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Problemática da escolha de Curso do 
9º para o 10º ano de escolaridade e a 
inserção na vida activa

Orientação: Prof. Doutor Óscar de Sousa

Neste trabalho pretendemos desocultar a 
problemática que envolve a escolha de cur-
so do 9º ano para  o  10° ano de escolarida-
de e a inserção na vida activa. 

Para a realização do trabalho empírico, se-
leccionamos dois grupos de alunos, uns do 
9º ano e outros do 10° ano de escolarida-
de, ambos pertencentes a várias escolas do 
Distrito de Santarém no sentido de auscul-
tar através de um inquérito, relativamente 
à forma como os alunos vivem estes mo-
mentos que podem ser decisivos para a sua 
vida futura. 

0s resultados encontrados indicam, de uma 
forma muito clara, que estes alunos se de-
param com urn momento dificil da sua vida, 
pois é-hes imposta a tomada de uma deci-
são, para a qual nem sempre estão prepara-
dos por razões de vária ordem, escolhendo 
cursos para os quais não têm vocação, ten-
do que mudar de curso ou até, mais grave, 
desmotivando e abandonando a escola para 
ingressar na vida activa, sem idade para en-
trar no mundo do trabalho e sem qualquer 
formação profissional para assumirem uma 
profissão digna, tornando a sua vida seme-
lhante aos voos de uma borboleta, como diz 
Joaquim Azevedo, no seu livro com idêntico 
titulo. 

In this work we want to make evident the 
problematic which involves the choice of course 
of studies from the 9th to the 10th grade and 
the integration into working life. 

To develop the empirical work we chose two 
student groups, one attending the 9th grade 
and the other one the 10th in different scho-
ols in the district of Santarem- in order to find 
out through a survey the way the students live 

these moments, the way they feel when they’re 
taking important decisions and making choices 
that will have a relevant importance for their 
future lives. The results of the survey show us 
clearlv that these students face a difficult time 
when they have to make this choice. This is a 
very hard decision and they aren’t always well 
informed to do it for different reasons. They of-
ten chose the wrong course- which has nothing 
to do with student’s real likes and interests and 
it makes exchange from one course to another 
and, even more seriously makes many lose all 
type of motivation and drop out of school to 
start working. 

Being too young, under the legal age to start 
working, having no training and no professional 
qualification they can’t get any good job op-
portunity.These students’ lives will look like the 
flights of a butterfly, as it is referred by Joaqujm 
Azevedo. 

Renata de Mari Ribas Abraão
2006

Diagnóstico das causas que levam 
o adolescente precoce ao tabagismo

Orientação: Prof. Doutor Honório Menezes

O tabagismo pode produzir importantes 
alterações de saúde na adolescência. Muitos 
esforcos têm sido feitos para o tratamento 
do fumante, mas cada vez mais se tern cons-
ciência de que só as medidas de carácter 
preventivo podem atingir as causas do pro-
blema. Neste sentido, a presente dissertação 
tem como finalidade analisar as causas que 
levam o adolescente ao tabagismo e avaliar 
as implicações dos programas existentes 
de combate a este vicio. Analisaram-se as 
principais caracteristicas dos adolescen-
tes, como a insatisfação, identificação com 
figuras parentais e muitas outras. Também 
os fatores principais que levam os jovens a 
fumar, a dependência da nicotina, as campa-
nhas destinadas à população jovem para pa-
rar de fumar, o papel da escola no  controle 
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do tabagismo e a prevenção do tabagismo 
no contexto familiar. Uma pesquisa de cam-
po foi realizada em Curitiba, Brasil, incluin-
do tres populações: a) os adolescentes que 
estudam naquela escola, num total de 207 
entrevistados, escolhidos aleatoriamente; b) 
56 pais de adolescentes e, c) 21 professo-
res. Observou-se que os adolescentes são 
mais propicios ao tabaco e que o consumo 
se deve as características do grupo etário: 
incapacidade em se envolverem nos aconte-
cimentos, os desafios e a agressividade so-
cial. Os resultados indicam que os pais e os 
professores devem se assegurar de que os 
adolescentes saibam os efeitos prejudiciais 
do tabagismo, e tambem os incentivar, ter 
um relacionamento com os nao fumantes 
para minimizar o problema do oferecimento 
do cigarro. 

 
Tabagism can cause important changes in te-

enagers’ health. Much effort has been put into 
the smoker’s treatment, and we are becoming 
more conscious that only preventive actions 
can reach the problem causes. This work aims 
to analyze the causes that lead teenagers to 
tabagism and evaluate the implications of the 
existing programs for combating this addiction. 
It was analyzed the most important teenagers’ 
characteristics such as dissatisfaction, identifi-
cation with the parental figures and others; and 
also the main factors 

leading teenagers to smoke, to be nicotine 
dependent, the campaigns to make them stop 
smoking, the school role in controlling tabagism 
and its prevention in 

the familiar context. A field research was car-
ried out in Curitiba, Brazil, including three popu-
lations: a) teens from this school, totaling 207 
interviewees chosen randomly; b) 56 teenagers’ 
parents; and c) 21 teachers. It was observed 
that teens are more inclined to consuming to-
bacco due to age-group characteristics: ability 
to deal with social issues, defiance and aggres-
siveness. The results indicate that parents and 
teachers must ensure that teens know the har-
mful effects of tabagism, and also to encourage 
them to have a relationship with non smokers 
to minimize the problem of cigarette offering. 

Francisco José Vita
2006

Concepções de liderança entre os 
professores da Academia Militar das 
Agulhas Negras: uma visão fenome-
nológica

Orientação: Profª Doutora Nilza M. Macário

Este trabalho pretende ser urn contributo 
para se identificar e compreender o tema 
da liderançaa entre os professores da Aca-
demia Militar das Agulhas Negras (AMAN). 
Estes estão  investidos da autoridade mi-
litar e magisterial e são responsáveis pela 
formação dos oficiais combatentes e futuras 
lideranças do Exército Brasileiro. A proble-
mática consiste de um novo olhar sabre as 
percepções de liderança que mediatizam as 
condutas cotidianas do professor no espaço 
da sala de aula e como isso age na interacção 
com os cadetes. A pesquisa, do tipo qualita-
tivo, ampara-se no método fenomenológi-
co-hermenêutico e na busca da consciência 
do vivido em relação ao objeto. Nos quatro 
primeiros capítulos, procede-se à revisão da 
literatura, fundamentação teórica da inves-
tigação, incluindo uma visãoo panorâmica 
da AMAN, para ilustrar o espaço geográfico 
onde o ato educativo se verifica. Seguem-se 
as análises e as conclusões inferidas do ma-
terial informativo, recolhido de uma amos-
tra de 35 professores, par meio de questio-
nário com questões abertas. De urn modo 
geral, o referencial conceitual do professor 
sabre liderança, internalizado em sua vivên-
cia, permite deduzir que se coaduna com as 
propostas doutrinárias da Instituição, mos-
trando que não há desacordo entre o pen-
samento e a práxis pedagógica, consideradas 
as dimensões pessoal e profissional. 

This work aims to be a contribution to iden-
tify and understand the theme of leadership 
among the teachers of the Brazilian military 
academy, Academia Militar das Agulhas Negras 
(AMAN). These teachers are invested with mili-
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