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Resumo
Esta pesquisa teve como objetivo investigar as representações sociais de injustiça em situações escolares. Os participantes foram alunos da 8a série do ensino fundamental e do 1o ano do ensino médio. Os dados foram obtidos através de duas questões abertas.  Para a análise teórica das representações foram utilizadas as abordagens da Psicologia do Desenvolvimento Moral de Piaget e Kohlberg e da Representação Social, criada por Moscovici. A partir das respostas dos alunos às duas questões foram elaboradas categorias que propiciaram a verificação dos tipos de injustiças mais freqüentes e entre que agentes elas mais ocorriam Os dados foram analisados pelo programa ALCESTE de forma a se investigar as características mais definidoras das representações sociais dos alunos. A análise dos resultados evidencia que na escola a manifestação da injustiça se dá mais como justiça retributiva e legal, de acordo com Piaget nas quais professores acusam e/ou punem desproporcional ou injustamente os alunos; acusações e ações injustas também se verificaram entre os  próprios alunos.
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Justificativa e relevância do tema
O tema desta pesquisa é a percepção de injustiças que adolescentes podem evidenciar na escola. As percepções de injustiça podem ser investigadas na medida em que se revelem em representações de acontecimentos, de casos reais ou de queixas que podem ser suscitadas por diferentes instrumentos. 
No campo da Psicologia do Desenvolvimento, Piaget (1932/1977) e Kolhberg têm encontrado diferentes estágios nas concepções de justiça.
 No campo da Psicologia Social, outros trabalhos vão na direção de considerar concepções espontâneas de justiça ou injustiça como representações sociais. São exemplos disso os trabalhos de Jakubowska (1991,1994) e algumas das investigações de Doise (1991, 1994a, 1995).  Esses autores verificaram que as tendências definidoras do que é justo ou injusto variam de acordo com a idade dos entrevistados, a época ou geração em que vivem e outras variáveis. De acordo com Doise (1994a), os princípios organizadores das representações ancoram-se em diferentes pertinências sociais como a história política, cultural, social de um povo e outras. Assim, esses estudos apontam, direta ou indiretamente, que as representações de justiça e de injustiça podem ser mais do que estágios de julgamento ou mera emissão de opinião, mas construções possíveis de certas classes sociais, ou  grupos, em função de suas histórias vividas.
 Menin (2000a) verificou que jovens de classes sociais mais desfavorecidas indicavam injustiças que haviam presenciado em seus bairros e/ou na vizinhança, enquanto que outros jovens de classes sociais mais altas indicavam exemplos tirados da televisão.  Em outra pesquisa Menin (2000b) verificou que as duas idéias de injustiça que mais compareceram, vencidas as dificuldades de representação, foram as relacionadas à justiça legal – exemplos de injustiça relacionados a infrações cometidas - e as relacionadas à justiça retributiva – exemplos de injustiças relacionados à forma de atribuir castigos a atos cometidos. 
Esses estudos sugerem que a percepção de justiça na escola pode ser percebida e estudada a partir da sua reconstrução por meio das representações sociais.
 Jodelet (1993) destaca que uma representação social é sempre uma representação de algo por alguém, onde as características do objeto representado e do sujeito que  constrói as representações são presentes. 
No meio escolar, estudos sobre representação social podem contribuir para se perceber e esclarecer  os saberes coletivos que são partilhados por um grupo e que nem sempre estão explícitos ou claros e que se originam, mas também influem, sobre as práticas que ocorrem dentro da escola.
 
Metodologia
A investigação desta pesquisa parte de uma análise inicial de dados obtidos em 480 questionários que foram aplicados em três escolas particulares e oito escolas públicas de Presidente Prudente em 1999, e que tiveram como objetivo, entre outros, identificar as representações de injustiça dos adolescentes. Através da análise das questões sobre injustiça (“Você já viu acontecer alguma injustiça? Conte um caso” e “ O que você denunciaria como uma coisas injusta?”) foram selecionados, destes 480 questionários, 72 respostas que continham exemplos de injustiças representados no espaço escolar. A partir dessa seleção, foi realizada, então, uma primeira categorização das respostas. 
Inicialmente, as categorias usadas para a análise dessas 72 respostas foram: tipo de injustiça, segundo as categorias usadas por Piaget (1932/1977) e Kohlberg,(1992), tais como: justiça retributiva, legal, distributiva e social;
Num segundo momento, as respostas foram classificadas em categorias considerando-se entre quem aconteceram os episódios narrados de injustiça: se entre professores e alunos, entre alunos, entre direção e alunos ou outras possibilidades. São estas últimas categorias que serão analisadas e discutidas a seguir.
 Num terceiro momento, submetemos as respostas dos alunos a uma análise pelo programa Alceste (Análise Lexical Contextual de um Conjunto de Segmentos de Textos) Analyse Lexical par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte ; Max Reinert ; Société Image (1986-2000), Agradecemos ao Prof.Dr. Brigido Viseu Camargo que nos disponibilizou a análises das respostas pelo programa Alceste no Laboratório de Psicossociologia da Comunicação e da Cognição Social, no Departamento de Psicologia da Universidade federal de Santa Catarina.. Para tanto, as respostas dos alunos às duas questões foram colocadas no Programa como unidades de textos e demarcadas de acordo com as variáveis sexo (masculino e feminino), idades (entre 13 a 15 anos e entre 16 a 21 anos), série (primeiro colegial e oitava série) e escola (pública e particular). 

Resultados
Dentre as 72 respostas que evidenciaram episódios de injustiça ocorrida na escola, 11 foram de alunos de escolas particulares e 61 de alunos de escolas públicas. 
Das 72 respostas que evidenciaram injustiças na escola, 57 (79%) o fizeram mostrando entre quem estas injustiças ocorreram e 15 (21%) não explicitaram os agentes de injustiça.
Das respostas com agentes determinados, em primeiro lugar, apareceram, com o maior porcentagem respostas (24%), as categorias cujos agentes de injustiças contra alunos foram os professores. Exemplos: “acusar, punir, dar nota baixa à alunos por comportamento inadequado”  e “favoritismo da professora por alguns alunos”.
Um segundo tipo de respostas apareceu apontando como principal agente de injustiças na escola os alunos e como vítimas destes agentes outros alunos (18%); exemplo: “alunos acusarem injustamente outros por comportamento inadequado”. 
Um terceiro tipo de resposta trouxe como agente de injustiça no ambiente escolar o governo (15%); neste caso, as principais vítimas foram os professores e os alunos; exemplos: “ensino de má qualidade” e “salário de professores”. 
Um quarto tipo de resposta apontou a direção e/ou coordenação da escola como principais agentes de injustiças e as vítimas, nesse caso, foram os alunos (12%); exemplo: “punir toda a classe por causa do comportamento de alguns alunos”. 
Num quinto tipo de resposta a polícia foi apontada como agente de injustiças na escola (5%), tal como: “chamar a polícia para aluno que está aprontando na escola”. 
Por fim, houve um tipo de resposta, menos freqüente que apontou o aluno como agente de injustiça contra o professor (5%): “alunos desrespeitarem ou brigarem com o professor”.
	Através do Programa ALCESTE (Análise Lexical Contextual de um Conjunto de Segmentos de Texto) investigamos se as respostas dos alunos às duas questões sobre injustiça poderiam fornecer classes de respostas mais predominantes no conjunto de respostas de toda a amostra de alunos, e verificar se há classes que são específicas de grupos de alunos quando agrupadas nas variáveis sexo, tipo de escola, idades ou série escolar. 
	Encontramos, cinco classes de respostas formadas pelo uso mais marcante de determinados vocábulos, que foram: 1) Classe 1: aluno (alunos), 6 ocorrências, e professor (professores) ,7 ocorrências; 2) Classe 2 : escola (escolas), 7 ocorrências e coisa (coisas) , 6 ocorrências; 3)Classe 3: escola (escolas), 8 ocorrências; sendo as palavras droga, ensino e polícia, presentes em 5, 4, e 4 ocorrências, respectivamente; 4) Classe 4: acusar (acusado), em 8 ocorrências  e garoto (garotos), em 6 ocorrências; 5) Classe 5: professor (professores), com 8 ocorrências e classe, com 6 ocorrências; sendo as palavras aula, falta (faltas), fazer e sala com 5 ocorrências cada uma. 
As correlações entre as palavras características de cada classe e as variáveis pesquisadas mostram, de um lado, a personificação das injustiças na figura do professor mais correlacionada com alunos de 1º colegial, e do sexo masculino e de escola particular.  Por outro lado, a escola em geral, como local de diferentes injustiças aparece mais correlacionada às meninas, de escola pública e de 8ª série. Essas correlações sugerem a investigação mais aprofundada das variáveis sexo, idade, série escolar e tipo de escola nas representações de injustiças na escola.

Conclusões 
	A maioria das respostas dos alunos focalizou o professor como o principal agente de respostas. Em toda a amostra de estudantes, evidenciaram-se  representações do que é injusto em tipos de justiça retributiva e legal, o que confirma a  classificação de Piaget (1932/1977) e Kohlberg (1992) e mostra uma rigidez nos julgamentos dos alunos. Tal rigidez pode ser um indício de que especificamente na escola não haja um diálogo entre professores e alunos na elaboração e decisão das normas e regras de convivência escolar. Para que os alunos aprendam a sentir justiça é preciso que eles a pratiquem e para que sejam levados a praticar justiça é preciso que sejam tratados com justiça, a começar pela sua participação nas discussões e elaboração das regras e normas escolares. 
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