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movimento constante, como se estivessem 
em urna festa móvel.

This research, Dancing of identities: dynamics 
and challenges in everyday life of young people 
in outskirts areas, approaches the process of 
changing, ephemeral and transitory identifica-
tion which is being experienced by young peo-
ple in outskirts areas from the county of Porto 
Seguro, today, in this so called post-modernity 
era. This work has been carried out with the 
main goal of perceiving the youngsters in their 
current life, emphasizing their relation to places 
and to the space in which they live, trying to 
understand the building and the re-signifying 
process of tbeir own identities. Methodologi-
cally, a qualitative approach, in its ethnographic 
mode, was chosen in order to establish a rela-
tion among the everyday life, the identity, and 
the places where young people experience their 
lives. The collecting data process carried out in 
this investigation included the personal diary 
and other. The results revealed that the young 
people investigated transit through various 
identities, sometimes incorporating, or resist-
ing, or confirming them. Those results lead us 
to assume the end of the fixed identities, which 
permit us to affirm that the modern subject un-
dergoes a process of re-signifying. Furthermore, 
the identities of those young people are in tran-
sit, all the time in a constant movement, as they 
were in a dancing party. 

Terezinha Camargo Magalhães
2007

Quem sou eu? O adolescente e seu 
olhar sobre si mesmo

Orientação: Prof. Doutor Óscar de Sousa

O autoconceito é o que a pessoa pensa so-
bre si mesma no âmbito cognitivo, compor-
tamental e avaliativo. Este estudo, de acordo 
com as questões formuladas, é exploratório, 
descritivo e correlacional e, quanto à di-
mensão temporal da pesquisa, é transversal. 
Os objetivos deste trabalho foram: estudar 
o autoconceito de adolescentes entre 12 e 
18 anos, na Cidade de Salvador — Bahia de 
acordo com a estrutura do questionário; de-
terminar os valores de autoconceito acadé-
mico, autoconceito não-académico, a auto-
estima e o autoconceito geral; e analisar a 

relação entre autoconceito na adolescência 
em função do sexo, da idade e da escola que 
frequenta. Foi utilizado o Questionário SDQ 
II — The Self-description Questionaire II 
(Marsh, 1990 b) composto por 102 itens, 
para medir o autoconceito em adolescentes. 
Três escalas do instrumento acessam o au-
toconceito académico: matemática, lingua-
gem e autoconceito escolar geral; sete esca-
las acessam o autoconceito. não-académico: 
habilidade fisica, aparência física, relaciona-
mento com colegas do sexo oposto, rela-
cionamento com colegas do mesmo sexo, 
relacionamento com pais, honestidade, esta-
bilidade emocional; e uma escala para medir 
a auto-estima. A soma das 11 escalas forma 
o total do autoconceito. O questionário foi 
traduzido e adaptado para Língua Portugue-
sa antes de ser aplicado. A amostra foi, por 
conveniência, composta por 214 adolescen-
tes entre 12 e 18 anos, com idade média 
de 14,8785 anos, sendo 106 estudantes de 
duas Escolas Privadas — que correspondem 
a 49,5% dos estudantes entrevistados — e 
108 alunos que estudam na Escola Pública 
— que correspondem a 50,5 % dos alunos 
entrevistados. Destes estudantes, 52,8 % são 
do sexo masculino e 47,25% são do sexo 
feminino. Os resultados deste estudo de-
monstram que os adolescentes pesquisados 
obtiveram valores de autoconceito acima da 
média de pontos, que não existem diferen-
ças no autoconceito entre alunos que estu-
dam na escola Pública vs. Privada. A análise 
de variância efectuada entre o sexo, o tipo 
de escola e os resultados no autoconceito 
geral mostram que não existe diferença es-
tatisticamente significativa nos grupos  em 
questão. Entretanto, no que se refere à ida-
de, a análise revelou variações associadas à 
idade dos participantes. 

Self-concept is one’s perception of oneself in 
cognitive, behavioral and evaluative terms. This 
study, according to the research’s objective, is 
exploratory, descriptive and correlational, and 
cross-sectional in terms of timeframe. The objec-
tive of this research were to study adolescents’, 
12 to 18 years of age, self-concept from the city 
of Salvador — Bahia, determine the values of 
their academic self-concept, non-academic self-
concept, self-esteem and general self-concept; 
and to analyze the relationship between adoles-
cents’ self-concept and sex, age and school they 
attend. This study utilized the SDQ II question-
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naire — The Self-description Questionnaire II 
(Marsh, 1990 b) — comprised of ’ 102 items 
to measure self-concept in adolescents. Three 
areas of the questionnaire evaluate academic 
self-concept: mathematics, language and gen-
eral school self-concept; seven areas measure 
non-academic self-concept: physical ability, 
physical appearance, relationship with opposite 
sex, relationship with people from the same sex, 
relationship with parents, honesty and emotion-
al stability; and one area to measure self-es-
teem. The sum of all eleven areas comprises the 
total self-concept score. The questionnaire was 
translated into Portuguese before being applied. 
The sample was, by convenience, comprised of 
214 adolescents between the ages of 12 and 
18, with a median age of 14.8785, 106 were 
from private schools (49.5%) and 108 were 
from public schools (50.5%). Of all the stu-
dents, 52.8% were males and 47.25% females. 
The results of this study show that interviewed 
adolescents had an above average self-concept 
score and that there are no statistically signifi-
cant differences between students from public 
and private schools. The same result applies to 
sex and type of school. In regards to age, the 
analysis shows that the relationship is statisti-
cally significant. 

Maria Odete Guimarães Gomes Silva 
2007

O professor do ensino médio e a for-
mação ética do educando: um estudo 
exploratório

Orientação: Prof. Doutor Otávio Mendonça

O tema da ética é sempre novo, pois diver-
sos são os enfoques possíveis, bem como 
diversas são as perspectivas assumidas para 
o trato das extensões teóricas cabíveis para 
tão vasto universo de reflexões. A discus-
são sobre ética, habitualmente confinada aos 
domínios filosóficos, adquiriu uma relevân-
cia social sem precedentes considerando-se 
que as questões morais se tornaram objeto 
de conversas e se incorporaram ao cotidia-
no do homem comum, expressando a ur-
gência de uma redefinição nos modelos das 
relações humanas. Diante disso, constata-se 
uma desorientação por parte dos educado-
res, assim como de toda a sociedade frente 
a acontecimentos que nos colocam em con-

tato com este tema considerado por diver-
sas autores de fundamental importância na 
relação educador e educando. A educação 
do futuro propõe que para estar em conso-
nância em as demandas atuais da sociedade 
é necessário que a escola trate de questões 
que interferem na vida dos alunos e com as 
quais se vêem confrontados no seu dia-a-dia. 
Assim, a eleição do tema “Ética” expressa a 
intenção de incentivar a construção de uma 
escola atenta à realidade social, condição 
essencial para qualquer prática educativa 
de qualidade. Nessa perspectiva, discute-
se, neste estudo, a ética na educação, to-
mando-se como eixo norteador o seguinte 
questionamento: “Que lugar ocupa a Ética 
nas preocupações dos professores do En-
sino Médio, na formação dos seus alunos?” 
O objetivo principal desta investigação foi 
avaliar a atuação dos professores do Ensino 
Médio quanto à abordagem dos princípios 
éticos, em sala de aula, como contribuição 
para o desenvolvimento sócio-pessoal do 
aluno, em uma escola estadual da cidade de 
Campina Grande-Paraíba-Brasil. O universo 
da pesquisa abrangeu professores do Ensino 
Médio, nas várias áreas do conhecimento, 
tendo como sujeitos uma amostra 14 pro-
fessores das segundas séries. A metodologia 
utilizada foi um estudo exploratório descri-
tivo no qual se faz uma análise da atuação 
desses professores, buscando-se entender a 
abordagem, sobre Ética, sugerida pelos PCN 
(Parâmetros Curriculares nacionais) e con-
frontando-a com a proposta do PPP (Proje-
to Político Pedagógico) da escola pesquisa-
da, para se chegar à realidade vivenciada por 
eles. Diante do estudo realizado, concluiu-se 
que há necessidade de enfoque sistemático 
relacionado ao tema Ética, por entender-se 
que o mesmo é abordado de maneira super-
ficial e equivocada.
Espera-se que este estudo sirva de apoio 
aos professores do ensino médio, bem como 
aos profissionais de áreas afins e à própria 
comunidade acadêmica, uma vez que tenta 
identificar o tipo de abordagem dado à Ética 
e avaliá-lo criticamente, na pretensão de cla-
rificar possíveis equívocos, os quais se apre-
sentam importantes na área educacional. 

Ethics is an up-to-date theme. There are sev-
eral possible focuses, as well as several per-
spectives assumed to treat the reasonable 
theoretical extensions for such vast universe of 
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