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Ana Emília Rosa Campos (2005)

Estilo parental percebido e desem-
penho escolar de adolescentes do 
Ensino Médio de duas escolas das 
redes pública e privada da cidade   
do Salvador (Bahia), Brasil 

Orientação:
Prof. Doutor Óscar de Sousa

Estudo quantitativo de corte transversal, 
comparativo, descritivo, onde se buscou 
identificar o estilo parental combinado rela-
cionado ao desempenho escolar dos alunos 
de duas escolas. 

A população de estudo foi constituída por 
uma amostra de conveniência de adolescen-
tes, sendo definido como melhor desem-
penho a média de referência valor > 8,0 e 
como pior desempenho escolar o valor < 
4,0. Para coleta de dados, foram utilizados 
um questionário demográfico, um quadro de 
notas auto-relatadas e as escalas de exigên-
cia e responsividade parentais. 

Em ambas as escolas o estilo parental 
predominante foi o negligente. Quando as-
sociado ao desempenho escolar, os piores 
rendimentos foram relacionados ao estilo 
negligente enquanto que para os melhores, 
o estilo predominante foi o autoritativo. 
Conclui-se que nestas escolas os estilos pa-
rentais ultrapassam barreiras socioeconó-
micas quanto ao desempenho escolar, e que 
os pais que mantêm níveis altos de respon-
sividade e exigência com seus filhos, estes 
obtêm melhor rendimento, enquanto que 
aqueles pais que têm esses níveis baixos, o 
rendimento é pior. Este estudo demonstrou 
que os pais de adolescentes que mantêm um 
equilibro efetivo entre a afetividade e moni-
toramento criam condições para que seus 
filhos obtenham um melhor rendimento es-
colar, diferentemente daqueles pais que não 
conseguem este equilíbrio.

A quantitative, comparative, descriptive study 
of cut traverse, where it was looked for to iden-

tify the combined parental style related to the 
students’ school acting in two schools. 

The study population was constituted by a 
sample of adolescents convenience, being de-
fined as better acting the average of reference 
value > 8,0 and how worse school acting the 
value < 4,0. For collection of data, a demo-
graphic nquestionnaire, a picture of solemnity-
told notes and the demand scales and respon-
sivity were used parenting. 

!n both schools the predominant parental 
style was the negligent. When associate to the 
school acting, the worst incomes were related 
to the negligent style while for the best, the pre-
dominant style was the authoritative. It is ended 
that in these schools the parental styles cross 
socioeconomic barriers as for the school acting, 
and that the parents that maintain high levels 
of responsivity and demand with their children, 
these obtain better income, while those parents 
that have those low levels, the income is worse. 
This study demonstrated that the adolescents’ 
parents that maintain an effective balance be-
tween the affectivity and watching, they create 
conditions so that their children obtain a better 
school income, differently of those parents that 
don’t get this balance.

Milton Tavares de Melo Júnior 
(2005)

Computador: possibilidades e limites 
do seu uso no processo de 
aprendizagem do ensino superior

Orientação:
Prof.ª Doutora Marisete Fernandes de Lima

Este trabalho apresenta uma pesquisa rea-
lizada com oitenta e um professores do en-
sino superior dos cursos de graduação do 
Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ 
(Brasil). Além de analisar as variáveis sócio-
demográficas, o estudo abrange os seguintes 
temas: atividade docente e prática pedagó-
gica, uso do computador no processo de 
aprendizagem do ensino superior e noções 
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de conhecimento sobre a ciência da com-
putação. 

O objetivo do estudo foi diagnosticar o 
nível de conhecimento dos professores par-
ticipantes da pesquisa, com relação às no-
vas tecnologias e sua operacionalidade no 
processo de ensino-aprendizagem, especifi-
camente do uso do computador como fer-
ramenta do trabalho pedagógico, verificando 
os limites e possibilidades desse equipamen-
to. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa 
de natureza quantitativa, do tipo descritiva 
exploratória. Os dados foram obtidos atra-
vés de questionário impresso, não identifica-
do, contendo vinte e duas perguntas distri-
buídas entre fechadas, abertas e de múltipla 
escolha. 

Os resultados revelaram que existe pouca 
experiência pedagógica e um baixo nível de 
conhecimento, por parte dos entrevistados, 
no que diz respeito ao uso do computador 
no processo de aprendizagem do ensino su-
perior, bem como ao entendimento teóri-
co sobre conceitos básicos de computação. 
Com base nos resultados de pesquisa, con-
clui-se que a maior barreira imposta pelo 
computador no processo de aprendizagem 
do ensino superior situa-se na falta de co-
nhecimento/domínio do computador por 
parte dos entrevistados.

This work presents a research realised with 
eighty-one professors of the graduation courses 
at Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ 
(Brazil). Besides analizing the social-demogra-
phic variables, this study addresses the follo-
wing subjects: docent activity and pedagogical 
practice; the use of the computer in the acade-
mic learning process and notions of computer 
science knowledge. 

The goal of this study was to diagnose the 
level of knowlege of the professors which were 
interviwed during the research, regarding new 
technologies and their appliability to the lear-
nig-teaching process, and specifically the use of 
computer as a tool of the pedagogic activity, ve-
rifying the limits and possibilities of this equip-
ment. To do so, a quantitative-natured research 

of the descriptive-explorative kind was develo-
ped. The data were obtained through a set of 
twenty-two un-identified questions, distributed 
among open questions, closed questions and 
mutip!e choice questions. 

The results revealed that there is little peda-
gogical experience and a low level of knowledge 
by the interviewed, regarding both the use of 
computer in the academic learning process, and 
the theoretical understanding of basic compu-
ter concepts. On the grounds of the research 
results, it can be concluded that the biggest 
barrier imposed by the computer in the acade-
mic learning process is the lack of knowledge/
mastering of the computer by the interviewed.

Norma Lins Leite (2005)

Leitura recreativa: uma experiência 
em história em quadrinhos, no 
romance Menino de Engenho, 
de José Lins do Rego

Orientação:
Prof. Doutor Otávio Machado 
de Mendonça

Esta dissertação tem o objetivo de eviden-
ciar o processo da leitura entre estudantes 
do Colégio Motiva e da Escola Estadual “José 
Lins do Rego”, localizadas, respectivamente, 
nos municípios de João Pessoa-Pb e Pilar-
Pb (Brasil). O interesse básico do trabalho 
de pesquisa foi tentar traçar um diagnóstico, 
com base na organização e seleção da infor-
mação. Buscou-se com isso descobrir de que 
modo a escola considera o ato de leitura e 
como as atividades didáticas são caracteri-
zadas em termos de uma visão democrática, 
através do prazer da leitura de revistas em 
quadrinhos. A pesquisa, objeto do presente 
estudo, considerou a importância da leitu-
ra no processo de ensino-aprendizagem no 
contexto da leitura lúdica, com a finalidade 
de resgatar a cultura regional/popular, refe-
rendando a posição do Nordeste açucareiro, 
frente às demais regiões do país, com suas 




