportamento dos 

jovens. 

4. g natural que uma pessoa concorde mais facilmente 

com as idéias que ela também aceita, do que com 

idéias a que se opõe. 

5. O homem em seu intimo é uma criatura desprotegida 

e miserável. 

6. O mundo em que vivemos é um lugar bastante solitário. 

7. As pessoas nao dão a minima atenção para os outros. 

8. Eu gostaria de descobrir alguém que me dissesse como 

resolver meus problemas pessoais. 

9. g natural que a pessoa tenha um certo medo do futuro. 

, 
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---10. Cada vez que eu começo urna acirrada discussão, nao 

posso parar. 

---11. Em urna discussão, acho necessário repetir as mesmas 

coisas várias vezes, para ter certeza de que estou 

cons~guindo convencer os que me ouvem. 

---12. Numa acirrada discussão, geralmente me torno tão ab 

sorvido no que estou dizendo, que não me preocupo em 

ouvir o que os outros estão falando. 

---13. ~ melhor ser respeitado pelos professores corno exce-

lente aluno, do que rejeitado por estes e aceito por 

~-_~tada a turma. 

---14. Minha ambição secreta ê tornar-me um grande homem 

corno Einstein, ou Beethoven, ou Shakespeare. 

---15. A única meta na vida, para urna pessoa, ê querer fazer 

alguma coisa importante. 

---16. Se me dessem urna chance, eu realizaria alguma coisa 

de grande benefício para o mundo. 
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_____ 17. Na história da especie humana, houve poucos pensad2 

res de grande porte. 

-----

-----

----

-----

-----

18. Há muita gente que eu detesto por causa de coisas 

que elas defendem. 

19. Um homem que nao acredita em alguma grande causa, nao 

vive realmente. 

20. Apenas quando uma pessoa se dedica a um único ideal 

ou causa, e que sua vida se torna significativa. 

21. De todas as diferentes filosofias existentes no mundo 

há provavelmente uma só que seja correta. 
\ 

.. 
22. Uma pessoa que se entusiasma por muitas coisas, e 

bastante fraca. 

_____ 23. A convivência com pessoas que pensam diferente da ge~ 

te é perigosa, porque geralmente leva a uma traição 

de nossos próprios ideais. 

~ ................ 24. Deve-se ter precauçao, para nao assumir compromisso 

com opiniões diferentes daquelas em que se acredita. 

, 
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---25. Hoje em dia pode-se considerar egoísta, uma pessoa 

que faz questão primeiramente de sua própria feli-

cidade. 

---26. O maior crime que uma pessoa possa cometer, será 

atacar publicamente as pessoas que acreditam na mes 

ma coisa que ela. 

'27. Hoje em dia deve-se ter mais cautela com as idéias ---
de pessoas ou grupo de nosso próprio meio, do que 

com aquelas de pessoas de outros meios. 

---28. Um grupo que tolera muitíss~mas diferenças de opi~ 

ni5es entre seus próprios membros, não pode existir 

por muito tempo. 

---29. Há duas espécies de pessoas neste mundo: aquelas 

que estão a favor da verdade e aquelas que estão 

contra a verdade. 

---30. Meu sangue ferve quando uma pessoa obstinadamente 

se recusa a admitir seu erro. 

=== 
l1. Urná pessoa que pensa primeiramente em sua própria 

t~11eldadet é desprezível. 
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---32. A maior parte das idéias que sao publicadas hoje em 

dia, não são dignas nem do papel onde são publicadas. 

---33. Num mundo tão complicado como o nosso, a única manei 

ra de saber o que está acontecendo, é acreditar em 

líderes ou especialistas que mereçam nossa confiança. 

---34. Antes de julgar um fato, deve-se ouvir a opinião 

daqueles a quem se respeita. 

____ 35. Em última análise, para se viver melhor, deve-se esc~ 

lher os amigos cujos gostos e crenças sejam os mesmos 

que os nossos. 

----36. O presente é sempre cheio de infelicidades. ~ só o 

futuro que conta. 

---37. Para um homem cumprir sua missão na vida, é necessário 

entrar no jogo do "tudo ou nada". 

---38. Muitas pessoas com quem tenho discutido importantes 

problemas sociais e morais, não entendem mesmo do as 

sunto. 

---39. As pessoas nao sabem o que é bom para elas. 

., 



l 
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I N S T R U ç O E S 

o que se segue é um estudo a respeito do que o ~Ú . -
blico geral pensa e sente sobre um número de importantes q~e! 

tões pessoais e sociais. A melhor resposta para proposição ê 

sua opinião pessoal. Tentamos cobrir muitos pontos de vista 
diferentes e opostos; é possível que você concorde fortemen
te com algumas das proposições, discorde fortemente de outras 

e se sinta indeciso em relação a outras. Se você concorda ou 
discorda com qualquer enunciado, pode estar certo que muitas 

pessoas sentem o mesmo que você. 

Assinale cada enunciado na margem esquerda, de acor 

do como você concorda ou discorda dele. Por favor marque todos. 

Escreva: +1, +2, +3, ou -1, -2, -3, dependendo de 
como voce se sente em cada caso. 

+1: concordo em parte 
+2: concordo 
+3: concordo totalmente 

-1 : discordo 6.m parte 
-2 : discordo 
-3: discordo totalmente 
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1. O teatro e o cinema nada têm em comum. 

2. A melhor maneira de lidar com o adolescente é tratá-

10 corno um igual. e quem melhor sabe fazer isto são 

os pais esc1arecidos~. 

3. Embora todo mundo tenha direito a liberdade sexual. 

é no entanto necessário coibir o comportamento dos 

jovens. 

4. Q homem em seu íntimo é uma criatura desprotegida e 

miserável. 

S. O mundo em que vivemos é um lugar bastante solitário. 

6. As pessoas nao dão a mínima atenção para os outros. 

7. Eu gostaria de descobrir alguém que me dissesse corno 

resolver meus problemas pessoais. 

8. ~ natural que a pessoa tenha um certo medo do futuro. 

9. Cada vez que eu começo urna acirrada discussão. nao 

posso parar. 
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---10. Em uma discussão, acho necessário repetir as mesmas 

coisas várias vezes, para ter certeza de que estou 

conseguindo convencer os que me ouvem. 

---11. Numa acirrada discussão, geralmente me torno tão 

absorvido no que estou dizendo, que nao me preocupo 

em ouvir o que os outros estão falando. 

---12. ~ melhor ser respeitado pelos professores como exce 

lente aluno, do que rejeitado por estes e aceito 

por toda a turma. 

---13. Se me dessem uma chance, eu realizaria alguma coisa 

de grande benefício para o mundo. 

---14. Há muita gente que eu detesto por causa de coisas 

que elas defendem. 

---15. Um homem que nao acredita em alguma grande causa, 

nao vive realmente. 

---16. Apenas quando uma pessoa se dedica a um único ideal 

ou causa, ê que sua vida se torna significativa. 

17. De todas as diferentes filosofias existentes no mun ---
do há provavelmente uma só que seja correta. 
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.. 
18. Uma pessoa que se entusiasma por muitas coisas, e ---

bastante fraca. 

---19. A convivência com pessoas que pensam diferente da 

gente é perigosa, porque geralmente leva a uma trai 

ção de nossos próprios ideais. 

---20. Deve-se ter precauçao, para nao assumir compromis-

so com opiniões diferentes daquelas em que se acre-

dita. 

---21. Hoje em dia pode-se considerar egorsta, uma pessoa 

que faz questão primeiramente de sua própria feli-

cidade. 

.. 
22. O maior crime que urna pessoa possa cometer, sera ---

atacar publicamente as pessoas que acreditam na 

mesma coisa que ela. 

---23. Hoje em dia deve-se ter mais cautela com as idéias 

de pes,soas ou grupo de nosso próprio meio, do que 

com aquelas de pessoas de outros meios. 

---24. Um grupo que tolera muitíssimas diferenças de opi 

niões entre seus próprios membros, não pode existir 

por muito tempo. 

I t 
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---25. Há duas especies de pessoas neste mundo: aquelas 

---

---

---

---

---

_---... .... 

que estão a favor da verdade e aquelas que estão 

contra a verdade. 

26. Meu sangue ferve quando urna pessoa obstinadamente 

se recusa a admitir seu erro. 

27. Urna pessoa que pensa primeiramente em sua própria 

felicidade, é desprezível. 

28. A maior parte das idéias que sao publicadas hoje 

em dia, não são dignas nem do papel onde são publ! 

cadas. 

29. Num mundo tão complicado corno o nosso, a única ma-

neira de saber o que está acontecendo, e acreditar 

em líderes ou especialistas que mereçam nossa con

fiança. 

30. Antes de julgar um fato, deve-se ouvir a opinião 

daqueles a quem se respeita. 

31. Em última análise, para se viver melhor, deve-se es 

colher os amigos cujos gostos e crenças sejam os 

mesmos que os nossos. 
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---32. O presente ê sempre cheio de infelicidades. a só o 

futuro que conta. 

---33. Para um homem cumprir sua missão na vida, ê neces 

sário entrar no jogo do "tudo ou nada". 

---34. Muitas pessoas com quem tenho discutido importantes 

problemas sociais e morais, não entendem mesmo do as 

sunto. 

0# 

35. As pessoas nao sabem o que e bom para elas. ---
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Este Questionário destina-se a coletar dados para 

um estudo sobre a atitude do Professor ante mudanças. 

Tal estudo será realizado sob a supervisão do CPGP 

da Fundação Getúlio Vargas. 

Sua colaboração será valiosa. 

(Forma A) 

, 
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ANALISE COM ATENÇÃO CADA PROPOSI~ÃO E SUAS ALTERNATIVAS E, 
NUMERE NO ESPAÇO QUE AS PRECEDE, DE 1 A 3 SEGUNDO A IMPORTÂN 
CIA QUE ATRIBUI A CADA UMA. 

1- pouco importante 

2= regular 

3= mais importante 

1) Em sua op1n1ao e conveniente que os professores se especia 

lizem em magisterio, só: 

c=J do Ciclo Geral 

c=J do Ciclo Profissional 

c=J de Cursos de Pós-Graduação 

C==lou nao se especializem 

2) A organização dos programas das disciplinas: 

c=J deve estar de acordo com os objetivos do professor 

[,---' depende dos critérios do método adotado 

c:J dêpende do tempo disponível para desenvolvê-los 
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3) Nos contatos com os alunos, a atitude dos professores: 

c=J deve ser de autoridade em qualquer circunstância 

c=J deve ser formal em sala de aula 

c=J pode ser em nível de igualdade. mantido o respeito mútuo. 

4) A realização de reunião de professores: 

c=J atrapalha o cumprimento da carga horária 

c=J ê um desperdício de tempo 

c=J contr~bui para a melhoria do ensino 

c=J poucos subsídios fornece ã sua disciplina 

5) Uma nova metodologia de ensino: 

c=J interfere no conteúdo das disciplinas 

c=J diz respeito apenas ã maneira de dar aula 

c=J melhora todo o sistema onde ê implantada 

c=J atrapalha todo o sistema onde ê implantada. 

, 
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~ 6) O trabalho dos monitores e: 

c=J visto negativamente por você junto aos alunos 

c=J carente de apoio e supervisão constantes 

c=J criticado pelos alunos 

c=J necessário ao desenvolvimento dos programas 

ANALISE CADA ENUNCIADO E ASSINALE COM UM X A ALTERNATIVA QUE 
VOC~ ADMITE SER A MAIS ADEQUADA AO MESMO. 

7) Orientar os alunos que se sentem inadaptados aos novos mê 
todos de ensino, ê para você: 

c=J Essencial 

c=J Muito Importante 

c=J Importante 

. 
c=J Pouco Importante 

c=J Sem Importância 

\ 
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8) O professor deve orientar cada aluno individualmente por 
escrito: 

c=J Concordo totalmente 

c=J Concordo 

c=J Em dúvida 

c=J Discordo 

c=J Discordo totalmente 

9) Em sua opinião o professor deve ministrar as aulas teóri 
cas expositivas 

c=J Sim 

c=J Não 

c=J Não Sei 

, 
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ANALISE A]ENTAMENTE CADA PROPOSIÇÃO E SUAS ALTERNATIVAS E, 
NUMERE NO ESPAÇO QUE AS PRECEDE DE 1 A 3, SEGUNDO A IMPOR 
TÂNCIA QUE ATRIBUI A CADA UMA. 

l- pouco importante 

2- regular 

3- mais importante 

10) Na organização do programa de uma disciplina é impor

tante considerar: 

c=J a experiência anterior do professor 

c=J o tipo de alunos com quem se lida 

c=J a quantidade de assuntos a serem desenvolvidos. 

11) Para organizar um Banco de Questões: 

c=J é essencial que haja na equipe docente um especi! 
lista em avaliação 

c=J é importante um maior entrosamento entre os pro

fessores da mesma disciplina e daquelas afins. 

c=J o professor deve ser dispensado de outras ativida 

des. 

I 

\ 

I 



136 

12) Na reunião de professores: 

c=J a opinião de cada um enriquece as decisões do grupo 

c=J é melhor escutar e nao opinar 

c=J é preferível discutir as idéias de renovaçao 

13) Quando o trabalho dos monitores é criticado pelos alunos 
deve o professor: 

c=J apoiar a posição dos alunos 

c=J evitar ouvir ,o que dizem 

c=J analisar as críticas e ajudar os monitores 

14) O material didático: 

c=J favorece um melhor rendimento dos alunos 

c=J existe em número reduzido 

c=J é dispensável em suas aulas 

c=J é inadequado à sua disciplina 

1 
I 
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LEIA COM ATENÇÃO CADA ENUNCIADO E AS ALTERNATIVAS CORRESPONDEN 
TES E ASSINALE COM UM X AQUELA QUE LHE PARECE MAIS ADEQUADA: 

15) O professor deve estar sempre disponível para atender aos 
alunos, em quaisquer de suas dificuldades no estudo. 

c=J Concordo totalmente 

o Concordo 

o Em dúvida 

o Discordo 

o Discordo totalmente 

16) Em sua opinião a aplicação dos exames de avaliação pelo 
professor é: 

o Sem importância 

o Pouco importante 

o Importante 

c:J Muito importante 

o Essencial 

, 
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17) Há maior rendimento da aprendizagem dos alunos quando se 
enfoca os assuntos e não as disciplinas: 

c=J Concordo totalmente 

c=J Concordo 

c=J Em dúvida 

c=J Discordo 

c=J Discordo totalmente 

ANALISE COM ATENÇÃO CADA ENUNCIADO E ALTERNATIVAS, NUMERANDO 
DE 1 A 3 NO ESPAÇO QUE AS PRECEDE, SEGUNDO A IMPORTÂNCIA QUE 
ATRIBUl A CADA UMA. 

1- pouco importante 

2= regular 
3- mais importante 

18) A organização de um Banco de Questões ê prejudicial porque: 

c=J não avalia realmente o rendimento 

c:J vicia o aluno no estilo de questões 

[ '1 tolhe a criatividade do aluno 
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19) Quanto ao material didático ê tarefa do professor: 

c=J selecionar o adequado para enriquecer suas aulas 

c=J confeccionar e ou adquirir o necessário 

c=J fazer indicação em seu programa 

20) Ao elaborar o programa de uma disciplina do ciclo geral 
deve-se analisar previamente: 

c=J as salas disponíveis para as aulas teóricas e para as 
práticas 

c=J os meios e objetivos propostos pelo método adotado 

c=J os diferentes cursos aos quais ela vai atender 

21) O relacionamento professor/aluno: 

c=J deve ser convencional em qualquer momento 

c=J tem característica amistosa só em sala de aula 

c=J pode se expandir a situações fora do curso 

\ 
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ASSINALE COM UM X A ALTERNATIVA QUE LHE PARECE MAIS DE ACORDO 
COM O ENUNCIADO. 

22) O professor deve aproveitar diferentes situações para atuar 

na formação dos alunos. 

D concordo totalmente 

D Concordo 

D Em dúvida 

D Discordo 

D Discordo totalmente 

23) O professor costuma considerar a elaboração de um Manual 
de Orientação para os alunos como sendo: 

D Essencial 

~ Muito importante 

D Importante 

D Pouco importante 

D Sem importância 

, 
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24) Em sua opinião a inclusão de disciplinas paralelas para 
complementação da formação básica é: 

c=J Essencial 

c=J Muito importante 

c=J Importante 

I I Pouco importante 

I 1 Sem importância 

LEIA ATENTAMENTE E ANALISE CADA ALTERNATIVA EM RELAÇÃO AO ENUN 

CIADO, PONTUANDO DE 1 A 3 SEGUNDO A IMPORTÂNCIA QUE ATRIBUI A 

CADA UMA. 

1= pouco importante 

2= regular 

3= mais importante 

25) Quando se elabora o programa de uma disciplina o mais efi 
~ 

ca~ e: 

I I considerar o nível de conhecimento dos alunos 

~ observar a afinidade dos conteúdos 

c=J atender ã seqUência lógica entre os assuntos 
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26) Uma mudança de metodologia de ensino pode acarretar: 

c=J queda de produção nas aulas práticas 

I I uma revita1ização do sistema onde é implantada 

c=J dificuldade dos alunos assimilarem as aulas práticas 

expositivas 

c=J interferência negativa em todo o currículo. 

27) Quando 09 alunos criticam os monitores deve o professor: 

I I colher as informações para orientá-los melhor 

c=J ouvir atentamente sem interferir 

c=J ouvir mas nao dar crédito ao que dizem 

c=J repreender para que nao repitam em outra ocasião 

, 

r , 
! , 
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28) A implantação de uma nova metodologia de ensino interfere: 

c=J adiando e limitando as informações específicas do cur 
so escolhido pelo aluno 

c=J alterando negativamente toda a organização pedagógica 
e administrativa existente 

c=J facilitando a organização pedagógica e administrativa 
existente 

. c=J impondo um estilo de avaliação do rendimento. 

LEIA ATENTAMENTE CADA PROPOSIÇÃO QUE SE SEGUE E ASSINALE COM UM 
X A ALTERNATIVA QUE LHE PARECE MAIS DE ACORDO COM ELA. 

29) Você considera a identificação e assistência aos alunos 
que sentem dificuldades em suas aulas: 

c=J Sem importância 

c=J Pouco importante 

L-J Importante 

c=J Muito importante 

c=J Essencial 

, 
• 
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30) O professor deve treinar os monitores para que ministrem as 
aulas teóricas expositivas: 

c=J Concordo totalmente 

c=J Concordo 

D Em dúvida 

c=J Discordo 

D Discordo totalmente 

31) O professor deve incumbir-se pessoalmente de ministrar as 
aulas práticas: 

U Concordo totalmente 

D -

Concordo 

O Em dúvida 

c=J Discordo 

D Discordo totalmente 

\ 
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Este Questionário destina-se a coletar dados para 

um estudo sobre a atitude do Professor ante mudanças. 

Tal estudo será realizado sob a supervisão do CPGP 

da Fundação Getúlio Vargas. 

Sua colaboração será valiosa. 

(Formas B e C) 

, 



146 

LEIA COM ATENÇÃO CADA ENUNCIADO E AS ALTERNATIVAS CORRESPO~ 
DENTES, ASSINALANDO COM UM X AQU~LA QUE LHE PARECER MAIS A 
DEQUADA: 

1) Em sua maneira de entender, deve haver um tipo de especi! 
lização para os professores do Ciclo Geral: 

D Concordo totalmente 

D Concordo 

D Em dúvida 

O Discordo 

n Discordo totalmente 

2) Em sua opinião entre as atribuições do Professor, está a 
de tomar todas as providências quanto ao' material didáti 
co necessário ao bom desenvolvimento de suas aulas: 

o Concordo totalmente 

D Concordo 

D Em dúvida 

O Discordo 

O Discordo totalmente 

, 



147 

3) O professor deve, desde o Ciclo Geral, aproveitar diferentes 
situações para atuar na formação dos alunos, considerando o 
curso que vão seguir. 

c=J Concordo totalmente 

o Concordo 

o Em dúvida 

o Discordo 

c=J Discordo totalmente 

4) Em seu modo de ver, no exercício do magistério a pessoa 
prescinde da capacidade de persuasão: 

o Concordo totalmente 

D Concordo 

o Em dúvida 

I I Discordo 

I I Discordo totalmente 

, 
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5) Segundo seu modo de entender, não se inclui entre as tare 
fas do professor do Ciclo Geral, formar os alunos a par
tir do curso que eles tenham escolhido. 

c=J Concordo totalmente 

o Concordo 

c=J Em dúvida 

c=J Discordo 

I I Discordo totalmente 

6) Em sua opinião, no desempenho das atividades pedagógicas 
o professor deve saber ouvir e saber falar oportunamente: 

I I Concordo totalmente 

o Concordo 

I I Em dúvida 

o Discordo' 
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7) Em sua opinião, só o professor pode pessoalmente incumbir
se de ministrar as aulas práticas: 

c=J Concordo totalmente 

c=J Concordo 

o Em dúvida 

o Discordo 

I I Discordo totalmente 

8) Você admite que a assistência aos alunos inadaptados ã mudan 
ça de metodologia compete aos monitores. 

c=J Concordo totalmente 

c c=J Concordo 

U Em dúvida 

D Discordo 

o DiseotdO tOtalmente 
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9) Quanto ao material didático, você admite ser da alçada 
do professor, apenas indicá-lo em seu programa: 

I I Concordo totalmente 

o Concordo 

D Em dúvida 

D Discordo 

D Discordo totalmente 

10) Você admite como tarefa dos monitores, supervisionar os 
exames de avaliação sem a presença dos professores: 

D Concordo totalmente 

D Concordo 

D Em dúvida 

o Discordo 

D Discordo totalmente 

, 
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11) Em sua opinião, uma das atribuições do professor é assi! 
tir aos alunos que sentem dificuldades de adaptação ã no 
va metodologia: 

D Concordo totalmente 

D Concordo 

D Em dúvida 

D Discordo 

D Discordo totalmente 

12) Em sua opinião, a realização de Pesquisas é da competência 
apenas dos especialistas. 

D Concordo totalmente 

o Concordo 

D Em dúvida 

o Di,cordo 

c=J Di§e~f6ê tôtal~értte 

I 

I 
! 
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13) Em seu modo'de entender, a implantação de uma nova metodo 
10gia exige a sensibilização ~o pessoal administrativo. 

c=J Concordo totalmente 

I I Concordo 

I I Em dúvida 

c=J Discordo 

c=J Discordo totalmente 

14) Em sua opinião. o aluno se sente mais seguro quando o pr2 
fessor está presente ã aplicação de todos os exames de ava 
liação. 

c=J Concordo totalmente 

c=J Concordo 

o Em dúvida 

c=J Discordo 

(=-J tlistordo totalmente 

, 
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15) Segundo seu modo de entender, o professor para contribuir 
com idéias novas em seu trabalho educativo, deve buscar 
novas formas de informação: 

D Concordo totalmente 

D Concordo 

D Em dúvida 

O Discordo 

D Discordo totalmente 

16) Você admite que a quantidade dos alunos atrapalha o pr~ 
fessor, na identificação daqueles que não compreendem 
bem suas aulas: 

I I Concordo totalmente 

D Concordo 

o Em dúvida 

\ 
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17) Em sua opinião, na realização das atividades pedag5gicas, 
o professor deve organizar bem suas tarefas: 

, I' I Concordo totalmente 

, I' I Concordo 

,O Em duvida 

,I' I Discordo 

, O DÍ'scordo totalmente 

18) Em sua opinião, ministrar as aulas, orientar leituras, dar 
esclarecimentos sobre textcis, são atividades que podem ser 
delegadas aos monitores. 

, I, I Concordo totalmente 

, I' I Concordo 

'I' I Em dilvidtt 

'I' I DiscordO 

\ 
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19) Em sua opinião para que o professor desempenhe bem seu p! 
pe1, ser ponderado ê um aspecto importante: 

D Concordo totalmente 

D Concordo 

D Em dúvida 

O Discordo 

D Discordo totalmente 

20) Você admite que a aprendizagem por parte do estudante, 
apresenta-se em melhor nível de r~ndimento. quando o enfo 
que dos conteúdos incide sobre unidades de estudo: 

c=J Concordo totalmente 

o Concordo 

I I Em dúvida 

o Di.corda 

c:J bis€Btgs tõtàlmente 
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21) Você admite ser da competência exclusiva do professor, aj~ 
dar os alunos na compreensão de textos, na escolha de lei

turas, bem como ministrar as aulas: 

c=J Concordo totalmente 

I I Concordo 

o Em dúvida 

c=J Discordo 

c=J Discordo totalmente 

22) Em sua opinião, o professor deve dedicar-se a escrever 
trabalhos que colaborem para o desenvolvimento do rnagi! 
tério: 

~ Concordo totalmente 

D Concordo 

D Em dúvida 

o Discordo 

r~'J biscordo totalmente 
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23) Você admite que a realização de um bom curso de graduação 
em magistério é suficiente para o êxito permanente do de
sempenho na tarefa de ensinar: 

c=J Concordo totalmente 

o Concordo 

o Em dúvida 

I I Discordo 

r-l Discordo totalmente 

24) Segundo seu modo de ver, pode-se delegar aos monitores, 
a tarefa de assistir aos alunos que não acompanham bem 
suas aulas: 

o Concordo totalmente 

, I Concordo 

I I Em dúvida 

D Diseordo 
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25) Em sua opinião, o professor interessado identifica os 
alunos que sentem dificuldades em suas aulas: 

c=J Concordo totalmente 

I I Concordo 

D Em dúvida 

U Discordo 

c=J Discordo totalmente 

26) Você inclui entre as tarefas dos monitores, a de ministrar 
as aulas práticas: 

~ Concordo totalmente 

UCConcordo 

D Em dúvida 

D Discordo 

D Discordo totalmente 
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27) Em sua opinião, o desenvolvimento dos programas ~ mais 

produtivo quando se faz em cada disciplina isoladamente 
e não sob a forma de Unidades: 

~ Concordo totalmente 

D Concordo 

o Em dúvida 

o Discordo 

c=J Discordo totalmente 

28) Em sua opinião, ~ tarefa do professor assistir diretamente 
aos alunos que sentem dificuldades de compreender suas au

las. 

D Concordo totalmente' 

D Concordo 

I I Em dúvida 

o Diseotâo 

C---j íHst6hl0 totãlifiente 
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29) Para você, uma nova metodologia de ensino pode ser dese~ 
volvida com êxito, mesmo sem a colaboração do pessoal 
administrativo. 

I I Concordo totalmente 

c=J Concordo 

c=J Em dúvida 

c=J Discordo 

c=J Discordo totalmente 

ANALISE ATENTAMENTE CADA PROPOSIÇÃO E SUAS ALTERNATIVAS E, 
NUMERE NO ESPAÇO QUE AS PRECEDE DE 1 A 3, SEGUNDO A IMPORTÂNCIA 
QUE ATRIBUI A CADA UMA. 

1- pouco importante 
2- regular 
3- mais importante 

30) Você considera que uma mudança de metodologia de ensino, 
no Ciclo Geral, acarreta uma: 

I I diminuição do rendimento dos alunos 

c=J revitáliiàçaó dó sistema onde é implantada 

L~~J dlíidUldadê de adàpta~ão dos alunos ao sistema univer 
sltirio 

\ 
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31) Em sua opinião, as reuniões de professores: 

I I contribuem para a melhoria do ensino 

I 1 poucos subsídios fornecem ã sua disciplina 

I I atrapalham o cumprimento da carga horária 

32) Você concorda que, na elaboração do programa de uma disci 

plina deve-se adequar os objetivos desta com os objetivos 
do: 

I I curso ao qual a disciplina vai ser útil 

, I I método proposto para desenvolvê-la 

c=J Ciclo Geral 

33) Em sua opinião, quando o ~rabalho dos monitores é critica 
do pelos alunos, o professor pode: 

c=J ouvir atentamente sem interferir 

c=J apoiar a posição dos alunos 

c:J aproveitar o que dizem, visando a supervisão dos moni 
tóres. 

. \ 



162 

34) Em sua opinião, ao organizar o programa de uma disciplina 

ê importante considerar: 

c=J a experiência anterior do professor 

I lo tipo de alunos com quem se lida 

c=J a quantidade de assuntos a serem desenvolvidos 

35) Você concorda que o trabalho dos monitores: 

r-l depende de seu apoio e supervisão constantes 

c=J raramente ê confiável 

c=J praticamente inexiste 

36) Em sua opinião, ao se organizar o programa de uma discipli 
na deve-se adaptá-la aos objetivos: 

c=J da noVA metodologia 

c=J do professor 

, 
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37) Em sua opinião, um Banco de Questões Objetivas, uma vez 

organizado pode ser: 

c=J utilizado durante longo tempo sem alteração 

c=J atualizado pelo coordenador da área 

c=J ampliado pelo professor com referências mais atuais 

da disciplina 

38) Você admite que ao se elaborar o programa de urna disci

plina, o mais eficaz e: 

c=J considerar o nível de conhecimentos dos alunos 

r-l observar a afinidade dos conteúdos 

c=J atender ã seqUência lógica entre os assuntos 

39) A implantação de urna nova metodologia de ensino, no Ciclo 
Geral, interfere: 

c=J adiando a entrada dos alunos no Ciclo Profissional 

1 __ 1 nas decisões dos professores quanto ao tipo de ava 
lia~ão 

c:J efttfolando melhor os professores de disciplinas afins 

, 
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40) Em sua opinião, a organização de um Banco de Questões 
Objetivas: 

I I requer a presença, na equipe docente, de um especial i! 
ta em avaliação 

I I representa mais uma tarefa para o professor 

c=J exige a formação de uma equipe de professores da mesma 
disciplina 

41) Quanto ã reunião de professores, você admite que: 

I~ é preferível nao comparecer 

I I o melhor é escutar e nao interferir 

c=J a opinião de cada um enriquece as decisões do grupo. 

\ 



Quadro 1: Indicadores das Variáveis Medidos 

pelos Itens do Questionário 

Variáveis do Sujeito 

- Coerência entre a definição que o professor tem de seu 

papel e as definições da Sociedade e do Estado. 

Indicadores 

I' Demonstra responsabilidade profissional 

II'.Rusca atualização permanente 
, 

111' Elabora trabalhos ligados ao ensino e a 

pesquisa 
IV' Revela capacidade de comunicação 

Itens 

17 e 19 

15 e 23 

12 e 22 

4 e 6 

- Significado que o professor atribui ao seu papel de 

transmissor de conhecimentos 

Indicadores 

I' Dá todas as aulas expositivas. indica 

leituras. esclarece textos 
11' Realiza todas as aulas práticas 

111' Providencia todo o material didático 
. 

Itens 

18 e 21 
7 e 26 

2 e 9 

Importância que o professor dá. na definição de seu P! 
pel, ao contato direto e permanente Com o aluno 

Indicadores 

I' Identifica ms alunos que sentem dificul

dades de compreensão de suas aulas 

lI' Assisté os alunos que demonstram difi
culdádês de cdmpreensão de suas aulas 

III~ Adilitté qü@ I segurança dos alunos nos· 

êiâffie§ dê ávâli~ção. depende de sua pr~ 
s~fiçâ fiâ féülizaçio dos mesmos 

IV' Aceita como tarefa do professor, a as

sistência aos alunos inadaptados à mu
dança de metodologia de ensino 

Itens 

16 e 25 

24 e 28 

10 e 14 

8 e 11 

, 
\ 
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166 

Variáveis da Situação 

- Quantidade de dados informativos sobre a nova metodologia 

de ensino. 

Indicadores 

19 conhece a filosofia da nova metodologia de en 

sino quanto ã sensibilização do pessoal admi-

Itens 

nistrativo. 13 e 29 
11 9 Conhece as normas quanto ã elaboração dos pr~ 

gramas com enfoque nas unidades de estudo. 20 e 27 

111 9 Conhece as normas quanto ã organização do CU! 

rícu10, considerando-se o curso que o aluno 
vai seguir. 3 e S 

Variável em Estudo 

- A Resist~ncia do professoris mudanças de metodologia de 

ensino. 

Indicadores Itens 

19 Elabora o programa de sua disciplina, ignora~ 

do os objetivos da nova metodologia de ensino. 32 e 36 
11 9 Organiza seu programa sem considerar o nível 

dos alunos. 
111 9 Discorda da realização de reuniões de profe! 

sores. 

IV9 Opõe-se ã organização e atualização de um 

Banco de Questões. 
V9 Critica ó trabalho dos monitores. 

VI. Respofisãbiliza a nova metodologia de ensino: 

~Pelõ ~diamento da entrada dos alunos no ci

E16 Pf6flssiônal 
-Pela maior dificuldade de adaptação do alu

no ao sistema universitário. 

34 e 38 

31 e 41 

37 e 40 
33 e 3S 

39 

30 

\ 
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Quadro 2: Determinação do valor numérico das 

opções dos itens do questionário 

Item 2 (nega't i vo) 

A B C D E 

f 3 10 1 4 O 

fac PM 91,6667 55,5556 25,0000 11,1111 0,0000 

z +1,3532 + 0,1394 - 0,6742 - 1,2208 -3,0000 

z + k 4,3832 3,1394 2,3258 1,7792 0,0000 

4 3 2 2 O 

Item 3 (negativo) 

A B C D E 

f 6 11 O 1 O 

fac PM 83,3333 36,1111 5,5556 2,7778 0,0000 
z +0,9674 -0,3550 -1,5936 -1,9149 -3,0000 

z + k 3,9674 2,6450 1,4064 1,0851 0,0000 

4 3 1 1 O 

Item 4 (positivo) 

IA 
B C D E 

9 1 3 1 f' 2 _ 

fac PM 6,2500 40,6250 71,8750 84,3750 96,8750 
z -1,5344 -0,2368 +0,5788 +1,0100 +1,8631 

z + k O 1,2976 2,1132 2,5441 3,3975 
O 1 2 2 3 

Item 5 (positivo) 

A _.- a C D E 
t ~ 4 2 7 3 

fac PM 5,5556 22,2222 38,5889 63,8889 91,6667 
z -1,5936 -0,7645 -0,2818 +0,3550 +1,3832 

z+ k 0,0000 0,8291 1,3118 1,9486 2,9768 
O 1 1 2 3 

\ 
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Item 6 (negativo) 
A B C D E 

f 15 2 O 1 O 

fac PM 58,3333 11,1111 5,5556 2,7778 0;0000\: 

z +0,2100 -1,2208 -1,5936 -1,9149 - 3,.00001.1 

Z + k 3,2100 1,7792 1,4064 1,0851 O:, OOOO,~ 

3 2, 1 1 O, 

Item 7 (negativo) 

A B C D E 

f O 2 1 14 1 

fac PM 100,0000 94,4444 86,1111 44,4444 2,7778 

z +3,0000 +1,5936 +1,0854 -0,1394 -1,9149 

z + k 4,9149 3,5085 3,0003 1,7755 0,0000 

5 4 3 2 O 

Item 8 (positivo) 

A B C D E 

f' O 5 2 9 2 

fac PM 0,0000 13,8889 33,3333 63,8889 94,4444 

z -3,0000 -1,0854 -0,4303 +0,3550 +1,5936 

z + k 0,0000 1,9146 2,5697 3,3550 4,5936 

O 2 2 3 4 

Item 9 (positivo) 
, , 

A' B C D E 

f O 7 1 7 3 
fac PM 0,0000 19,4444 41,6667 63,8889 91,6667 

z <~.OOOO -0,8615 -0,2100 +0,3550 +1,3832 
z ,. k 0,0000 2,1385 2,7900 3,3550 4,3832 

O 2 3 3 4 
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Item 10 (pos i ti vo) 

A B C D E 

f O 5 2 8 3 

fac PM 0,0000 13,8889 33,3333 61,1111 91,6667 

z -3,0000 -1,0854 -0,4303 +0,2818 +1,3832 

z + k 0,0000 1,9146 2,5697 3,2818 4,3832 

O 2 2 3 4 

Item 11 (negativo) 

A B C D E 

f 4 9 1 4 O 

fac PM 88,8889 52,7778 25,0000 11,1111 0,0000 

z +1,2208 +0,0695 -0,6742 -1,2208 -3,0000 
z + k 4,2208 3,0695 2,3258 1,7792 0,0000 

4 3 2 2 O 

Item 12, (positivo) 

A B C D E 

f 2 1 4 10 1 
fac PM 5,5556 13,8888 27,7778 66,6667 97,2222 

z -1,5936 -1,0854 -0,5891 +0,4303 +1,9149 
z + k 0,0000 0,5082 1,0045 2,0239 3,5085 

O O 1 2 4 

IteIli 13' (negativo) 

A B C D E 

f 8 10 O O O 

fàê PM 77;7778 1.7,7718 0,0000 0,0000 0,0000 
2 *~i764S .. 0,5891 -3,0000 -3,0000 -3,0000 

iIi * J.t .t,1é"! 2,4109 
I 

0,0000 0,0000 0,0000 
4 2 O O O 
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Item 14" (negativo) 

A B C D E 

f 9 7 2 O O 

fac PM 75,0000 30,5556 5,5556 0,0000 0,0000 

z +0,6742 -0,5081 -1,5936 -3,0000 -3,0000 

z + k 3,6742 2,4919 1,4064 0,0000 0,0000 

4 2 1 O O 

Item 15 (negativo) 

A B C D E 

f 13 15 O O O 

fac PM 63,8889 13,8889 0,0000 0,0000 0,0000 

z +0,3550 -1,0854 -3,0000 -3,0000 -3,0000 

z + k 3,3550 1,9140 0,0000 0,0000 0,0000 

3 2 O O O 

Item 16 (positivo) 

A B C D E 

f 10 6 1 1 O 

fac PM 27,7778 72.2222 91,6667 97,2222 100,0000 

z -0,5891 +0,5891 +1,3832 +1.9149 +3,0000 

z + k 0,0000 1,1782 1,9723 2,5040 3,5891 

O 1 2 2 4 

Item 17 (negativo) 

-" - •• "*. 
A B C D E 

f 15 3 O O O 

fac PM 58,3333 8.3333 0,0000 0.0000 0,0000 

:t +0,2100 -1,3832 -3,0000 -3,0000 -3,0000 
z + k 3,2100 1,6168 0,0000 0,0000 0,0000 

3 2 O O O 
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Item 18 (positivol 
,- .. .. . . ... 

A .. " B . . 'C . . . . . , . , TI . '\ . '- , '\ . '\ E " " , , , -, 

f 1 6 5 5 1 

fac PM 2,7778 22,2222 52,7778 80,5556 97,2222 

z -1,9149 -0,7645 +0,0695 +0,8315 +1,9149 

z + k 0,0000 1,1504 1,9844 2,7764 3,8298 

O 1 2 3 4 

Item 19 (negativo) 

A B C D ·E 

f 10 7 O O O 

fac PM 70,5882 20,5882 0,0000 0,0000 0,0000 
z +0,5410 -0,8200 -3,0000 -3,0000 -3,0000 

z + k 3,5410 2,1794 0,0000 0,0000 0,0000 
4 2 O O O 

Item 20 (negativo) 

A B C D E 

f 3 13 1 O O 

fac PM 91,1765 c 44,1176 2,9412 0,0000 0,0000 

z +1,3519 . -0,1477 -1,8899 -3,0000 -3,0000 
z + k 4,3519 2,8523 1,1111 0,0000 0,0000 

4 ·3 1 O O 

Item 21 (negativo) 
JA n_._ . - .. - .. B C D E 

.. f M I ~ 7 5 
3 2 10 1 

faE P ,D·Sa 85,2941 70,5882 35,2941 2,9412 

! ~i , ~ ~ fi ~ +1,0491 +0,5410 -0,3789 -1,9899 
~ * k 3,71&Hl 2,9390 2,4309 1,5130 0,0000 

4 3 2 1 O 
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Item 22 (negativo) 

A B C D E 

f 2 7 3 6 O 

fac PM 94,4444 69,4444 41,6667 16,6667 0,0000 

z +1,5936 +0,5081 -0,2100 -0,9674 -3,0000 
z + k 4,5936 3, 5081 2,7900 2,0326 0,0000 

4 4 3 2 O 

Item 23 (positivo) 

A B C D E 

f O 3 2 9 4 

fac PM 0,0000 8,3333 22,2222 52,7778 82,8889 

z -3,0000 -1,3832 -0,7645 +0,0695 +0,9497 

z + k 0,0000 1,6168 2,2355 3,0695 3,9497 

O 2 2 3 4 

Item 24, (positivo) 

A B C D E 

f 1 15 2 O O 

fac PM 2,7778 47,2222 94,44-44 100,0000 100,0000 
z -1,9149 -0,0695 + 1,5936 +3,0000 +3,0000 

z + k 0,0000 -1,8454 3,5085 4,9149 4,9149 
O 2 4 5 5 

Item 25 (negativo) 

A B C D E 

f 8 9 O 1 O 

fac FM 77,7775 30,5556 5,5556 2,7778 0,0000 
z +0,7645 -0,5081 -1,5936 -1,9149 -3,0000 

z + k 3,7645 2,4919 1,4064 1,0851 0,0000 
4 2 1 1 O 
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Item 26 (positivo) 

A B C D E 

f 2 10 4 2 O 

fac PM 5,5556 38,8889 77,7778 94,4444 100,0000 

z -1,5936 -0,2818 +0,7645 +1,5936 +3,0000 
z + k 0,0000 1,3118 2,3581 3,1872 4,5936 

O 1 2 3 4 

I tem 27 (positivo) 

A B C D E 

f O 3 3 10 1 

fac PM 0,0000 8,8235 26,4706 64,7059 97,0588 

z -3,0000 -1,3519 -0,6286 +0,3769 +1,8899 

z + k 0,0000 1, .64 81 2,3714 3,3769 4,8899 
O 2 2 3 5 

Item 28 (negativo) 

A B C D E 

f 2 7 3 6 O 

fac PM 94,4444 69,4444 41,6667 16,6667 0,0000 

z +1,5936 +0,5081 -0,2100 -0,9674 -3,0000 
z + k 4,5936 3,5051 2,7900 2,0320 0,0000 

4 4 3 2 O 

Item 29 (positivo) 

A B C D E 

f i O 3 9 5 
fâé: PM 2,7778 5,5556 13,8889 47,2222 86,1111 

Z ~1·9i4g -1 1 5936 -1,0854 -0,0695 +1,0854 
'';..1:" 

, 

'* * k 0,0000 0,3213 0,8295 1,8454 3,0003 
O O 1 2 3 
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Quadro :5 : Especificação dos Graus nos Perfis ! 

de Resistência .. 
Mudança t a 

~ 
, 

Itens Sub-Itens Graus de Resistência l 
~ 

, 
6 5 4 3 2 ! 1 , 

1 A :5 :5 2 2 1 1 ~ , , 
, 

d 1 30 B 1 2 1 :5 2 3 , 
1 C 2 1 3 1 3 2 
J 
I A 1 2 1 3 2 3 j 

31 B 2 1 3 1 3 2 f 
C 3 3 2 2 1 1 t , 
A 3 3 2 2 1 1 ; , , 

32 B 1 2 1 3 2 3 I , 
C 2 1 3 1 3 2 

A 2' 1 3 1 3 2 

33 B 3 3 2 2 1 1 

C 1 2 1 3 2 3 

A 2 1 3 1 3 2 

34 B 1 2 1 3 2 3 

C 3 3 2 2 1 1 

A 1 2 1 3 2 3 

35 B 2 1 3 1 3 2 

C 3 3 2 2 1 1 \ 

A 1 2 1 3 2 3 
\ 36 B 2 1 3 1 3 2 I 

C 3 3 2 2 1 1 1 
! 

A 
f 

3 3 2 2 1 1 ~ 

37 B 2 1 3 1 3 2 
C 1 2 1 3 2 3 i --=nr--

! 
A 1 2 1 3 2 3 I 38 :8 2 1 3 1 3 2 1 

C 3 3 2 2 1 1 
! , 

----- - -.. x· 

I A 3 3 2 2 1 1 
39 1J 2 1 3 1 3 2 I 

.(. 1 2 1 3 2 3 I A z 1 3 1 3 2 I 
! 

zíó B 
i 

3 3 2 2 1 1 t 
t 

= C 1 2 1 3 2 3 
A 3 3 2 2 1 1 

41 B 2 1 3 1 3 2 
C __ o - 1 2 1 3 2 3 



For N9 de 
ma Itens 

A 57 
B 43 

C 36 

D 66 

E 40 

Quadro 4: Estudos das Formas Experimentais da 

Escala de Dogmatismo de M. Rokeach 

N9 de Fidedigni Media Aritme 
Grupo Casos dade - tica 

Mich. State U. I 202 • 70 182.5 

New York Co11eges 207 .75 141.4 

Mich~ State U.II 153 .73 126.9 

Mich. State U.III 186 .71 128.3 

Purdue U. 171 .76 

Eng1ish Co11eges I 137 .91 219.1 

Eng1ish Co11eges 11 80 .81 152.8 

Eng1ish Workers . 60 .78 175.8 
Ohio State U. I 22 .85 142.6 

Ohio State U. 11 28 .74 143.8 

Ohio State U. 111 21 .74 142.6 

Ohio State U. IV 29 .68 141.5 

Ohio State U. V 58 • 71 141. 3 
143.2 

Mich. State U. IV 89 .78 

VA domiciliary 80 183.2 
24 .93 
17 .84 

175 

Desvio 
Padrão 

26.2 
27.2 
20.1 

19.2 

28.3 

26.2 
26.0 
27.6 

22.1 
23.3 

27.8 
28.2 

27.9 

26.6 
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Quadro 5: Indicadores da Variivel Dogmatismo 

Indicadores 

19 - Revela dificuldades de incorporar 
novidades opostas a seu Sistema 

de Crenças 
11 9 - Procura segurança no relacionamento 

com os amigos e com o mundo 
111 9 - Revela radicalismo na defesa de 

seus pontos de vista 
IV' - Necessita ter um objetivo def! 

nido 
V9 - Sente-se ameaçado em relação ao 

futuro 
VI9 - Necessita do apoio de urna auto

ridade 

Itens 

2 e 3 

4, 5, 6,7,21, 

22,23,27,31 

1,9,10,11,14,17 

24,25,26,28,33, . 

13,15,16,18, 

19 e 20 

8 e 32 

12,29,30,34 e 

35 
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