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RESUMO

Em um estabelecimento que trabalha com produção de 
alimentos é de fundamental importância que os 
princípios de higiene e um programa de controle de 
qualidade sejam rígidos, porque quanto menor a 
quantidade de microrganismos presentes nos 
alimentos, menos riscos de toxinfecção alimentar 
estarão submetidos os consumidores. O presente 
trabalho objetivou avaliar as condições higiênico-
sanitárias de doze açougues localizados nos três 
núcleos do município de Marabá-Pará, prestar 
treinamento e consultoria aos funcionários e 
proprietários dos açougues, e elaborar uma manual de 
Boas Práticas de Fabricação e um DVD, a fim de ajudar 
a minimizar problemas de higiene. Foram realizadas 
duas visitas em cada açougue, para a avaliação visual 
e preenchimento do check-list, verificando se os 
mesmos encontravam-se de acordo com as Boas 
Práticas de Fabricação - BPF.  De acordo com os 
resultados obtidos, pode-se constatar que todos os 
açougues não seguiam os padrões exigidos pelo 
programa de qualidade. Posteriormente, fez-se a 
elaboração de um manual de Boas Práticas e um DVD, 
a fim de dinamizar o entendimento e a aplicação do 
sistema BPF. Foi oferecido também aos proprietários e 
funcionários dos açougues um treinamento e uma 
consultoria. No treinamento foram abordados pontos 
sobre microbiologia e BPF, e a consultoria objetivou 
adequar a cada estabelecimento o BPF e reforçar o 
treinamento ministrado. Após o treinamento e a 
consultoria, fez-se novamente a aplicação do check-list 
em cada açougue para verificar se houveram melhorias 
e/ou mudanças nos estabelecimentos. Segundo os 
resultados, todos os açougues do grupo A 
apresentaram melhorias. No açougue A1, as melhorias 
foram em 33% dos itens avaliados e no açougue A2, A3 
e A4, as melhorias foram em 67%. No grupo B, apenas 

o açougue B4 não apresentou melhorias em nenhum 
dos itens avaliados. Por outro lado, no açougue B1 
100% dos itens apresentaram melhorias e adaptações 
ao programa de qualidade BPF. Nos açougues B2, B3 
e B5 as melhorias foram em 17%, 33% e 83%, 
respectivamente. No que se refere ao grupo C, os 
açougues C2 e C3 não obtiveram mudanças nos itens, 
enquanto que o açougue C1 obteve melhorias em 67% 
dos itens. Fazendo-se uma comparação entre os três 
grupos de açougues avaliados, observa-se que o 
Grupo A (59%) apresentou mais melhorias que os 
grupos B (47%) e C (22%).

PALAVRAS-CHAVE: açougue, condições higiênico-
sanitárias, consultoria. 
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RESUMO

Nas severas acidoses metabólicas, em particular 
acidose láctica, o papel da alcalinização continua 
suscitando muitas dúvidas. Isto ocorre principalmente 
quando o pH encontra-se abaixo de 7,2, quando deve-
se considerar a terapia com bicarbonato de 
sódio.Assim, neste trabalho, objetiva-se analisar a 
Influência do bicarbonato de sódio na correção do 
choque hipovolêmico grave. O estudo foi realizado com 
30 ratos machos, adultos (200 e 300g), oriundos do 
Instituto Evandro Chagas de Belém do Pará, 
submetidos a período de adaptação por 15 dias no 
LCE- UEPA. Os animais receberam água e ração ad 
libitum durante todo o experimento. Os animais foram 
distribuídos randomicamente em 6 grupos: Grupo 
Choque (GC), Grupo Ringer Lactato (GRl), Grupo 
Solução Hipertônica (GSh), Grupo Solução Hipertônica 
+ Bicarbonato de sódio (GShBc), Grupo Ringer + 
Bicarbonato de sódio(GRBc) e Grupo Bicarbonato de 
sódio(GBc) com 5 animais cada grupo. A indução do 
choque foi realizada através de cateterização da artéria 
carótida, sendo a reperfusão realizada após 30 minutos 
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de choque. A PAM foi analisada durante todo 
procedimento cirùrgico Nos tempos T0, T1, T2 (pré-
reperfusão), T3 e T4( pós-reperfusão) foi obtida 
amostra de sangue para análise gasométrica. No 3º dia 
pós- operatório foi realizada dosagem de lactato sérico 
e após isso a eutanásia foi realizada e colhido material 
para realização de estudo histopatológico. Observou-
se que os grupos que receberam bicarbonato de sódio 
(GB, GShBc e GRBc), mostraram-se mais eficientes na 
correção dos parâmetros gasométricos (pH, HCO3 e 
BE) e os níveis de lactato sérico foram inferiores nos 
grupos onde houve associação do bicarbonato de 
sódio as soluções de reperfusão (GShBc e GRBc). 
Quanto ao grau de lesão intestinal, houve menor dano 
lesional nos grupos solução hipertônica (GSh e 
GShBc), entretanto não houve diferença entre os 
grupos quando acrescentado o bicarbonato de sódio. A 
utilização do bicarbonato de sódio em associação as 
soluções de reperfusão é eficaz na correção dos 
parâmetros gasométricos e  níveis de lactato sérico, no 
entanto sem alterar o grau de lesão intestinal.

DESCRITORES: choque hipovolêmico; bicarbonato de 
sódio; ratos. 

ABUSO SEXUAL: ESTUDO DE CASOS 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
ATENDIDOS EM PROGRAMA 
GOVERNAMENTAL ESPECIALIZADO

Abuso Sexual: Estudo de Casos de Crianças e Adolescentes 
Atendidos em Programa Governamental Especializado

RESUMO

O abuso sexual contra crianças e adolescentes é um 
problema de saúde pública, devido à alta incidência e 
às sérias conseqüências. Assim, objetiva-se estudar 
casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes 
atendidos no programa Pró-Paz Integrado, em Belém-
PA, entre junho e dezembro de 2005. Realizou-se um 
estudo retrospectivo descritivo com 247 fichas de 
menores com queixa de abuso sexual. Coletou-se os 
dados: sexo, idade, situação sócio-econômica da 
vítima, conhecimento do perpetrador; idade e sexo do 
abusador, tipo de abuso, local do acontecimento, 
notificador da agressão, órgão procurado, lesões 
corporais na vítima. Meninas compunham 83,8 % das 

vítimas, 47,8% de 10 a 14 anos; 86,6 % dos 
abusadores eram conhecidos, homens (99,2 %) entre 
31 e 41 anos (22,7%). Em 40,4 % dos casos ocorreu ato 
libidinoso, 75,3 % sem lesões corporais, na casa da 
vítima em 37,7 % das vezes. Mães notificaram 55,1 % 
dos abusos, procurando-se em 61,9% dos casos a 
delegacia. Conclui-se que predominou o abuso sexual 
contra meninas entre 10 e 14 anos, por abusadores 
conhecidos, homens entre 31 e 40 anos com o ato 
libidinoso como principal forma de abuso, e a delegacia 
como principal órgão de notificação, geralmente pela 
mãe da vítima.

DESCRITORES: abuso sexual de menor, violência 
sexual, adolescente, criança.

A EDUCAÇÃO MUSICAL
NAS ESCOLAS ESTADUAIS DO BAIRRO 
DA CIDADE VELHA, EM BELÉM DO 
PARÁ: UM ESTUDO DE CASO.

Alexsandro Bandeira de Souza 

RESUMO

Este trabalho analisará a situação da Educação 
Musical no bairro da Cidade Velha, em Belém do Pará, 
através das escolas estaduais do referido bairro, que 
são: Escola Estadual de Ensino Fundamental (E.E.E.F) 
Caldeira Castelo Branco, Escola Estadual de Ensino 
Fundamental (E.E.E.F) General Gurjão, Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio (E.E.E.F.M) 
Rui Barbosa e a Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio (E.E.E.F.M) Profº. David 
Salomão Mufarrej. Com isso, será investigado se estas 
estão cumprindo a LDB nº. 9394/96, no que concerne 
ao ensino da Música. Esta pesquisa estará 
fundamentada em fontes primárias e secundárias, 
como as entrevistas realizadas com os alunos, 
professoras de artes/Educação Artística e as 
orientadoras pedagógicas, assim como as 
observações realizadas nas escolas, nas bibliografias 
de documentos específicos e Projetos Político-
Pedagógicos. Os resultados da pesquisa mostram o 
descumprimento da referida LDB e a ausência da 
música no ensino estadual, da Cidade Velha.

Palavras-chave: LDB nº. 9394/96. PCNs-Artes. 
Projetos Político-Pedagógicos.
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RESUMO

O estudo realizado teve como objetivo, utilizar o soro do 
leite bovino para a elaboração de uma bebida à base de 
soro de leite com importantes características 
funcionais, tendo em vista quantidades significativas 
de proteínas, vitaminas e minerais presentes no soro; 
além ainda da adição de frutas típicas da região 
amazônica como o taperebá (Spondias mombim L.) e a 
goiaba (Psidium guajava L.) cujas polpas são nutritivas. 
Após a elaboração de diversas formulações para a 
bebida com ou sem adição de água obteve-se os 
produtos finais: bebida pasteurizada sabor taperebá 
com diluição e bebida pasteurizada sabor goiaba sem 
diluição. Em seguida foram realizadas análises físico-
químicas, microbiológicas e sensoriais. Na análise 
físico-química os resultados mostraram que a bebida 
sabor taperebá apresentou 82,62% de umidade; 0,71% 
de proteínas; 0,32% de cinzas; 0,52% de lipídios; 
14,86% de carboidratos; 5,92 μg/g de carotenóides 
totais; 0,97% de fibras; valor calórico de 65,99 
kcal/100g; 0,32% acidez; pH 3,51 e 17 °Brix. Enquanto 
que a bebida sabor goiaba apresentou 73,48% de 
umidade; 0,60% de proteínas; 0,49% de cinzas; 1,46% 
de lipídios; 18,97% de carboidratos; 10,26 μg/g de 
carotenóides (licopeno); 5% de fibras; valor calórico 
86,42 kcal/100g; 0,21% acidez; pH 4,46 e 17 °Brix. Os 
resultados das análises microbiológicas mostraram 
que a bebida está dentro dos padrões exigidos pela 
legislação vigente por isso apto ao consumo. Na 
análise sensorial final a bebida sabor goiaba obteve 
maior aceitação (76,92%) enquanto que a bebida sabor 
taperebá obteve 70,07% de aceitabilidade; quanto a 
intenção de compra as duas obtiveram nota 4, 
correspondendo que “possivelmente compraria”, logo 
podendo ser comercializados. 

Termos para indexação: Soro de leite bovino, 
taperebá, goiaba, alimento funcional.

ABSTRACT

The survey realized had  like an objective , made good 
use of the serum of the bovine for elaboration from a 
beverage with important characteristics it works , owing 
to significants quantities of protein , vitamins & minerals 
presents into the serum ; beyond again from addition of 
fruits typical from amazon region like the Taperebá 
Spondias mombim L. ) & the guava (Psidium guajava L. 
) what are highly nutrient. After the elaboration of many 
formulations for beverage with or without addition of 
water obtained the end’s product : beverage taste 
Taperebá with dilution & beverage taste Guava without 
dilution. Than have been realized overhauls physical - 
microbiologicals chemistry & sensorial. On analysis 
physical - chemistry the outcomes they showed that the 
beverage taste Taperebá presented 82,62% of 
humidity ; 0,71% of protein ; 0,32% of ashes ; 0,52% of 
lipid ; 14,86% of Carboidratos ; 5,92 mg/g of 
carotenóides (criptoxantina ); 0,97% of fibers ; value 
caloric kcal 65,99/100g; 0,32% acidity pH °Brix 17. 
While the beverage taste Guava she presented 73,48% 
of humidity ; 0,60% of protein ; 0,49% of ashes ; 1,46% 
of lipid ; 18,97% of Carboidratos mg g of carotenóides 
licopeno ); 5% of fibers ;value caloric kcal 86,42 /100g; 
0,21% acidity pH °Brix 17. The outcomes from the 
microbiologicals overhauls they showed what the 
beverage is inside from the standards required by law 
effective by it apt the comsumption. On the last 
sensorial analysis the beverage taste Guava got major 
acceptability (76,92%) while the beverage taste 
Tapereba got 70,07% of acceptability ; regarding 
intention of buys they both got grade number 4 that  
corresponding the “possibilities(or you can use the 
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word “opportunity) of buy ",  so they can be marketed.

Keywords: Bovine milk serum, yellow mombin, guava, 
functional food.

INTRODUÇÃO

A procura no mercado alimentício por produtos que 
além de nutrir, promovem a saúde e auxiliam na 
prevenção de doenças, os chamados funcionais, tem 
aumentado nas últimas duas décadas.
 Entre os alimentos que passaram a ser mais 
consumidos por suas propriedades benéficas à saúde, 
destacam-se o leite e seus derivados, ricos em 
proteínas, carboidratos, minerais, vitaminas e em 
substâncias ativas na redução dos riscos de doenças 
crônico-degenerativas.
O leite é o alimento natural mais completo, de fácil 
digestão e se configura como indispensável ao 
organismo devido ser fonte de cálcio, fósforo, 
vitaminas, proteínas, açúcar e gordura. Suas proteínas 
são consideradas completas, contendo todos os 
aminoácidos essenciais ao organismo. Daí sua grande 
importância na nutrição, que na infância auxilia no 
crescimento e desenvolvimento do ser humano. 
Pode ser consumido in natura, industrializado ou 
modificado, o que constitui os derivados do leite e que 
também são muito apreciados por suas características 
sensoriais e nutricionais.  
O Brasil é um dos maiores países produtores de leites e 
derivados, dentre eles iogurtes, bebidas lácteas e 
diversos tipos de queijos que são produzidos 
diariamente, gerando grande quantidade de resíduo 
proveniente principalmente da elaboração dos queijos; 
o soro lácteo é geralmente descartado em mananciais, 
devido a maioria dos laticínios ainda não possuírem 
tecnologias para aproveitar esse resíduo altamente 
nutritivo.
A qualidade de um alimento é definida pela sua 
composição, suas propriedades nutricionais e 
funcionais. A composição é caracterizada pelas 
quantidades ou proporções de seus vários 
componentes; as propriedades nutricionais pela sua 
r i q u e z a  e m  n u t r i e n t e s  e s s e n c i a i s ,  p e l a  
biodisponibilidade de tais nutrientes e pela ausência de 
substâncias tóxicas e/ou antinutricionais (SGARBIERI, 
1996).

Este trabalho tem como objetivo a elaboração de uma 
bebida a partir do soro de leite bovino com 
características nutricionais e funcionais, adicionada de 
goiaba (Psidium guajava L.) e taperebá (Spondias 
mombin L.), frutas da região ricas em vitaminas, 
minerais e outros componentes de fundamental 
importância nutricional.

MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 - Material
2.1.1 - Soro de leite bovino: foram utilizados no total 14 
litros de soro de leite bovino, oriundos da produção 
artesanal de queijos no município de Paragominas/Pa. 
2.1.2 - Polpa de frutas: as polpas de goiaba e taperebá 
foram obtidas na Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-
Açu – CAMTA, num total de 2 kg de polpa de Goiaba e 2 
kg de polpa de Taperebá, sem a adição de 
conservantes e previamente pasteurizadas. 
2.1.3 - Sacarose comercial: utilizou-se açúcar do tipo 
refinado da marca União, obtido em supermercado da 
cidade.
2.1.4 - Água: foi utilizada água mineral da marca Indaiá.
2.2 - Métodos
2.2.1 – Processo de obtenção das bebidas
As bebidas foram elaboradas no Laboratório de 
Agroindústria (EMBRAPA), baseando-se na 
formulação adotada por ABREU (1999) e após vários 
testes preliminares determinou-se a formulação da 
bebida sabor goiaba (A) e bebida sabor taberebá (B).
2.2.2 - Seleção da matéria-prima
Foi obtida através da dessora de queijos de coagulação 
enzimática sob condições higiênicas a fim de garantir a 
qualidade do produto final e padronização dos métodos 
de elaboração e conservação.
2.2.3 - Filtração
A filtração foi realizada através de peneira fina 
previamente sanitizada com a finalidade de retirar as 
partículas sólidas indesejáveis presentes no soro.
2.2.4 - Pesagem
Foi realizada em balança digital utilizando becker, com 
o objetivo de se trabalhar com pesos que pudessem ser 
util izados de forma precisa na formulação 
desenvolvida.
2.2.5 - Mistura
Foi realizado em becker de 1500 ml com espátula de 
aço inox, após a adição de polpa de fruta, açúcar e 
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água.
2.2.6 – Homogeneização
Foi utilizado liquidificador industrial para tornar a 
mistura homogênea.
2.2.7 – Pasteurização
Foi  rea l izada em equipamento adequado 
(pasteurizador) definindo-a como pasteurização rápida 
à temperatura de 75 °C por 20 segundos; com a 
finalidade de eliminar microrganismos e não 
desnaturar as proteínas.
2.2.8 – Envase
Foi realizado à quente utilizando garrafas de vidro de 
250 e 300 mL com tampas plásticas previamente 
sanitizadas.
2.2.9 - Refrigeração
Foi utilizado refrigerador comum com temperatura de 3 
°C, para inibir o crescimento microbiano e manter as 
características sensoriais do produto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 - Resultados das análises físico-químicas
Os resultados das análises físico-químicas do soro e 
das bebidas sabor goiaba (A) e sabor taperebá (B) 
estão apresentados nas Tabelas 1 e 2,   
respectivamente, assim como os valores citados por 
BRASIL (2001).

Tabela 1- Resultado da análise do soro de queijo

Soro de queijo Valor

pH

Acidez

6,47

0,10

Os resultados de acidez e pH (Tabela 1) classificam o 
soro como tipo doce, e o valor de pH demonstra um 
soro de qualidade devido o mesmo não se encontrar 
acidificado.

Tabela 2 - Resultado das análises físico-químicas das 
bebidas sabor goiaba (A) e sabor taperebá (B)

DETERMINAÇÃO A B* Soro

Umidade (%) 73,48 Soro Soro

Cinzas (%) 0,49 Soro Soro

Proteínas (%) 0,60 Soro Soro

Lipídios (%) 1,46 Soro Soro

Carboidratos (%) 18,97 Soro Soro

Valor Energético (Kcal/100g) 86,42 Soro Soro

Fibras (%) 5 Soro Soro

Acidez (%) 0,21 Soro Soro

pH 4,46 Soro Soro

Sólidos solúveis totais (°Brix) 17 Soro Soro

Carotenóides Totais (μg/g) 10,26 Soro Soro

* Adição de água

3.1.1 - Umidade
Como podemos observar na Tabela 2, a legislação 
(BRASIL, 2001) não apresenta padrão para umidade 
em bebida láctea com adição. Porém em relação às 
formulações obtidas, observa-se que a bebida láctea 
sabor taperebá (B) apresentou maior teor de umidade 
(82,62%) em relação a bebida láctea sabor goiaba (A) 
(73,48%). O resultado pode ser explicado pelo fato do 
taperebá “in natura” apresentar em sua composição 
química cerca de 82.70% de umidade (BAROSSO et al, 
1999), enquanto que a Goiaba “in natura” apresenta em 
média 80,80% de umidade (CAMTA,2006). Outro fator 
deve-se a formulação da bebida B, onde a mesma foi 
diluída com água, consequentemente aumentando seu 
teor de umidade.

3.1.2 - Proteínas
Quanto ao teor de proteína (Tabela 2) tanto na bebida A 
(0,60%) quanto na bebida B (0,71%) percebe-se 
quantidades inferiores em relação ao exigido pela 
legislação para bebida a partir de leite (mínimo 1%). 
Porém, o baixo teor encontrado de proteínas, justifica-
se por se tratar de bebida a partir do soro, logo o mesmo 
possui composição centesimal diferente do leite 
bovino, sendo a legislação citada acima de no mínimo 
1% utilizada apenas para comparações. 
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Além do que, apesar dos teores de proteínas terem 
sido inferior a legislação para bebida a partir de leite, 
devemos levar em consideração que trata-se de um 
resíduo (soro) com qualidades funcionais que até então 
era desperdiçado, sendo de grande importância a 
agregação de valores visto a importância das proteínas 
do soro do leite.

3.1.3 - Lipídeos e Valor Energético
A Tabela 2 mostra que o teor de lipídios na bebida A 
(1,46%) foi maior em relação  a bebida B (0,52%), tal 
fato pode está relacionado a adição de água na 
formulação da ultima bebida, modificando a 
composição centesimal de ambas. No entanto, os 
teores de lipídios se apresentaram inferiores ao exigido 
pela legislação que é de no mínimo de 2% para bebida 
láctea (BRASIL, 2001). 
Com relação ao valor energético a bebida A 
consequentemente apresentou maior percentual de 
calorias (86,42Kcal) como mostra a Tabela 12, 
enquanto que a bebida B apresentou 65,99 Kcal. 
Embora na composição química de cada fruta exista 
para cada 30g da polpa de goiaba e taperebá 
igualmente 20 Kcal (CAMTA, 2006) a diferença no valor 
calórico encontrado deve levar em consideração a 
adição de água na formulação da bebida láctea de 
sabor taperebá . Segundo a equação de determinação 
do valor energético (item 3.2.3), os teores de lipídeos 
encontrados devem ser multiplicados por 9, como as 
bebidas apresentaram baixos teores neste 
constituinte, consequentemente as bebidas 
formuladas apresentaram baixos valores energéticos.

3.1.4 - Acidez e pH  
Os resultados de acidez e pH (Tabela 2) classificam o 
soro como tipo doce, e o valor de pH demonstra um 
soro de qualidade devido o mesmo não se encontrar 
acidificado.
O percentual de acidez na bebida A (0,21%) foi inferior 
à bebida B (0,32%) como mostra a Tabela 2. Isso se 
deve ao fato de que o taperebá que dera sabor a esta 
bebida apresenta em sua composição química acidez 
de 1,65% (BARBOSA, 1983), superior à acidez 
encontrada na polpa da goiaba que é de 0,5% 
(MARTIN e KATO, 1988). Logo, justifica-se o pH 
encontrado nas bebidas, sendo este inversamente 
proporcional a acidez, observou-se na bebida A valor 

de 4,46 e na bebida B 3,51. Estando estes resultados 
de acordo com os encontrados por MARTIN & KATO 
(1988) que analisando frutas “in natura” encontraram 
para goiaba e taperebá valores de pH respectivamente 
de 3,6 e 2,1.

3.1.5 - Fibras
Em relação à quantidade de fibras mostrada na Tabela 
2, percebe-se maior teor de fibras na bebida A (5%) 
quando comparada com a bebida B (0,97%), tal 
diferença ocorre em conseqüência da quantidade de 
fibras na polpa de ambas as frutas, tendo a goiaba em 
100 gramas de polpa cerca de 5,3 % (MARTIN & 
KATO,1988); enquanto que em 100 gramas da polpa 
de taperebá tem-se cerca de 1,13% (BARBOSA et al, 
1981). Quanto à legislação não é possível realizar 
comparações com as duas bebidas, uma vez que a 
legislação não estabelece limites de fibras para 
bebidas lácteas com adição (BRASIL, 2001)

3.1.6 - Cinzas
O resultado da análise de cinzas (Tabela 2), 
demonstrou que a bebida A obteve o percentual de 
0,49 % de minerais, superando assim a quantidade 
encontrada na bebida B com percentual de  0,32%. Os 
resultados encontrados não refletem as quantidades 
de minerais presentes nas polpas das frutas. Uma vez 
que a goiaba é uma fruta que possui quantidades de 
minerais inferiores ao taperebá (NETO & SOARES, 
1996). Porém, explica-se o menor teor de minerais na 
bebida sabor taperebá, devido  a pequena quantidade 
de adição de polpa dessa fruta na bebida, em virtude da 
compensação de água na formulação.

.3.1.7 - Carboidratos
O percentual de carboidrato encontrado na bebida A foi 
18,97%; valor superior ao apresentado na formulação 
da bebida B (14,86%). Esses resultados se explicam 
através da quantidade de carboidratos presentes nas 
frutas, onde a Goiaba em 100g da polpa da fruta 
apresenta 17,3g de carboidrato (PEREIRA, 1995); 
enquanto que a polpa do Taperebá tem em sua 
composição química 12,4g em 100g de sua polpa 
(AGOSTINI, 2006). 

3.1.8 - Carotenóides
Tendo em vista a propriedade funcional da bebida 
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realizou-se ainda a análise do teor de carotenóides 
totais, onde se obteve no resultado 10,26μg/g de 
carotenóides totais na bebida A, enquanto que a bebida 
B apresentou quantidade de 5,92μg/g. Segundo 
GUATCHUP (2006) dentre várias frutas, a goiaba é a 
que apresenta maiores quantidades de carotenóides 
sendo o licopeno o predominate no fruto, com teores de 
6,5 mg/100g, o que faz a polpa apresentar maior 
atividade antioxidante.

3.2 - Resultado das análises microbiológicas
A Tabela 3 mostra os resultados das análises 
microbiológicas das bebidas sabor goiaba (A) e sabor 
taperebá (B).

Tabela 3 - Resultado das análises microbiológicas das 
bebidas sabor goiaba (A) e sabor taperebá (B).

Análises A B BRASIL 2001

Coliformes
Totais (35)

Coliformes
Fecais (45)

Aus.

Aus.

Bolores e
Leveduras 1 x 102 UFC/g ou l

Bactérias 2 x 103 UFC/g ou l

Salmonella

Aus.

Aus.

Aus.

Aus.

2 x 102 UFC/g ou l 

2 x 102 UFC/g ou l  

Aus.

Aus.

----

----

----

1,5 x 105 UFC/g ou l

----

----

Staphyloccoccus
aureus

De acordo com a Tabela 3, os produtos elaborados 
apresentaram ausência de Coliformes totais e fecais,  
Staphyloccoccus aureus e Salmonella, estando assim 
de acordo com os padrões estabelecidos pela 
legislação vigente (BRASIL 2001). 
Os resultados das análises para bactérias, bolores e 
leveduras apresentaram-se baixas contagens para os 
dois sabores, porém a legislação não estabelece 
limites para estas análises.
Os respectivos resultados indicam condições 
higiênico-sanitário satisfatória, sendo assim, pode-se 
afirmar que as bebidas pasteurizadas sabor goiaba (A) 
e sabor taperebá (B) são consideradas próprias para o 
consumo. Entretanto, a pasteurização aplicada não 
eliminou completamente a carga microbiana 
inicialmente existente (bolores, levedura e bactérias).

3.3 - Resultado da análise sensorial
A Tabela 4 mostra o resultado da análise sensorial, 
intenção de compra e aceitabilidade.

Tabela 4 - Resultado da análise sensorial, intenção de 
compra e aceitabilidade.

BEBIDA MÉDIA ACEITABILIDADE INTENÇÃO DE COMPRA

Sabor Goiaba 7,00 76,92% 85,2%

Sabor
Taperebá 6,23 70,07% 79,2%

Através dos resultados, pode-se observar que os dois 
sabores da bebida obtiveram consideráveis índices 
percentuais na análise sensorial, sendo que a bebida 
sabor goiaba obteve maior média (7,00) em relação a 
bebida sabor taperebá que apresentou média de  6,23. 
Segundo observações dos provadores a bebida de 
sabor goiaba apresentou maior índice de aceitação em 
virtude de sua viscosidade, cor e aroma, ficando a 
mesma com 76,92% de aceitabilidade e a bebida sabor 
Taperebá com 70,07%, como ilustra o histograma.
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A partir da elaboração da bebida pasteurizada a base 
de soro de leite bovino, podemos constatar que além da 
agregação de valor a um resíduo que possivelmente 
seria descartado pelos laticínios, as análises físico-
quimicas mostraram que esta bebida com sabor de 
frutas regionais (goiaba e taperebá) é nutritiva, tendo 
em vista consideráveis teores de fibras, além de 
importantes quantidades de carotenóides.

CONCLUSÃO
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Através das análises microbiológicas podemos 
assegurar ainda que a bebida pasteurizada encontra-
se em condições higiênico-sanitárias adequadas, 
estando o produto apto ao consumo.
Com a análise sensorial, constatamos que a bebida 
obteve boa aceitação, sendo que a bebida de 
formulação sabor goiaba obteve percentual de maior 
aceitabilidade (76,92%) em relação a bebida de sabor 
taperebá (70,07%).
Por fim, podemos assegurar que a bebida pasteurizada 
com sabor de frutas regionais, além de seus atributos 
nutricionais, possui custo accessível a população em 
geral, pois sua matéria-prima (soro de leite bovino) 
pode ser adquirida a baixo custo ou até gratuitamente 
em laticínios.
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ELABORAÇÃO DE GELÉIA A PARTIR
DA CASCA DA MANGA

José Pinheiro da Silva
Weslem Afonso Pinto do Carmo

RESUMO

A realização deste estudo teve como objetivo agregar 
valor econômico aos resíduos da casca da manga 
(Mangífera indica L), descartados durante 
processamento industrial, para a elaboração de uma 
geléia. Minimizar as agressões ao meio ambiente é 
apenas uma das vantagens apresentadas. Por outro 
lado contribuiu-se para obtenção de um custo menor na 
produção de polpa; reduzindo uma carga significativa 
de resíduo orgânico obtendo uma nova fonte de 
alimentação. A fabricação da geléia a partir da casca da 
manga  mos t rou -se  v i áve l  t ecno lóg i ca  e  
nutricionalmente, obtendo bons resultados dos 
componentes da tabela centesimal, além de um 
fluxograma relativamente simples. Recomenda-se 
apenas  uma adaptação  no  p rocesso  de  
filtração/prensagem em escala industrial, pois esta 
etapa foi executada de forma artesanal em laboratório. 
Neste trabalho realizou-se análise físico-química a fim 
de identificar características nutricionais; análise 
microbiológica com intuito de indicar e comprovar as 
condições de higiene durante o seu processamento e 
análise sensorial utilizando-se Escala Hedônica de 
nove pontos para determinar a aceitabilidade do 
produto. Os resultados obtidos da análise físico-
química apontou um produto de caráter alimentício, 
com pH de 3,41, acidez de 0,95 %, e um teor de sólidos 
solúveis totais de 57° Brix. O resultado da análise 
microbiológica mostrou ausência de contaminação, 
confirmando as boas condições de processamento e 
sua aceitabilidade; segundo os resultados da análise 
sensorial, foi de 84,44%, evidenciando a viabilidade da 
utilização do resíduo da manga na elaboração de um 
produto geleificado. A peculiaridade da matéria-prima 
proporcionou uma economia na adição do açúcar, já 
que a proporção utilizada requer menos desse 
componente, viabilizando assim, economia no 
processo de produção. Após analisar todos os 
resultados conclui-se que este novo produto obteve 
boa aceitação junto aos provadores, levando-se ainda 

em consideração que o estudo visa contribuir com a 
comunidade no intuito de fornecer mais uma alternativa 
como fonte de alimento, deste importante recurso que é 
a casca da manga. Através desta contribuição espera-
se que este trabalho venha a ser utilizados por futuros 
empreendedores que queiram investir na agroindústria 
para geração de emprego e renda.

Palavras-chave: Reaproveitamento, recursos 
alimentares, geléia, manga.
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PATERNIDADE JUVENIL: MEDOS E ANSEIOS E A REPERCUSSÃO
NA FAMÍLIA E NA ESCOLA.

Aline Ribeiro Assunção
Denize Roberta Del-Teto Ramos
Márcia Cristina da Silva Rocha¹

Maria de Jesus da Conceição Ferreira da Fonseca

RESUMO

A paternidade na adolescência, mesmo estando 
presente socialmente, pouco tem sido estudada, 
especialmente no estado do Pará. Na tentativa de 
contribuir para ampliar esta discussão, investigamos os 
medos, anseios e a repercussão deste tipo de 
paternidade na escola e na família, desse modo, 
buscamos responder a seguinte questão: Quais os 
medos e anseios vivenciados por pais adolescentes 
frente a esta questão social? Objetivando analisar a 
repercussão da paternidade juvenil na vida escolar e 
familiar destes adolescentes, considerando, também, 
as implicações psicossociais, por ela ocasionadas e 
contribuir na compreensão dos sentimentos vividos por 
esses garotos. Foram ouvidos cinco adolescentes, 
sendo os seus depoimentos organizados em casos. 
Assim, o trabalho apresentou cinco casos de vivência 
de paternidade precoce. Os resultados mostraram que, 
a maioria, dos garotos apresentou desinformações e 
imaturidade quanto ao fato de terem sido pais 
precocemente, e mesmo sofrendo com a situação dos 
filhos, as famílias os acolheram e auxiliaram frente a 
essa nova postura social, sendo que o maior problema 
evidenciado foi o de ordem financeira. Percebeu-se, 
ainda, que esta situação interferiu no processo de 
escolarização, pois, mesmo continuando a freqüentar a 
escola, a maioria precisou utilizar parte de seu tempo 
em atividades de trabalho, visando o sustento de sua 
nova família.   

Palavras - Chaves: Paternidade, Adolescência, 
Escola, Família.

ABSTRACT

The paternity in the adolescence, exactly being present 
socially, little has been studied, especially in the state of 
Pará. In the attempt to contribute to extend this quarrel, 
we investigate the fears, yearnings and the 
repercussion of this type of paternity in the school and 
the family, in this way, we search to answer the 
following question: Which the fears and yearnings lived 
deeply for adolescent parents front to this social 
matter? Objectifying to analyze the repercussion of the 
youthful paternity in the pertaining to school and familiar 
life of these adolescents, considering, also, the 
psicossociais implications, for it caused and to 
contribute in the understanding of the feelings lived for 
these boys. Five adolescents had been heard, being its 
depositions organized in cases. Thus, the work 
presented five cases of experience of precocious 
paternity. The results had shown that, the majority, of 
the boys presented disinformations and immaturity how 
much to the fact to have been parents precociously, and 
same suffering with the situation from the children, the 
families they had received them and they assisted front 
to this new social position, being that the biggest 
evidenced problem was of financial order. It was 
perceived, still, that this situation intervened with the 
escolarização process, therefore, exactly continuing to 
frequent the school, the majority needed to use part of 
its time in activities of work, being aimed at the 
sustenance of its new family. 

Words Keys: Paternity, Adolescence, School, Family.

1 – Graduadas em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará – UEPA.
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INTRODUÇÃO

O nosso trabalhou objetivou estudar a paternidade na 
adolescência, uma vez que são mínimas as pesquisas 
e literaturas que abordam tal fenômeno. Nesse 
contexto, sentimos a necessidade de investigar tal 
problemática, pois a nossa sociedade parece estar 
ignorando o papel do pai adolescente, mesmo com o 
crescente aumento dessa categoria social em nosso 
meio, colocando a nós, futuros pedagogos, um desafio 
a mais, já que estes pais quase sempre estão no 
interior das escolas como sujeitos anônimos, na 
medida em que as mesmas têm omitido o seu papel de 
fomentar indagações, conhecimentos e orientações 
acerca da sexualidade e suas várias dimensões.
Assim, buscamos investigar: Quais os medos e 
anseios vivenciados por pais adolescentes frente a 
esta questão social?
Dessa maneira, realizamos uma pesquisa de 
abordagem qualitativa, apoiada na compreensão de 
que este tipo de estudo favorece a busca de respostas 
às questões particulares, que não podem ser 
quantificadas por estarem relacionadas com o universo 
dos significados, valores, crenças, atitudes e das 
relações humanas. De acordo com Mynaio (2001), a 
abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos 
significados e das ações e relações humanas. 

A pesquisa caracterizou-se por um estudo de 
caso que segundo Bogdan e Biklen (1994, p.89), 
“consiste na observação detalhada de um contexto ou 
indivíduo de uma única fonte de documento, ou um 
acontecimento específico”.
Optamos pelo estudo de caso, pois partimos do 
princípio de qualquer caso estudado em profundidade 
pode ser considerado representativo de muitos outros 
ou até de outros casos semelhantes, tal estudo permite 
anal isar  e expl icar  determinados grupos,  
comunidades, indivíduos com intuito de obter maior 
compreensão. 
Os participantes da pesquisa foram cinco adolescentes 
com idade entre 14 e 17 anos que estão vivenciando a 
paternidade, todos residentes no município de 
Ananindeua - Pará - Brasil. Considerando a grande 
dificuldade enfrentada para conseguirmos qualquer 
contato com os pais precoces que se enquadrasse em 
nossos critérios de inclusão acima referidos, os 

participantes do trabalho foram selecionados por 
indicação de pessoas que apresentavam vínculo de 
amizade com as pesquisadoras e que conheciam pais 
adolescentes. 
Dessa forma a pesquisa foi realizada a partir das 
seguintes atividades: levantamentos bibliográficos em 
livros, artigos científicos, trabalhos de conclusão de 
curso, monografias, teses de doutorado, Internet e 
pesquisa de campo, esta ocorreu no período de 
Dezembro/ 2006, sendo que empregamos a técnica de 
observação e entrevistas focalizadas.
Para sistematizar os dados, trabalhou-se por casos, a 
partir das entrevistas e observações realizadas.  Os 
participantes foram denominados de personagens de 
história em quadrinhos para preservar a identidade dos 
mesmos. A análise dos dados foi feita com base nos 
depoimentos dos adolescentes pais, observações 
realizadas e na literatura que orienta o estudo. 

No primeiro capítulo falamos sobre a 
sexualidade e paternidade na adolescência, 
destacando, primeiramente, os aspectos gerais que 
caracterizam a adolescência. Assim, com base na 
literatura estudada e a partir do conceito da OMS, 
compreendemos a adolescência como o período do 
desenvolvimento humano definido pela transição entre 
a infância e a idade adulta, que considere tanto os 
aspectos biológicos, como também, os psíquicos, 
sociais e culturais.

Em seguida, tratou-se da sexualidade e vida 
afetiva, considerando a primeira como resultado não só 
das transformações físicas, hormonais e reprodutivas, 
mas também das experiências ocorridas em seu 
núcleo familiar, no meio escolar e nos grupos de 
pertencimento, com seus valores, normas e regras 
(FREUD (1905) apud BOCK et al e MANDÚ (2001)). 
Enquanto que, a vida afetiva se caracteriza pelas 
emoções e sentimentos que afloram mais 
intensamente neste período de desenvolvimento 
humano. Assim, o namoro aparece como uma das 
vivências mais significativas da adolescência, sendo 
considerado como uma fase de conhecimento 
recíproco e o primeiro passo para um relacionamento a 
dois.

Outro aspecto abordado, ainda no primeiro 
capítulo, refere-se à paternidade precoce e a 
repercussão na família. 

Lyra (1997), afirma ainda que a paternidade 
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adolescente, em geral, não é tematizada, e quando 
aparece como objeto de preocupação surge a partir de 
uma abordagem preventiva ou punitiva, ou seja, 
associada ao entendimento de que a paternidade nesta 
etapa da vida deveria ser evitada e caso esta ocorra 
que o jovem deve “reparar o erro” cometido através do 
casamento.

Com tal constatação, o autor supracitado, 
observa que a paternidade adolescente constitui “um 
não lugar na sociedade brasileira...” (LYRA, 1997, p. 
10). Esse não lugar da paternidade seria decorrente do 
fato de em nossa sociedade, o filho ser percebido como 
sendo da mãe e ao fato de o adolescente ser 
reconhecido, sobretudo, no papel de filho.
A família, neste contexto, representa papel 
fundamental como suporte emocional e financeiro para 
o adolescente, que vivencia a paternidade precoce, 
independente das condições de vida a que esteja 
exposto o núcleo familiar, mas o silêncio social 
observado por Lyra (1997), a traduz como um problema 
a ser vivido e resolvido em família, e em geral, sem 
outras formas de apoio.
Trabalhamos, também, a orientação sexual como um 
caminho para a sexualidade responsável, pois como 
afirma Pinto (1999) tal orientação é um processo que 
auxiliará o jovem a descobrir e a desenvolver suas 
próprias capacidades sexuais, bem como facilitará o 
desenvolvimento de suas possibilidades e de seu 
potencial como ser sexual e social de modo a ajudá-lo a 
se tornar uma pessoa autônoma. 
Depois do referencial teórico estudado, no segundo 
capítulo, apresentamos os casos ouvidos durante a 
pesquisa de campo e suas análises, por meio de 
estudo de caso.
Dessa maneira, o primeiro caso foi do adolescente 
Homem Aranha de 14 anos, que estudava na Escola 
Municipal Dr. Benedito Maia e até o momento da 
pesquisa cursava a 5º série do Ensino Fundamental, o 
mesmo iniciou sua vida sexual aos 12 anos, sendo que 
não perdeu a virgindade com a atual parceira, pois já 
mantinha relações sexuais com outras parceiras. É pai 
de uma menina de dois meses de idade. A sua 
companheira tem 26 anos e trabalhava como 
doméstica no Município de Belém, enquanto o referido 
adolescente trabalha informalmente em um deposito 
de gás. 

Ao analisarmos a história de Homem Aranha, 

percebemos a imaturidade do rapaz frente ao tema 
abordado, pois o mesmo mostrou-se despreparado 
para desenvolver seu papel paterno, já que não 
pensava em ser pai na adolescência e menos ainda 
com tal idade. 
Observou-se que o pai adolescente recebeu apoio 
apenas da mãe, e por ser menor de idade, não pode 
exercer a atividade formal, mostrando assim sua 
d e p e n d ê n c i a  e m  r e l a ç ã o  à  f a m í l i a  e ,  
conseqüentemente, a dificuldade encontrada de 
sustentar e oferecer uma boa educação à criança. Esta 
análise vem ao encontro da afirmativa antes 
mencionada, com base em Lyra (1997), de que a 
família exerce papel determinante como suporte 
financeiro e psicológico para o pai adolescente.
Quanto ao papel da escola em orientar e desenvolver 
trabalhos pedagógicos voltados à sexualidade e a 
gravidez/ paternidade, segundo o entrevistado a 
instituição de ensino onde estuda não desenvolve 
atividades voltadas para essas temáticas, o mesmo 
alegou que nunca participou de palestras, seminários, 
aulas expositivas sobre DST, métodos contraceptivos, 
sexo, afetividade, dentre outros. Verificamos que 
mesmo a orientação sexual sendo um tema transversal 
contido nos PCN, as ações escolares parecem pouco 
contribuir na sexualidade de seus alunos, na medida 
em que são mínimos os conteúdos trabalhados sobre a 
temática, ou quando tratados ocorrem de maneira 
superficial e insuficiente nas disciplinas de biologia e 
ciências ou em nível de debates meramente 
informativos (COSTA et al, 2006).
O segundo caso foi de Batmam. O mesmo tem 17 anos 
e, atualmente, não estuda. Iniciou sua vida sexual aos 
13 anos e, presentemente, sua namorada, de 19, 
estava grávida de sete meses. Ambos possuíam um 
relacionamento de dois anos e seis meses, contudo, 
não moravam juntos. O adolescente foi criado por uma 
tia materna, com quem convive até o momento da 
pesquisa, e sua parceira residia com os pais, os dois 
moravam no bairro do Coqueiro em Ananindeua.
Batmam atribuiu o seu estado de paternidade precoce 
à sua irresponsabilidade, pois segundo ele, possuía 
informações sobre métodos contraceptivos, sexo, 
DST, entre outros assuntos relacionados à 
sexualidade, logo, estava consciente das implicações 
ocasionadas pela falta do uso de contraceptivos. 
Entretanto, tais informações foram adquiridas através 
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da mídia e de seu de amigos, e apesar da carência de 
orientação sexual no espaço escolar somado a 
ausência de diálogos na família sobre á temática em 
questão, o adolescente julga importante o 
desenvolvimento de trabalhos pedagógicos em torno 
do assunto.
Com base na entrevista de Batmam, percebemos que o 
mesmo, apesar de reconhecer sua imaturidade diante 
da situação vivida, assumiu as conseqüências de seu 
ato, além de pretender casar com a mãe de sua filha. 
Contudo, ver a paternidade precoce prejudicial à sua 
vida devido exigir ações de maior responsabilidade e 
comprometimento com a nova família.
  Tal depoimento vem ao encontro da afirmação de Lyra 
(1997), este afirma que a paternidade adolescente, em 
geral, não é tematizada, e quando aparece como objeto 
de preocupação surge a partir de uma abordagem 
preventiva ou punitiva, ou seja, associada ao 
entendimento de que a mesma nesta etapa da vida 
deveria ser evitada.
O terceiro caso foi de Super-Homem. Ele tem 17 anos e 
estudava na Escola Estadual Maria Figueiredo, onde 
cursava o primeiro ano do Ensino Médio.  Iniciou sua 
vida sexual aos 14 anos e será pai, pela primeira vez, 
de um menino que nascerá neste mês A mãe de seu 
filho tem 18 anos e era namorada dele há um ano e dois 
meses, porém com a gravidez, o relacionamento 
terminou, em virtude da avó da adolescente não admitir 
tal situação, porque a julgava muito nova para ser mãe, 
além de acreditar que o casal não possuía estrutura 
financeira e emocional para criar um filho.
 Super-Homem reside no bairro do Coqueiro, em 
Ananindeua enquanto sua ex-namorada no distrito de 
Icoaraci.
De acordo com o entrevistado, obtinha as informações 
sobre sexualidade por meio da televisão, dos amigos e 
pela namorada que sempre esclarecia suas dúvidas 
sobre o assunto. Segundo ele, não possuía um diálogo 
com seus pais sobre sexo, pois se mostrava tímido em 
conversar acerca disso com os mesmos, até porque 
seus pais nunca o chamaram para saber a respeito de 
sua vida sexual. Outro ponto a mencionar, é a falta de 
orientação sexual na escola onde estuda, pois apesar 
de ter participado de uma palestra sobre DST, nenhum 
professor abordou a sexualidade, em sala de aula, de 
maneira profunda e esclarecedora.
A esse respeito Ferreira (2005) afirma que ao discutir a 

Orientação Sexual no ambiente escolar, a mesma deve 
ser reflexiva para oportunizar aos alunos a 
compreensão e a busca de soluções, principalmente 
aquelas que dizem respeito às inquietudes dos 
adolescentes e não apenas as que os educadores 
julgam importantes para eles. Por isso, o autor aponta o 
dialogo e a escuta como passos importantes para 
responder as dúvidas dos jovens.

O quarto caso foi do adolescente Hulk, este 
possuía 17 anos e cursava o 3º ano do Ensino Médio no 
Colégio Pitágoras, localizado na Cidade Nova em 
Ananindeua. Ele iniciou sua vida sexual aos 13 anos e, 
hoje, é pai de um menino de dois meses de idade, 
resultado de um relacionamento de aproximadamente 
quatro anos. Mesmo antes da gravidez de sua 
companheira, o adolescente já morava com a mesma 
em uma residência alugada no bairro do Coqueiro e o 
casal residia com a família de Hulk.

Com os relatos de Hulk, observamos que este 
se diferencia dos outros casos anteriormente 
analisados, primeiro porque ele, de imediato, não ficou 
surpreso com a noticia da gravidez de sua 
companheira, encarando como um fato natural, 
quando sabemos que na verdade á paternidade na 
adolescência traz algum tipo de reação e mudança na 
vida daqueles que a vivenciam. 

A esse respeito Levandowski (2001), vai ao 
encontro de nossa afirmação ao comentar que a 
gravidez na adolescência produz um grande impacto 
na vida do casal, pois este acaba sofrendo, de forma 
diferenciada, com a maternidade/ paternidade 
precoce, podendo ser possível concluir que o efeito 
gerado em decorrência desta experiência determina 
conseqüências positivas e negativas para a vida de 
ambos.

Um ponto que se diferencia também dos 
demais casos e que nos chamou a atenção foi em 
relação á escola, pois segundo Hulk, esta realiza ações 
pedagógicas voltadas à orientação sexual, cumprindo 
o seu papel de levar ao alunado conhecimentos 
essenciais à compreensão do próprio sexo, dos 
processos normais de crescimento, de transformação 
da puberdade e, enfim da sexualidade como um todo. 
Agindo dessa forma, a escola está respeitando o que é 
defendido pelos PCN, isto é, de que o ambiente escolar 
precisa estar consciente da necessidade de abrir 
espaço para a reflexão da sexualidade, como parte 
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integrante da formação permanente do aluno no 
contexto educativo. 

O ultimo caso analisado foi de Wolverine que 
tem 17 anos e estudava na escola Estadual Augustinho 
Monteiro, onde cursava a 3ª etapa do supletivo.  Iniciou 
sua vida sexual aos 15 anos de idade, sendo pai pela 
primeira vez aos 16 anos, resultado de um 
relacionamento de três anos, passando a morar com 
sua companheira, depois da gravidez, em um 
compartimento, localizado no bairro do Coqueiro em 
Ananindeua.  Sua parceira tem também 17 anos e está 
estudando na mesma escola, onde cursava a 8ª série 
do Ensino Fundamental atualmente, a mesma não 
exercia nenhuma atividade remunerada, logo, o 
responsável pelo sustento da família é Wolverine que 
trabalha junto com seu avô em uma Mercearia, 
localizada em Ananindeua.

O referido caso nos mostra que, inicialmente, o 
adolescente compartilhou de sentimentos relativos à 
percepção de que não era o momento para ser pai, pois 
se considerava jovem e despreparado para assumir tal 
papel considerando que o fato em questão deveria ter 
ocorrido em sua vida num período posterior, todavia, 
coloca sua paternidade como uma experiência 
realizadora e geradora de bons sentimentos, na 
medida em que vê seu filho crescendo com saúde. 
Identificamos com esse posicionamento uma 
dualidade de sentimentos vividos por Wolverine, pois 
apesar de afirmar não ter se arrependido de ser pai na 
adolescência, ressalta, por outro lado que esse ainda 
não era o momento oportuno.

No que tange a escola, mais uma vez ficou 
visualizado a ausência desta em fornecer informações 
a respeito dos diversos valores associados à 
sexualidade e aos comportamentos sexuais existentes 
na sociedade como assegura os Parâmetros 
Curriculares Nacionais.

Nas histórias relatadas, encontram-se 
diferentes formas de conduzir uma mesma situação, 
ficando claro que os valores éticos e morais, costumes 
e a cultura constituem as subjetividades de cada 
homem, gerando diferenças pessoais que determinam 
as várias formas de enfrentamento para uma mesma 
situação frente aos momentos de crise, aqui 
conformados pela presença da gravidez não 
planejada.

No entanto, os relatos dados pelos 

adolescentes, apresentaram algumas situações de 
compatibilidade entre a paternidade precoce, uma vez 
que todos afirmaram ter conhecimento sobre métodos 
contraceptivos (principalmente à camisinha), e 
pertencerem a famílias de classe baixa e sem 
estruturação, tendo em vista que a maioria não era 
criada pelos seus pais, embora seus responsáveis 
tenham lhes acolhidos ao saberem de suas 
paternidades. 
 Outro fato marcante diante das histórias de 
vida coletadas, foi que esses adolescentes, durante a 
vivência da gravidez e paternidade, tiveram como 
ponto de apoio emocional e financeiro somente suas 
famílias, independentemente das condições 
socioeconômicas em que viviam. 

Dessa forma, o trabalho precoce também 
aparece como uma semelhança com grande 
significado frente às condições financeiras da família 
de origem, pois, devido à baixa renda familiar, a maioria 
dos entrevistados tinha de trabalhar para auxiliar no 
sustento do novo grupo familiar, o que comprova a idéia 
de sociedade patriarcal, onde o homem aparece como 
chefe de família, e conseqüentemente, responsável 
pelo sustento da mesma, com exceção de Super-
Homem, que por decisão de sua família, terminará o 
ensino médio para somente, depois, entrar no mercado 
de trabalho, visando qualifica-se melhor e, assim, 
alcançar um bom emprego. 

É preciso destacar que todos assumiram a 
paternidade e tinham um relacionamento estável com 
suas parceiras, porém alguns não moram com a mãe 
de seus filhos. Durante a pesquisa ficou claro, também, 
a falta de diálogo dos adolescentes com suas famílias, 
pois devido procederem de famílias conservadoras, 
estas não conversam sobre sexualidade.    

Outro ponto a ressaltar é a omissão da maioria 
das escolas, onde os adolescentes freqüentam, em 
trabalhar questões práticas e teóricas que envolvam a 
sexualidade, pois eles alegam não terem participado 
de aulas, palestras, debates, ou qualquer atividade a 
respeito do assunto, e mesmo ao saber de sua 
paternidade precoce, não houve, de acordo com eles, 
nenhuma intervenção da escola no sentido de orientá-
los diante desta nova realidade social ou desenvolver 
trabalhos pedagógicos visando coibir ou evitar novos 
casos de maternidade/ paternidade na adolescência.
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Considerações Finais:
No referido trabalho ficou evidenciado, 

primeiramente, que a adolescência é um período do 
desenvolvimento humano entre a infância e a idade 
adulta, levando em consideração tanto os aspectos 
biológicos, como também, os psicossociais e culturais. 
Assim, a mesma se apresenta como um fenômeno 
marcado por profundas transformações, se tornado 
única e singular para cada pessoa, levando-nos a 
considerar que não existe adolescência e sim 
adolescências, até porque não são todos que deixam à 
vida infantil em direção à vida adulta vivenciando os 
mesmos conflitos, tensões e bloqueios.

Percebemos, assim, que tal fase não é apenas 
um período de incertezas, mas também de 
sofrimentos, dúvidas e ambivalências, ou seja, é um 
momento de oscilação, nos quais os adolescentes 
querem ser adultos e, ao mesmo tempo, crianças. 
Nesse sentido, a sexualidade ganha maior visibilidade, 
pois os adolescentes vivenciam os primeiros namoros, 
atividades sexuais, preocupações e questionamentos 
acerca de sua intimidade e de seu próprio corpo.

Alcançar, de certo modo, o mundo da 
sexualidade e sua configuração social e particular nos 
possibilitaram a melhor compreensão do fenômeno, o 
qual nos propormos investigar: a paternidade 
adolescente, que está estreitamente ligada à vivência 
da sexualidade, reconhecendo que aquela apresenta 
causas diversas, mas encontra-se organizada e vista 
pela nossa sociedade, por meio de valores machistas e 
conservadoristas, uma vez que ficou ratificado, com o 
desenvolvimento do estudo, que os pais adolescentes 
independentes de seus medos e imaturidade, são 
cobrados pela sociedade em assumir o seu novo papel 
no sentido de garantir, sobretudo, o sustento da nova 
família.
Vale ressaltar que a paternidade na adolescência 
ocorre, geralmente, por falta de planejamento, pois 
todos os entrevistados não pretendiam serem pais 
neste período de suas vidas, haja vista que os mesmos 
não estavam preparados para admitir tamanha 
responsabilidade, porém esta nova situação lhe trouxe 
aprendizado e certa maturidade, bem como a 
sensação do entendimento de que ter filhos representa 
à comprovação das masculinidades do sujeito, ficando 
evidenciado, assim, a perspectiva de gênero, na qual 
há uma necessidade de reforço à imagem de homem 

como “macho reprodutor”.
Ao analisarmos a repercussão desta 

paternidade para adolescentes verificamos que 
ocorrem com muitos conflitos de natureza financeira e 
emocional, favorecendo a evasão escolar e a produção 
de sentimentos diversos naqueles, que vão desde a 
alegria e satisfação de gerar um filho até o 
arrependimento em relação à paternidade precoce, 
pois esta também gera a sensação de perda de 
liberdade, de deixar de viver e agir conforme suas 
vontades e desejos. 

Nesse sentido, o estudo nos mostrou que 
mergulhar no universo psicossocial e emocional de 
adolescentes que estão vivenciando a paternidade 
precoce, levou-nos a reflexão acerca das experiências 
individuais relatadas por eles e para a vida do próprio 
filho nascido, bem como a urgência da escola em 
garantir ações pedagógicas voltadas para a 
sexualidade na adolescência, criando um espaço onde 
se exercite a liberdade de falar e tirar dúvidas sobre o 
referido assunto, entre educador e educando.  

Dessa forma, o fenômeno em questão merece 
atenção a investimentos políticos, tecno-científicos, 
educacionais, bem como a criação de novas políticas 
sociais no sentido de melhor compreendê-lo enquanto 
questão social que ora se coloca. Recomenda-se, 
assim, diante às opiniões apresentadas pelos 
adolescentes – pais, a busca de estratégias para a 
criação de espaços, como a escola, que possam 
discutir suas dúvidas e necessidades, dividirem suas 
ansiedades e medos, visto que possuem grande 
dificuldade de partilhá-las.

Consideramos este trabalho apenas um 
ensaio, pois se constitui em nossa primeira experiência 
com a temática e temos clareza que questões 
relacionadas à paternidade juvenil exigem ações de 
pesquisas diversas, uma vez que tal fenômeno não é 
muito explorado no meio acadêmico e científico. A 
realização do estudo permitiu ampliar nossa 
compreensão sobre o referido assunto, bem como a 
construção de práticas educacionais voltadas para 
este grupo social.
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A IMPORTANCIA DA ORIENTAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA:
  O PONTO DE VISTA DO ADOLESCENTE.

Deuzani Xavier Moscatelly
Caetano da Providência  Santos  Diniz

RESUMO

A adolescência é uma fase da vida que requer uma 
atenção especial no que se refere à sexualidade. 
Entretanto, nem sempre a família está preparada para 
tratar deste tema. A escola, enquanto um espaço de 
formação do cidadão e não apenas de transmissão de 
conhecimentos precisa lidar com a questão já que a 
grande maioria de seus alunos são adolescentes. Faz-
se necessário, portanto, a existência de um programa 
de Orientação Sexual (OS) capaz de suprir esta 
demanda. Através da metodologia da pesquisa 
qualitativa, buscou-se abordar o tema da OS tendo 
como base o ponto de vista dos alunos. Procurou-se 
obter deles qual seu entendimento e que importância 
eles atribuem ao trabalho de OS na escola. De acordo 
com seus relatos, há a necessidade de tratar do tema, 
pois em geral eles não têm com quem falar de sexo. O 
pedagogo, enquanto profissional da educação, deve se 
preocupar com o problema e buscar subsídios que 
incluam um método específico e dinâmico, com tempo 
e espaço apropriados.

Palavras-chave: Adolescência. Escola. Sexualidade. 
Sociedade.

ABSTRACT

The adolescence is a phase of the life that requires a 
special attention in that if it relates to the sexuality. 
However, nor always the family is prepared to deal with 
this subject. The school, while a space of formation of 
the citizen and not only of necessary transmission of 
knowledge to deal with the question since the great 
majority of its pupils is adolescent. One becomes 
necessary, therefore, the existence of one program of 

Sexual Orientation capable to supply this demand. 
Through the methodology of the qualitative research, 
the point of view of the pupils searched to approach the 
subject of having as base. Its agreement was looked to 
get of them which and that importance they attribute to 
the work of the ones in the school. In accordance with its 
stories, have the necessity to deal with the subject, 
therefore in general they do not have with who speech 
of sex. Pedagogy, while professional of the education, 
must be worried about the problem and search 
subsidies that include specific and dynamic a method, 
with appropriate time and space.

Word-keys: Adolescence. School. Sexuality.  Society.

INTRODUÇÃO

 “Na adolescência surge a possibilidade de um plano de 
vida. E se o que caracteriza o homem é a capacidade 
de fazer projetos, o adolescente se encontra 
aparelhado intelectualmente para iniciar essa 
caminhada verdadeiramente humana”.
Jean Piaget 
A sexualidade tem grande importância no 
desenvolvimento e na vida psíquica das pessoas 
(FREUD, 1996).
Percebeu-se que os jovens precisariam de um 
conhecimento maior, mais profundo em relação à 
sexualidade, que existe uma lacuna com os jovens 
quando o assunto é sexo e que a maioria dos 
adolescentes não conhece o seu próprio corpo, não 
sabe qual a função das determinadas partes dos 
órgãos sexuais. 
É a maior problemática que existe em relação à 
orientação sexual é que muitos pais não conversam 
com seus filhos, criando uma barreira para com os 
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jovens.
A orientação sexual é algo que deve ser feito com afeto, 
no entanto o constrangimento dos pais em tratar do 
assunto aumenta a falta de informação, fazendo com 
que a escola se torne o principal espaço de educação 
sexual.
A orientação sexual na escola deve ser realizada de 
forma cientifica, propiciando o debate de temas 
conforme a idade dos alunos. 
ADOLESCÊNCIA 
 “A adolescência é como um segundo ponto: um nascer 
da família para entrar na sociedade”.
Daniel Becker
Ainda que o fenômeno da adolescência seja algo 
antigo, tão quanto a vida humana, o conceito de 
adolescência é relativamente recente, do inicio do 
século XX. 
Com o desenvolvimento cientifico e tecnológico 
característico da sociedade industrial, houve o 
prolongamento da vida, criando-se uma lacuna entre a 
idade adulta e a infância. Esta lacuna, Stanley Hall, em 
1904, denominou “adolescência”. Anteriormente, o 
jovem teria um tempo menor para “entrar” na vida 
adulta e assumir responsabilidades. Juventude, aliás, 
era o termo utilizado, pois o adolescente era uma 
espécie de adulto jovem (GANDRA, LIMA e PIRES, 
2002).
Neste período há variações de comportamento, e estas 
mudanças dependem de aspectos sócio-econômicos, 
políticos e culturais. De acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera que a 
adolescência vai dos 10 anos até aos 19 anos, 
enquanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), afirma que esta fase inicia-se aos 12 anos indo 
até aos 18 anos.
Como se pode perceber, na realidade brasileira, a 
adolescência começaria dois anos depois se 
comparada à delimitação da OMS.
A adolescência, no entanto, seria uma espécie de 
“moratória social”, uma espera da sociedade a seus 
membros jovens, enquanto preparam-se para exercer 
os papéis dos adultos, quando o jovem deixaria de ser 
uma criança e se transformaria numa pessoa madura e 
com responsabilidade (BARROS, 2000).
Puberdade
A puberdade é a fase em que os corpos da menina e do 
menino passam por várias mudanças biológicas. 

O início da puberdade está relacionada diretamente 
com a atuação dos hormônios que são substâncias 
químicas produzidas por determinadas glândulas as 
quais, liberadas na corrente sangüínea, provocam 
efeitos específicos no corpo.
Este início é marcado pela intervenção da glândula 
hipotálamo, localizada na base do encéfalo que envia 
mensagem à hipófise, localizada sob o encéfalo, 
iniciando a produção dos hormônios que farão as 
transformações no corpo durante a puberdade.
Os gametas sexuais femininos iniciam-se durante o 
desenvolvimento embrionário.
E os folículos ovarianos iniciam-se no útero materno, 
por volta do 3º mês de vida intra-uterina da menina, 
aumentando de quantidade. No 7º mês de gestação os 
folículos chegam aproximadamente a seis milhões, e 
vai diminuindo até o nascimento, quando a menina 
apresenta apenas um milhão de folículos. 
A degeneração dos folículos continua durante a vida da 
menina, quando a mesma chega a puberdade 
apresenta-se aproximadamente entre 300 e 400mil 
folículos.
Na puberdade estes folículos começam a amadurecer 
por causa do estimulo dos hormônios.
Esses hormônios são denominados LH (hormônio 
luteinizante), FSH (hormônio folículo estimulante) os 
quais atuam sobre as gônadas (glândulas sexuais), 
produzindo gametas e segregando hormônios.
Os testículos são as gônadas masculinas e os ovários 
as gônadas femininas.
Nas meninas as gonadotrofinas (FSH e LH) agem no 
ovário, da seguinte forma o: FSH estimula o processo 
do folículo ovariano (glândula) para a ovulação e o LH é 
responsável tanto pela ruptura do folículo maduro, 
como pela liberação do ovócito na ovulação.
A ovulação é um processo que ocorre todos os meses, 
quando o ovário libera o óvulo, célula feminina que 
deverá sofrer fecundação.
Este processo é uma característica que coloca em 
evidência a puberdade nas meninas, é a vinda da 
menarca (primeira menstruação), que se repete todos 
os meses em ciclos de aproximadamente 28 dias 
durante toda a vida fértil da mulher.
Os ovários produzem os hormônios sexuais femininos, 
os quais são denominados de progesterona e o 
estrógeno.
O estrógeno é o hormônio que define o 
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desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários 
femininos, como o desenvolvimento das mamas, a 
mudança da forma do corpo, ficando-o mais 
arredondado, com os quadris mais amplos, criando 
tecidos adiposos (gordura) em torno das nádegas e 
coxas.
Há o surgimento dos pêlos pubianos que se distribuem 
de forma triangular na região pubiana; como também 
os pêlos nas axilas os quais geralmente aparecem 
depois do surgimento das mamas.
O progesterona é o hormônio que completa o 
desenvolvimento da mucosa uterina, preparando o 
organismo da jovem para a gravidez, criando 
condições para o desenvolvimento do embrião.
A puberdade nos meninos inicia-se quando os FSH e 
LH atuam sobre os testículos, estimulando a produção 
do hormônio sexual que é a testosterona, produzida 
pelas células intersticiais do testículo.
Diferente das meninas as células sexuais masculinas, 
os espermatozóides, só começam a ser produzidas 
pelos testículos a partir da puberdade.
A testosterona é o principal hormônio masculino é ela 
que determina o aumento do pênis, dos testículos (que 
ficam maiores) e a bolsa escrotal (que fica mais baixa e 
alongada).
A testosterona induz ainda o desenvolvimento dos 
caracteres sexuais secundários que são as 
transformações físicas no corpo do menino no período 
da puberdade, tais como: o crescimento acelerado do 
corpo, deixando-o desengonçado (sem elegância), 
aparecem os pêlos corporais, a barba, desenvolve-se a 
musculatura, muda-se o timbre da voz, tornando-a 
mais grave, isto ocorre por causa do espaçamento 
(volume) das cordas vocais.
Aspectos psicológicos
A adolescência é uma fase da vida repleta de 
transformações físicas e psicológicas decorrentes da 
puberdade. Os hormônios começam a atuar no corpo.
É uma época em que o jovem busca a formação de sua 
identidade.
É como se fosse uma nova fase dos porquês. O 
adolescente tem uma sede de conhecer as coisas, de ir 
em busca de informações, de se conhecer.
É comum o sentimento de onipotência, ou seja, o 
adolescente tende a pensar que é capaz de fazer tudo 
sozinho, não aceitando mais com tanta facilidade a 
intervenção dos pais.

 A família,
A família é a célula-mãe da sociedade que prepara os 
indivíduos para conviver em grupos, exercendo 
influências na sua formação (GANDRA, LIMA e PIRES, 
2002).
A estrutura familiar tem mudado através da história. 
Hoje já existem famílias de pais que moram em casas 
separadas, de “pais” do mesmo sexo, de pais e mães 
solteiras. Contudo, as suas funções continuam as 
mesmas, ou seja, é a família que provém o sustento da 
criança, onde esta adquire a base para estruturar a 
convivência social com o semelhante.
SEXUALIDADE
 “A sexualidade não é só física, biológica, como não é 
só inteligência, mente. Ela abrange, envolve, penetra, 
dinamiza a pessoa humana”.
Daniel Becker
Sobre a definição do termo e algumas considerações 
históricas
A sexualidade trata-se, portanto, de uma concepção 
mais abrangente que a de sexo.
Mas o conceito de sexualidade é histórico e sofre 
mudanças de acordo com a época. 
Nas últimas décadas do século vitoriano, Freud chocou 
o mundo com as suas teorias sobre a sexualidade em 
relação ao comportamento do ser humano.
Para Foucault, entretanto, a repressão sexual assume 
várias formas, sendo o discurso importantíssimo 
enquanto instrumento repressor. Segundo o autor, o 
hábito da confissão é um grande exemplo desta 
prática. Seja nas igrejas, nos consultórios ou nos 
tribunais, a confissão seria uma espécie de admissão 
da própria culpa e o meio pelo qual se recebia a 
penitência. Como afirma Foucault (1998, p. 27) “Deve-
se falar do sexo, e falar publicamente de uma maneira 
que seja ordenada em função da demarcação entre o 
lícito e o ilícito, mesmo se o locutor preservar para si a 
distinção”.
A Psicanálise 
As teoria de Freud foram muito importantes para o 
entendimento da humanidade não só na área da 
saúde, mas também na educação.
E ao se falar de sexo não se pode deixar de citar Freud. 
Para ele o ser humano é impulsionado pela libido e a 
busca do prazer é a forma que temos para o 
extravasamento desta energia (BOCK, 2002). 
No campo da sexualidade quebraram-se barreiras e 
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tabus com as ”revoluções sexuais” que tiveram início 
nos anos 60.
Mas mesmo vivendo em liberdade de palavras e atos, a 
sexualidade, tida apenas enquanto sexo, é vista por 
alguns, como algo ilegítimo, estranho e vergonhoso. 
Assim afirma Michel Foucault (1988, p. 15):
O saber sobre o sexo deve ser um exercício 
responsável a fim de se evitar atitudes irresponsáveis. 
Assim escreve Foucault (1988 p. 16): “Em suma, trata-
se de determinar, em seu funcionamento e em suas 
razões de ser, o regime de poder saber e prazer que 
sustenta, entre nós, o discurso sobre a sexualidade 
humana”.
Faz-se necessário uma educação mais ampla, uma 
educação sexual que trabalhe com os valores da vida 
humana. Na escola, a Orientação Sexual (OS) torna-se 
imprescindível.

ORIENTAÇÃO SEXUAL E SUA IMPORTÂNCIA NA 
ESCOLA
* Definição
A Orientação Sexual (OS) é um termo específico 
direcionado a uma determinada pessoa ou a um 
determinado grupo.
Há uma diferença entre os termos Orientação Sexual e 
a Educação Sexual (ES). Enquanto a OS é mais 
específica, dirigindo-se a um público limitado, a ES é 
mais abrangente, pois trata de uma população, de uma 
sociedade em geral e envolve agências como a família, 
as campanhas governamentais, a religião etc. 
Educação Sexual é, portanto, global e o seu 
desenvolvimento deve ser harmonioso com as 
qualidades intelectuais, morais e sociais, vigente na 
sociedade em que o sujeito está inserido.
A OS nas escolas contribuirá para o bem-estar das 
crianças e adolescentes, preparando-os, para uma 
vida adulta mais digna e saudável. 
Orientação Sexual é em geral tratada na escola 
somente nas aulas de ciência. Quando isto acontece, 
não se dá ao assunto a atenção necessária.
Há curiosidades dos jovens referentes à sexualidade, a 
um aumento das discussões tanto na mídia quanto em 
rodas de amigos em relação às prevenções,as  
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST's) e à 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). De 
fato, as abordagens feitas pelos conteúdos geralmente 
não atendem às ansiedades e curiosidades dos 

adolescentes e eles não querem receitas prontas e sim 
dialogar, trocar idéias.
A escola não tem a função apenas de ensinar, mas de 
formar cidadãos conscientes do seu papel na 
sociedade, tornando-se capazes de enxergar a 
realidade e discernir sobre como agir.
A informação tornou-se dinâmica neste mundo 
globalizado e a escola no dia-a-dia convive com 
situações novas que há algum tempo atrás eram 
impensáveis no cotidiano do trabalho pedagógico.
Portanto a OS traz à tona a discussão de que a 
sexualidade é algo que está ligado à vida e a saúde, 
sendo expresso desde cedo na vida humana.
A forma de pensar, as DST, o aumento da AIDS, tantas 
gravidezes na adolescência são alguns dos problemas 
atuais e mais preocupantes existentes em nossa 
sociedade envolvendo os jovens adolescentes.
O ensino da sexualidade reúne varias contribuições em 
diferentes áreas com as dimensões biológica, psíquica 
e sócio-cultural.
É por isto, que a sexualidade é algo que deve ser 
construída a partir da interação do meio e a cultura, 
cabendo então à escola abordar os diferentes pontos 
de vista, os valores e as crenças existentes na 
sociedade. 
A OS deverá ser problematizada para ampliar o leque 
do conhecimento dos alunos esclarecendo os tabus, os 
preconceitos, as crenças e atividades existentes no 
meio social.
As abordagens referentes à sexualidade no âmbito 
educacional devem ser explicitas. Só assim será 
possível ser tratada de forma simples, direta e ampla 
para que não reduza sua complexidade, deixando-a 
flexível para possibilitar uma aprendizagem e um 
desenvolvimento crescente.
A sexualidade deve ser trabalhada nas escolas, não 
para suprir ou concorrer com as obrigações dos pais, 
mas sim, para ajudá-los, como  um complemento da 
aprendizagem e do desenvolvimento da sexualidade 
de cada ser envolvido.
Os métodos utilizados em OS são os mesmos usados 
no ensino de outras disciplinas. No entanto, os 
métodos e materiais merecem uma maior 
consideração do que em outras áreas
Deve-se desenvolver a OS como parte integrante do 
currículo educacional e não considerá-la como um 
ritual especial isolado para ser realizado em um 

135



determinado tempo. Segundo Silva (2002, p. 33): 
“Quando a sexualidade passa a ser reconhecida e 
incorporada nos trabalhos da escola, começam a se 
modificar as condições de aprendizagem, os novos 
conceitos levam às mudanças de visão de mundo, de 
entender o ser humano e a própria vida”.
É prec iso  de ixar  c la ro ,  ent re tanto ,  que,  
independentemente de qual seja o método, é 
importante que o educador use os termos corretos para 
falar de sexo, pois a educação sexual tem sua 
linguagem própria, na qual estão incluídos os nomes 
dos órgãos reprodutores, as suas funções e também os 
comportamentos sexuais, ou seja, as manifestações 
do impulso sexual.
Há uma diferença entre o aprendizado e o uso das 
palavras designadas aos outros aparelhos do nosso 
corpo e as designadas ao aparelho reprodutor.
Isto acontece porque algumas destas palavras 
provocam sensações desagradáveis, pois fomos 
educados acreditando que sexo é algo feio que não 
deve ser mencionado, ou até mesmo por não conhecer 
o termo correto.
A educação sexual tem que definir e incluir todas as 
medidas educacionais que possam ajudar o jovem a 
compreender o processo de amadurecimento sexual e 
preparar-se para enfrentar eventuais problemas 
relativos a este processo os quais fazem parte da 
experiência de vida de cada ser humano.
Para finalizar, seria interessante considerar a 
sexualidade das pessoas que possuem deficiências. 
De fato, quando se fala em sexualidade a primeira 
impressão é que pessoas com necessidades especiais 
estão descartadas, que não sentem prazer, não tem 
impulsos sexuais.
Sabe-se que os seres humanos têm impulsos sexuais 
desde a fase intra-uterina, portanto a deficiência não 
faz com que estes impulsos deixem de existir.
As pessoas com deficiências físicas, mentais ou 
sensoriais manifestam sua sexualidade tanto quanto 
os demais adolescentes ditos normais. Mas muitos os 
consideram “anormais” e, portanto, vêem essas 
atitudes como anomalias.
O pesquisador Hugues Ribeiro, do Departamento de 
Educação Especial da Universidade Estadual Paulista 
em Marilia, São Paulo (GENTILE, 2006) recomenda 
tratamentos iguais para todos, com abordagem 
adaptada ao tipo de deficiência do aluno.

DELIMITAÇÂO DO PROBLEMA
A Orientação Sexual deve ser desenvolvida na escola a 
partir de um planejamento específico. Em geral, ela 
está voltada para o público adolescente, pois a 
adolescência é uma fase de descobertas que requer 
orientações apropriadas capazes de suprir as 
necessidades sentidas por esta clientela. Considera-se 
importante, portanto, ouvir a voz do próprio aluno, suas 
opiniões, suas dúvidas e anseios relacionados à 
sexualidade. A partir disso, cabe perguntar:
Que concepções possuem os adolescentes e qual a 
importância por eles atribuída à Orientação Sexual na 
escola?

A base deste trabalho é a pesquisa qualitativa, a qual 
se interessa pela compreensão e interpretação dos 
fenômenos sociais, considerando os significados que 
cada grupo, cada sociedade que cada pessoa atribuem 
a sua vivência.
Inicialmente, procedeu-se à pesquisa bibliográfica a 
fim de discutir o tema a partir da literatura. Para isto, 
foram consultados livros, periódicos e sites na internet. 
 A coleta de dados foi realizada na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Maria Conceição Corrêa, 
localizada a Av. Thompson Filho, bairro Morada da 
Paz, em Redenção, Pará.
Os entrevistados foram adolescentes na faixa-etária de 
13 a 15 anos. Optou-se por essa faixa-etária devido ao 
fato de tratar-se do início da adolescência, o que leva à 
suposição de que, nela, os alunos, possuem mais 
dúvidas e inseguranças sobre a sexualidade.
No que se refere às principais dúvidas por eles 
apresentadas, estas foram as DST’s, a gravidez, 
puberdade estas dúvidas correspondem basicamente 
às relatadas por Torselli (2000) ao fazer o 
levantamento dos atendimentos telefônicos e pela 
internet do Centro de Estudos Sexualidade Humana – 
Instituto Kaplan Mediante.
as informações obtidas, pode-se observar que os 
anseios e os desejos dos adolescentes reforçam mais 
a linha de pensamento que afirma a importância da 
orientação sexual é importante para os jovens 
adolescentes e que a escola será um ambiente em que 
o tema será trabalhado com mais liberdade, sendo que 
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escola e família deveriam andar juntas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O homem, por estar em constante desenvolvimento, 
precisa estar sempre aprendendo. Ele é também um 
ser sexuado, mas precisa aprender a viver sua 
sexualidade. O ser humano necessita de uma 
orientação sexual, para obter um crescimento físico e 
psicológico sadio e ético.
Percebeu-se neste trabalho que adolescente precisa e 
está numa busca constante de informações sobre o 
tema.
A experiência de ter realizado esta pesquisa foi 
significativa, como também conhecer a realidade 
desses jovens e suas histórias. A falta de OS tende 
preocupar os jovens.
A OS dá suporte para a formação do cidadão. Se numa 
família, por exemplo, os pais orientam adequadamente 
seus filhos, estes terão mais independência em relação 
a eles, pois se sentirão mais seguros em determinadas 
situações, como saber escolher as amizades ou não 
praticar atos arriscados durante uma festa (exemplo: 
beber muito e transar sem preservativo) ou freqüentar 
lugares impróprios para sua idade. Ao permitirem a 
seus filhos saírem a noite, esses pais ficarão mais 
tranqüilos pois seus filhos estarão bem orientados.
Cabe à escola, juntamente com a família, proporcionar 
meios para que eles tenham as orientações que tanto 
procuram, a fim de lhes ajudar a terem uma 
compreensão e informações corretas. 
Por fim, a OS na escola é importante por tratar de forma 
adequada temas sobre a sexualidade que são tratados 
na mídia sem nenhum compromisso educativo.
O pedagogo, portanto, enquanto profissional da 
educação, precisa dar-se conta desta realidade e 
conscientizar-se que é importante realizar este 
trabalho caso queira oferecer uma educação que vá 
além do conteúdo, ou seja, que pense na formação do 
cidadão.
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DIRETRIZES CURRICULARES E A 
PRÁTICA DOCENTE: A FORMAÇÃO DO 
PEDAGOGO NO CURSO DE PEDAGOGIA 
DA UEPA - REDENÇÃO PARA O SETOR 
EMPRESARIAL

Hiária Pereira Oliveira
Marcos Lobato Marques
Soely da Silva Crespim

Roseane Correa Gomes

RESUMO

A Pedagogia Empresarial é uma área recente, onde, 
dentro de uma perspectiva interdisciplinar o pedagogo 
é convidado a atuar junto aos recursos humanos da 
organização e atividades relativas à docência em 
ambientes não-escolares. Essa pesquisa teve como 
objetivo analisar como as diretrizes curriculares e os 
docentes do Curso de Pedagogia/Redenção em sua 
prática pedagógica norteiam a formação do pedagogo 
para o setor empresarial. Enquanto objetivos 
específicos identificar as diretrizes curriculares do 
curso de pedagogia; verificar como se processa a 
relação das diretrizes curriculares e da prática 
pedagógica dos docentes em relação à pedagogia 
empresarial e Identificar quais disciplinas e de que 
forma é feita essa formação pedagógica para as 
empresas. O estudo realizou uma pesquisa descritiva 
de abordagem qualitativa. Os sujeitos da pesquisa são 
discentes, docentes e assessores pedagógicos, bem 
como, alguns pedagogos empresariais. As categorias 
de estudo construídas que viabil izaram a 
sistematização e análise dos dados coletados nesta 
pesquisa foi o currículo de pedagogia, a prática 
pedagógica dos docentes, a prática de estágio e a 
formação do pedagogo. O estudo pretende contribuir 
com o desenvolvimento intelectual-profissional dos 
pedagogos advindos dessa Univers idade,  
principalmente no âmbito de sua formação e prática 
empresarial.

Palavras-Chave: Pedagogia Empresarial. Diretrizes 
Curriculares. Formação Profissional.

A “VIOLÊNCIA SIMBÓLICA” E OS 
TEXTOS DOS LIVROS DIDÁTICOS DA 
DISCIPLINA PORTUGUÊS NAS QUATRO 
SÉRIES INICIAIS DO ENSINO BÁSICO 
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 
REDENÇÃO – PARÁ 

Aronaldo Brito da Silva.
José Orlando Sousa.

Patrico Cirqueira da Silva.

RESUMO

A violência simbólica, fruto das apropriações por parte 
da classe dominante dos canais de comunicação, tais 
como: a cultura, a política, a religião, a educação e o 
próprio Estado, etc, tem por escopo conservar o statos 
quo e impor implicitamente o modo de vida da 
sociedade dominante às camadas sociais populares. O 
estudo de tal fenômeno, contido nos textos dos livros 
didáticos de português, norteou a pesquisa contida 
neste trabalho e, seu resultado, evidencia que dentre 
os vários canais utilizados simbolicamente, a educação 
pública, por ser a grande orientadora das camadas 
populares, é o principal canal disseminador de 
ideologias que deturpam a cultura e o modo de vida 
popular. Isto posto, verificamos a necessidade da 
utilização dos próprios textos contendo “violência 
simbólica”, depois de desmistificados, para orientar 
nossos docente-discentes das verdadeiras intenções 
implícitas em seus conteúdos. Esta seria a melhor 
maneira de contra-atacar a cultura dominante que se 
apropria do conhecimento e o utiliza para suas próprias 
finalidades ignorando o senso analítico, perceptivo e 
crítico da grande maioria dos nossos educadores e 
educandos. Os resultados da pesquisa dimensionam a 
importância da atuação consciente dos professores e 
mostra-nos que grande percentagem dos alunos das 
quatro séries iniciais do ensino básico do município de 
Redenção – Pará, ainda não demonstram criticidade 
suficiente para ler nas entrelinhas de um texto, ou seja, 
não conseguem perceber, em sua grande maioria, a 
ocorrência de mensagens implícitas e abarrotadas de 
“violência simbólica” nos textos dos livros didáticos 
destinados a eles.

Palavras-chaves: Educação. Violência simbólica. 
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Ideologia. Interdisciplinaridade. Interpretação. 
Desmistificação.

The symbolic violence, fruit of the appropriations by part 
of the dominant class of the communication channels, 
such as, the culture, the politics, the religion, the Been 
education and the proper state, etc, have for scope to 
conserve the statos quo and to impose implicitly the 
way of life of the dominant society to the popular social 
classes. The study of such phenomenon contained in 
the texts of didactic books of Portuguese it guided the 
research contained in this work and, its result, 
evidences that amongst the several used canals 
symbolically, the public education, for to be the great 
person who orientates of the popular layers, is the main 
disseminating chanhel of ideologies that desfigure the 
culture and the way of popular life. This puted, we verify 
the necessity of the use of the proper texts I contend 
"symbolic violence", after demystified, for to guide our 
professor-learning of the true implicit intentions in its 
contents. This would be the best way to counter attack 
the dominant culture that is apropriate of the knowledge 
and it uses it for its proper purposes ignoring the 
analytical, percipient and critical sense of the great 
majority of our educators and learns.  The results of the 
research dimension the importance of the 
conscientious performance of the professors and show 
that great percentage to us of the pupils of the four initial 
series of the basic education of the city of Redenção - 
Pará, still they do not demonstrate criticidade enough to 
read in the space between lineses of a text, or either, do 
not obtain to perceive, in its great majority, the 
occurrence of implicit and overloaded messages of 
"symbolic violence" in the texts of didactic books 
destined them.

Word-key: Education. Symbolic violence. Ideology. 
Interdisciplinarity Interpretation. Desmistification.

ABSTRACT

AS NECESSIDADES HUMANAS 
BÁSICAS IDENTIFICADAS NO IDOSO 
COM AVC INTERNADO NA CLINICA 
MÉDICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE 
SANTARÉ-PA.

Conceição Jennings Aguiar
Mara Cristiany Rodrigues Batista

Ilma Pastana Ferreira 

RESUMO

O acidente vascular cerebral (AVC) é considerado a 
terceira causa de mortalidade e morbidade da 
população, atrás somente das cardiopatias e do 
câncer. Sabe-se dos danos físicos e emocionais para o 
indivíduo e a família quando há ocorrência do AVC, 
pois é o que mais provoca invalidez nos países 
desenvolvidos. O estudo tem por objetivo: Descrever 
as Necessidades Humanas Básicas identificadas no 
idoso com AVC internado na clínica médica de uma 
unidade hospitalar em decorrência do deslocamento 
de seu ambiente familiar. É um estudo de abordagem 
qualitativa, e que teve como participantes da pesquisa 
cinco idosos acometidos de AVC. As informações 
foram coletadas no mês de setembro/2006, através de 
um roteiro de entrevista e de observação não-
participante. Os resultados foram apresentados em 
forma de categorias após um breve relato de como 
encontramos estes pacientes: 1) necessidades 
fisiológicas de nutrição e hidratação, eliminação, 
oxigênio, conforto, sono e repouso; 2)necessidades de 
atividades sensoriais, movimentos e exercícios; 3) 
necessidades de proteção e segurança e higiene. Foi 
possível perceber que o AVC trouxe repercussões 
significativas para a nova condição de vida de 
Diamante, Ametista, Rubi, Citrino e Esmeralda, nomes 
fictícios atribuídos aos sujeitos do estudo. Destacamos 
que as principais necessidades afetadas foram de 
eliminação; conforto, sono e repouso e sensoriais, 
observadas em todos os idosos e que, a equipe de 
enfermagem exerce um papel importante no processo 
de reabilitação desses pacientes, podendo, por 
exemplo, propor medidas que possam incentivá-los a 
enfrentar as limitações físicas imposta pelo AVC. 
Ressaltamos as vantagens e a necessidade de se 
aprofundar os conhecimentos a respeito do processo 
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de envelhecimento, para que esses idosos possam 
receber a assistência adequada, pois acreditamos que 
desta forma estaremos contribuindo para a melhora no 
atendimento dessa população e nos engrandecendo 
como profissionais da área da saúde.

Palavras–chave: Acidente Vascular Cerebral (AVC); 
Enfermagem; Idosos; Necessidades Humanas 
Básicas.

O CUIDADO HUMANO NA CLÍNICA 
CIRÚRGICA SOB O PONTO DE VISTA DE 
QUEM CUIDA E DE QUEM É CUIDADO.

Franc Freitas Fernandes
Janna Danielle Lima Aguiar

Elizabeth Teixeira

RESUMO

Este trabalho observa a maneira como são tratadas as 
pessoas que se encontram no leito de um hospital, sob 
a ótica de quem cuida e de quem é cuidado. Destacam-
se alguns pontos que descentralizam a atenção 
dispensada aos pacientes dentro de um hospital, 
especificamente, na clínica cirúrgica; e que refletem 
numa política de atendimento com ênfase na técnica, 
deixando de lado o atendimento completo, o cuidado 
humano. Os referenciais teóricos pautaram-se em 
reflexões sobre propostas que amenizam as angústias 
e sofrimentos que cercam as pessoas envolvidas neste 
contexto – profissionais e pacientes. Referem-se 
metodologias assistenciais provindas da enfermagem, 
teorias de atendimento que são da enfermagem como 
a proposta de Jane Watson. Destacam-se os 
mecanismos do Programa Nacional de Humanização, 
todos estes marcos que há muito tempo estão 
disponíveis para que todos tenham acesso a um 
‘caminho’ a ser traçado no atendimento a seres 
humanos enfermos em todas suas necessidades. A 
pesquisa foi desenvolvida com uma abordagem 
dialética e de caráter qualitativo, agraciando assim a 
discussão. O estudo ocorreu em uma unidade – a 
clínica cirúrgica – em um hospital público de Santarém. 
Foram sujeitos 9 (nove) cuidadores e 9 (nove) clientes. 
A coleta de dados ocorreu com base na técnica de 

entrevista semi-estruturada para melhor absorção de 
opiniões... Constatou-se que tanto para cuidadores 
quanto para os clientes o cuidado dispensado na 
clínica ainda deixa muito a desejar dentro daquilo que 
se espera do cuidado humano, necessário para uma 
recuperação plena do indivíduo. Sugerem-se 
alternativas que propiciam esta melhora tão ansiada 
não somente por quem recebe o cuidado, mas também 
pela equipe que efetua o atual atendimento. A referida 
equipe está ciente que falta muito para chegar a um 
atendimento completo e demonstram grande 
insatisfação por esse quadro. Finalmente, verifica-se 
uma preocupação que permeia os profissionais que, 
confrontou-se com o grande conflito teoria e prática, e 
não se conformaram em assistir e aguardar seu 
momento de fazer parte da situação. Buscaram-se 
razões das partes envolvidas e concluiu-se que é 
preciso seguir com este trabalho e não buscar os 
culpados; assim sendo, procurar alternativas para 
aqueles que dependem das ações destes 
profissionais, que podem não ter opções para trabalhar 
como aprenderam ou mesmo como gostariam, possam 
usufruir cuidados mais dignos.

PALAVRAS-CHAVE: Cuidado humano, Enfermagem, 
Clínica Cirúrgica.

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA 
AGROINDÚSTRIA DE FISHBURGUER DE 
MAPARÁ (Hypophthalmus edentatus). 

Bruno Rafael Lima Nascimento

RESUMO

Foi elaborado um projeto de implantação de uma 
agro indús t r ia  de  f i shburguer  de  mapará  
(Hypophthalmus edentatus) para propor aos pequenos 
e médios microempresários da região, ligados ao setor 
agroindustrial, uma alternativa viável de implantação 
de uma agroindústria de pesca e conseqüentemente 
aumentar a diversidade de produtos industrializados de 
pescado no Estado. Neste projeto foi descrito as várias 
fases do processo de implantação de uma 
agroindústria, incluindo os custos, equipamento e mão-
de-obra, e elaboração do produto, construindo 

140



subsídios teóricos, visando não somente o 
aprimoramento da tecnologia do pescado, mas 
também bases tecnológicas para o beneficiamento de 
produtos perecíveis. Verifica-se, que o investimento 
inicial da agroindústria de mapará é R$48.983,22. 
Levando em consideração a uniformidade do 
faturamento projetado da agroindústria de fishburguer 
durante o ano, o ressarcimento ao investidor será feito 
em aproximadamente 5 meses, demonstrando 
portanto, uma alternativa viável para a transformação 
de pequenos e microempresários em empreendedores 
do setor agroindustrial na área alimentícia.

Palavras-Chave: Agroindústria, fishburguer e mapará.

ELABORAÇÃO E ANÁLISE DESCRITIVA 
QUANTITATIVA DE LINGÜIÇA 
APIMENTADA DE CORVINA 
(Micropogonias furnieri) DEFUMADA 
POR DIFERENTES PROCESSOS

Anna Sylmara da Costa Lopes
 Josilena Pereira da Silva

RESUMO

A corvina (Micropogonias furnieri) constitui um dos 
principais recursos pesqueiros do Pará nos meses de 
Abril a Agosto. Considerando o pescado um alimento 
a l tamente perecíve l ,  necess i ta-se de um 
processamento adequado para aumentar a sua vida-
de-prateleira tão logo ocorra a sua captura.  Sua 
utilização na elaboração de um produto defumado 
pode representar um crescimento econômico 
considerável ,  se comparado com a atual  
comercialização na forma “in natura” ou congelada. O 
presente estudo teve como objetivo caracterizar físico-
química e microbiologicamente a matéria-prima e as 
amostras de lingüiças apimentadas defumadas. 
Utilizou-se a análise descritiva quantitativa para 
levantar o perfil sensorial de três amostras de lingüiça 
apimentada defumada de corvina (a quente, a frio e 
líquida), e avaliou-se a aceitação das amostras pelos 
consumidores mediante teste afetivo. As ausências de 
coliformes fecais, Staphylococcus aureus e Salmonella 
tanto no pescado “in natura” confirmaram que os 

procedimentos sanitários e higiênicos foram 
corretamente seguidos desde a captura até a 
preparação da matéria-prima. O rendimento da 
filetagem do pescado foi de 51,08%.  A lingüiça 
defumada a quente apresentou médios aroma de 
fumaça e aroma e sabor de pimenta, além de médio 
sabor salgado e baixo sabor de peixe cru. A lingüiça 
defumada a frio apresentou baixo aroma de fumaça, 
baixa ardência de pimenta, baixo sabor salgado e um 
médio sabor de peixe cru. A lingüiça defumada a líquido 
apresentou um elevado aroma de fumaça, médio sabor 
salgado e pouco sabor de peixe cru. A lingüiça 
defumada a frio apresentou a menor aceitação. 
Verificou-se através do resultado da análise 
microbiológica dos produtos f inais que o 
processamento foi conduzido sob condições higiênico-
sanitárias adequadas, principalmente na manipulação 
da matéria-prima e ingredientes e limpeza de 
equipamentos e utensílios.

Palavras-chave: Corvina, lingüiça, defumação.

UTILIZAÇÃO DE ESTUFA SOLAR PARA 
SECAGEM DE MADEIRA Hymenea 
courbaril COMERCIALIZADA COMO 
JATOBÁ NO ESTADO DO PARÁ.

Gleizil Paiva Mancio
Jessé Luís Padilha

RESUMO

A adequada secagem da madeira serrada e de outros 
produtos naturais,antes da sua transformação em bens 
e produtos, é reconhecidamente a fase maisimportante 
de todo o processamento que visa agregar valor ao 
produto final etambém a mais onerosa. Às 
comunidades de produtores e populações 
tradicionaisda região amazônica, estão cada vez mais 
em busca de novas formas viáveis paraminimizar os 
custos com a secagem de produtos agroflorestais. 
Entre as opçõesvisualizadas para região, têm-se entre 
outras a utilização da energia solar, muitasvezes 
considerada inviável devido às condições climáticas da 
região, caracterizadapor altas temperaturas e umidade 
relativa do ar, e baixas velocidades do ar, o quedificulta 
a secagem. Na busca de se utilizar este recurso de 
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baixo custo, o presentetrabalho demonstra a 
eficiência de um secador solar, tecnicamente 
adequado e8potencializado pelos fenômenos dos 
efeitos estufa e chaminé. O protótipo foiconstruído 
com capacidade para secar de 2 m3 de madeira, 
sendo estedimensionamento experimental e passivo 
de mudanças, de forma a aumentar suacapacidade, 
tornando-o adequado às necessidades das 
empresas madeireiras daregião amazônica. Em seis 
semanas, foi possível reduzir, de 50% a 10%, 
aumidade da madeira com dimensões de 5” de 
largura por 1” de espessura daespécie Hymenaea 
courbaril L., conhecida vulgarmente como Jatobá. Em 
funçãodos resultados observados, o presente 
secador apresenta potencial para asecagem de 
outros produtos agroflorestais.

Palavras – Chave: Madeira serrada, secador solar, 
secagem de madeira, secagem de produtos naturais, 
tecnologias alternativas.

A CONSTRUÇÃO DO CORPO DE 
CONHECIMENTO DA TERAPIA 
OCUPACIONAL E SUA TRAJETÓRIA À 
CONTEMPORANEIDADE.

Nathalia Sarmento Vieira.
Sônia Cláudia Almeida Pinto

RESUMO

Compreender a trajetória histórica, assim como a 
evolução do corpo de conhecimento da Terapia 
Ocupacional possibilita o entendimento do seu 
desenvolvimento conceitual e prático, e a dimensão 
político-social de sua ação. Nessa perspectiva a 
presente pesquisa, teve como objetivo compreender se 
a fundamentação epistemológica da Terapia 
Ocupacional está conseguindo integrar suas práticas e 
seus aportes teóricos-metodológicos frente a uma 
realidade complexa presente na sociedade 
contemporânea; e com o movimento de construção de 
uma nova  l óg i ca  na  á rea  da  saúde ,  a  
interdisciplinaridade. Para alcançar tais objetivos, 
buscou-se através de uma pesquisa ampla das 
literaturas específicas da Terapia Ocupacional retratar 

as suas origens históricas, identificando o tipo de 
sociedade em que as práticas dessa profissão foram 
engendradas e suas respectivas conjunturas político-
sociais e econômicas, bem como os paradigmas 
vigentes em cada contexto social, além de destacar, a 
Terapia Ocupacional na contemporaneidade com suas 
tendências e desafios. Dessa forma, esse estudo 
possibilitou compreender que a Terapia Ocupacional 
vem ao longo de seu percurso histórico, como prática 
de saúde, apresentando-se sob várias perspectivas, no 
intuito de acompanhar as transformações ocorridas na 
sociedade e na mudança dos pensamentos científicos. 
Assim, quanto o paradigma complexo presente na 
contemporaneidade o campo de saberes e da prática 
do terapeuta ocupacional vem passando por um 
processo de construção de um olhar científico 
avançado, a interdisciplinaridade.

P a l a v r a s - c h a v e : T e r a p i a  O c u p a c i o n a l .  
Fundamentação Epistemológica.Contemporaneidade. 

COMPREENDENDO O BRINCAR COMO 
ATIVIDADE PRÁXICA NA REALIDADE DE 
CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS.

Marcela Cristina Andrade de Azevedo
Vanessa do Socorro Pantoja Mendes

Cláudia Márcia Lima da Costa

RESUMO

O estudo teve como objetivo fazer uma análise do 
brincar de crianças de 5 a 7 anos, institucionalizadas no 
Espaço de Acolhimento Provisório Infantil (EAPI). Para 
tanto, foi desenvolvida uma pesquisa quali-quantitativa 
utilizando com método o estudo descritivo-exploratório 
por meio da efetivação de questionários junto aos 
educadores plantonistas da instituição, a fim de 
elucidar de que forma estes compreendem e 
favorecem a atividade lúdica no cotidiano da criança. 
Utilizaram-se ainda, observações descritivas do 
ambientes, observações diretas não participativas e 
diretas participativas durante as atividades proposta 
pela equipe técnica do Espaço, tendo participado 
diretamente deste ensejo dez crianças e dez 
educadores. A partir dos dados coletados, no EAPI 
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concluiu-se que o processo de institucionalização não 
é o principal causador, entretanto o mesmo influencia 
negativamente no desenvolvimento qualitativo da 
atividade lúdica, no que tange principalmente o pouco 
envolvimento dos educadores plantonistas no brincar. 
Tal problemática pode estar relacionada a pouca 
capacitação destes profissionais sobre a relevância da 
prática lúdica no desenvolvimento infantil. Nesse 
sentido a atuação do terapeuta ocupacional faz-se 
importante nesta realidade, por entender o brincar 
como atividade significativa e poder colaborar para 
uma melhor qualificação dos profissionais que lidam 
com crianças, bem como contribuir para que o fazer 
destes pequenos seja realmente transformador, enfim 
práxico.   

Palavras-chave: Institucionalização. Brincar práxico. 
Terapia Ocupacional

“O ENSINO DE MATEMÁTICA NA 2º 
CICLO POR MEIO DE ATIVIDADE”

Dircelina Barbosa Soeiro
Maria Estela Barata Moreira

Rozileide de Fátima Ribeiro Silva
Pedro Franco de Sá

RESUMO

A discussão em torno das mudanças das práticas no 
Ensino da Matemática vem-se intensificando cada vez 
mais, por ser considerada importante na formação 
global do indivíduo.

O Ensino da Matemática não pode ser 
aplicado de forma puramente abstrata, com aulas 
somente expositivas em que o aluno é um mero 
receptor que apenas reproduz ou imita conceitos, 
formulas e regras que consequentemente não busque 
novos caminhos para chegar a uma solução.

Hoje a prática do professor da referida 
disciplina se tornou um fator importante, pois deve ser 
voltada para a formação de cidadão críticos, pensantes 
capazes de perceber, enfrentar e resolver problemas 
que o mundo contemporâneo apresenta e não os faze 
se seres que apenas repetem mecanicamente.

A grande contribuição deste trabalho será uma 

busca pelo total envolvimento dos alunos nas 
atividades práticas (jogos) envolvendo os conteúdos 
Matemáticos. O jogo é uma atividade natural do 
desenvolvimento dos processos psicológicos e se 
apresenta como uma atividade dinâmica que vem 
sa t i s fazer  uma necess idade  da  c r iança ,  
“desenvolvimento”, ação. Dessa forma essa atividade 
torna-se essencial na prática do professor para o 
Ensino da Matemática.

Acreditamos que uma das dificuldades 
enfrentadas para a realização de aulas práticas se da 
pela falta de estrutura institucional e relação 
intersubjetiva no cotidiano escolar. Por isso o presente 
artigo visa divulgar a importância da utilização de 
atividades práticas para o processo de Ensino 
Aprendizagem de Matemática a fim de proporcionar um 
ensino mais eficaz e prazeroso seja pra quem ensina 
ou para quem aprende, mostrando assim que o projeto 
é uma proposta extremamente viável.

P o r t a n t o  a l é m  d a  p r a t i c i d a d e  n o  
desenvolvimento dos conteúdos matemáticos, 
podemos ressaltar que o jogo é essencial no 
desenvolvimento social, afetivo, cognitivo e moral da 
criança.

Enfim, as dificuldades no Ensino da 
Matemática se dão pela falta de ludicidade nas aulas, 
enfatizados somente pela memorização e pela 
simbologia desconsiderando efetivamente a 
experiência pessoal do aluno.

Devido a esta constatação, chamamos a 
atenção dos docentes para uma melhor visão no que 
concerne o ensino dessa disciplina que pode ser 
dinâmica e aberta a novas descobertas, dando 
oportunidades para que o aluno prossiga ampliando 
sua capacidade de reflexão, experimentação, 
construção e reconstrução.
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Estudo monográfico que registra o ofício da 
Construção Naval em Abaetetuba, através do tempo 
que deixou marcas significativas nas formas de fazer 
embarcações, marca registrada do município. Os 
mestres, construtores navais em suas falas e de seus 
depoimentos forneceram elementos para registrar e 
(re) construir a história do trabalho, das pessoas e 
famílias que se dedicaram a este ofício. As memórias 
aqui registradas representam, portanto a memória do 
trabalho, que constitui a sobrevivência física e  também 
afetiva dos mestres e de suas famílias. Muitos 
trabalhadores desse oficio aprenderam a profissão 
observando os mais velhos, como pais e outros 
parentes, portanto, tornaram-se um profissional por 
aptidão, sem ao menos, dedicar-se a cursos para fins 
intelectuais. Outros se aperfeiçoaram experimentando 
o fazer, o trabalho e gostando permanecem na 
profissão. Todos retiram dela o sustento familiar, além 
de gerar emprego para algumas famílias. A pesquisa 
sobre “Ofícios de Rio: Memórias da Construção Naval 
em Abaetetuba” possibilitou uma melhor compreensão 
da realidade daqueles que mesmo trabalhando com 
dificuldade e sem ajuda governamental procuram 
formar no ambiente de trabalho, um local de amizade e 
solidariedade. Isso só foi permitido observar, porque a 
pesquisa adotou a metodologia da História Oral, com 
entrevistas gravadas a partir de um roteiro prévio e 
fontes bibliográficas. A referida pesquisa, permitiu 
perceber a importância dos Ofícios de Rio e da 
Construção Naval em Abaetetuba para o 
desenvolvimento econômico do município, e que até 
hoje garante a sobrevivência de muitas famílias que 
investem nesse ofício.

Palavras Chaves: Cultura – Memória – Ofícios de Rio

OFICIOS DO RIO: MEMÓRIAS DA 
CONSTRUÇÃO NAVAL EM ABAETETUBA  

Dalva Bitencourt Silva
Gabriela Maria Baia Silva

Janete Moraes de Lima
Venize Rodrigues

RESUMO
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A CONTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS DIACRÔNICOS DA  MORFOSSINTAXE
LATINA À LÍNGUA PORTUGUESA

Ionny Bernadelly Barbosa
Surama Hungria Nunes 1

Mara Silvia Jucá Acácio

RESUMO

A produção deste artigo faz uma abordagem acerca de 
uma investigação filológica e bem comomente 
lingüística, na perspectiva de proceder, em uma 
primeira instância, sobre o estudo diacrônico da 
Morfossintaxe Latina à Língua Portuguesa a fim de 
resgatar conhecimentos “científicos” do passado para 
nortear determinados fatos gramaticais do presente. 
Por conseguinte, instituir um desenvolvimento 
fonético-fonológico, morfológico e sintático da língua e 
posteriormente, comprovar através da escala evolutiva 
do Latim, certas transformações que a língua sofrera 
ao longo do tempo, chegando aos dias atuais. Para 
tanto, utiliza-se como referência questões relacionadas 
ao processo evolutivo da Morfossintaxe do Latim 
Clássico, bem como: a Perda da quantidade do sistema 
latino e os Paradigmas de Reduções das declinações e 
dos Casos (relevante o Caso Lexicogênico) .

Palavras-Chave: Língua Latina. Estudo Diacrônico. 
Segmentos Fonético-Fonológicos e Morfossintáticos. 
Eixo Evolutivo e Língua Portuguesa.

1Graduadas do Curso de Letras-Licenciatura Plena em Língua Portuguesa 
/Universidade do Estado do Pará. E-mail: suhungria@yahoo.com.br

ABSTRACT

The production of this article makes an approuch 
concerning a philological investigation and 
concomitantly linguistics, in the perspective of procede , 
in a first instance, about the diacrony study of the Latin 
Morfossintatic to Language Portuguese, in order to 
rescue knowledge scientific of the past to address the 
grammatical facts of the present. Therefore, institute a 

phonetic-phonological, morphological and syntactic 
development of the language and afterwards, prove 
throught the evolutionary scale of the certain Latin 
transformations that the language had suffered along 
weather arriving to the current days. For so much, use 
itself-a as matters reference related to evolutionary 
process of morfossintatic of the Classical Latin, as well 
as: the loss of the quantity of the Latin system and the 
Paradigms of the reductions of the Declines, of the 
Cases (important the Case “Lexicogênico”). 

Words-Keys: Latin language. Diacrony study. 
Phonetic-phonological Segments  and Morfossintatic. 
Evolutionary  Axis and Portuguese Language.

INTRODUÇÃO

Os Estudos Lingüísticos acerca do Latim Diacrônico 
representam uma grande fonte de pesquisa para a 
compreensão de alguns questionamentos que giram 
em torno da Língua Portuguesa, especificamente no 
tocante da abordagem da Sintaxe Portuguesa, a qual 
se pauta na origem da estrutura sintática do Latim.
Assim, constatando-se a dificuldade encontrada pelo 
professor no tocante do ensino de Língua Materna 
principalmente com relação aos assuntos acerca da 
gramática e, conseqüentemente a enfrentada pelo 
alunado na assimilação e entendimento de conteúdos 
normativistas, tomar-se-á como base o estudo 
diacrônico da Língua a fim de desenvolver um estudo 
que apresente grande importância concernente ao 
entendimento da evolução da Língua Portuguesa.
Neste âmbito, o estudo e investigação deste trabalho 
apresentam relevância haja vista que utilizarão o Latim 
como premissa para explicar os “fenômenos” 
normativos prescritivistas da Língua Portuguesa, 
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resgatando os conhecimentos filológicos do passado 
para esclarecer os fatos lingüísticos do presente, já que 
o Português se originou da língua Latina.
Contudo, por mais tortuoso que o caminho do latim 
represente para alguém , seu estudo passa a ser 
esplendoroso uma vez que possibilita aos discentes 
obterem conhecimento cultural e lingüístico de um 
povo, o qual influenciou sobremaneira a Europa 
Ocidental. Dessa forma, a aprendizagem do latim é de 
fundamental importância para o docente de Língua 
materna, discente de Letras , vindouros profissionais 
da área e bem como todos os que necessitarem fazer 
uso da Língua Portuguesa como instrumento de 
trabalho.
Além disso, este trabalho também pode contribuir 
proporcionando um maior consentimento no corpo 
pedagógico escolar à aplicação dos resultados da 
pesquisa no campo educacional visto que é por 
intermédio deste consenso que haverá o 
desenvolvimento de métodos inovadores para a 
melhoria e eficácia do sistema de ensino do País.
Por isso, a importância do desenvolvimento desta 
pesquisa ,visto que nela conterá informações 
pertinentes sobre um assunto que era desconhecido ou 
temido por alguns indivíduos e elucidará a 
problemática existente no processo de mediação do 
vernáculo. 

OBJETIVO
Possibilitar mais informações acerca da problemática 
(ensino de normas gramaticais da Língua Portuguesa) 
evidenciada a partir da pesquisa bibliográfica, por 
intermédio de um estudo diacrônico da Língua Latina.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O REFENCIAL 
TEÓRICO E O MÉTODO
Para a abordagem desta pesquisa, Identificam-se 
várias situações que levam os discentes, a sentirem 
dificuldades quanto ao aprendizado da sintática da 
Língua Portuguesa devido à ausência de maiores 
informações a respeito da mesma.
Assim, faz-se necessário, a utilização do Latim para 
contornar essa problemática, pois conforme ALMEIDA 
(2000):“Não há professor de Latim que deixe de 
lastimar a pobreza do vernáculo em seus discípulos. 
Vendo na deficiência do conhecimento dos princípios 
fundamentais da análise sintática do período 

Português a causa principal desse desajustamento...”
Além disso, segundo CARDOSO (2003): “...de outro 
lado há o interesse Lingüístico pelo Latim, sendo uma 
das mais antigas Línguas indo-européias da qual 
temos conhecimento pela documentação escrita, a 
oferece-nos solução de numerosas indagações que se 
referem ao conhecimento das Línguas...”
Logo, “Asas de um pássaro , o Latim e o português 
devem voar juntos”, pois somente desta maneira, 
trabalhando uma Língua e outra concomitantemente é 
que se conseguirá explicar as dúvidas acerca da 
Sintaxe Portuguesa. 
Ademais, este estudo foi realizado por intermédio de 
uma análise quantitativa de fontes bibliográficas, posto 
que ao longo de todo o trabalho considerou-se 
essencialmente importante explicar como surgiu a 
Língua Portuguesa . Para tanto, fez-se uso de uma 
abordagem hipotético-dedutiva,isto é, utilizou-se como 
premissa a dedução das hipóteses morfossintáticas 
presentes na Língua Portuguesa, e desse modo 
compreendeu-se que toda conseqüência, destas 
deduções, provém da Língua Latina.

Embora, se haja grandes dificuldades quanto ao ensino 
e assimilação de conteúdos essencialmente 
normativos, mais precisamente aos que discorrem 
acerca de questões referentes à Morfossintaxe do 
Português, poucas pesquisas são realizadas nesta 
área, o que acentua ainda mais a problemática 
existente no processo de mediação do vernáculo. 
Nesta ótica, a falta de um estudo mais detalhado, o qual 
possa ser capaz de estabelecer uma investigação 
diacrônica da língua torna-se imprescindível para o 
entendimento da linha do tempo que acompanha a 
escala evolutiva da língua Portuguesa, bem como o 
processo de tal língua que ocorreu a partir do Latim 
Vulgar. Conforme trata COUTINHO (2005: 46):

           “A Língua Portuguesa proveio do Latim 
Vulgar que os romanos introduziram na 
Lusitânia, região situada ao Ocidente da 
Península Ibérica. Pode-se afirmar, com mais 
propriedade, que o Português é o próprio Latim 
modificado. É lícito concluir, portanto; que o 
idioma falado pelo povo romano não morreu, 
como erradamente se assevera , mas continua a 
viver , transformado, no grupo de línguas 
românicas ou novilatina.
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Além disso, a língua como fator social sofre 
ramificações Lingüísticas em seu eixo evolutivo, as 
quais são decorrentes de seus aspectos físicos e 
sociais. Assim, as diferenciações lingüísticas 
presentes na língua, podem ser analisadas sobre 
várias vertentes como: Fonético-Fonológico, 
Morfossintático e Semântico-Pragmático. Contudo, 
neste estudo dar-se-á ênfase aos aspectos 
Morfossintáticos e Fonético-fonológicos, primando 
desta maneira, pelo estudo morfossintático da Língua 
Portuguesa.
Neste âmbito, constata-se que a morfologia e a sintaxe 
não possuem o mesmo objeto e estudo, haja vista que 
esta tem como enfoque o estudo da relação que as 
palavras (ou signos lingüísticos, melhor dizendo) 
mantêm entre si; ou seja, é a parte do sistema de 
unidades (sons, palavras, afixos, acentos ...) que 
permite criar e interpretar frases. Enquanto aquela, se 
pauta no estudo da forma ou estrutura das palavras, as 
quais se constituem por unidades menores que 
combinadas produzem um significado.
Já a Fonética e a Fonologia são ciências distintas 
embora possuam o mesmo objeto de estudo. A 
Fonologia elabora questionamentos sobre o ponto de 
vista sistemático e global; a Fonética por sua vez, 
estabelece articulações fônicas de maneira isolada. 
Entretanto, apesar de não seguirem a mesma área de 
investigação, encontram-se no mesmo eixo Lingüístico 
– os sons da fala.  
Outro aspecto importante a considerar, diz respeito à 
difusão nesta investigação de alguns tópicos 
abordados na pesquisa bibliográfica, uma vez que 
estes tratarão acerca de assuntos que serão bastante 
relevantes e bem como esclarecedores para a melhor 
compreensão das problemáticas evidenciadas no 
processo de mediação do vernáculo.  
No que tange a Quantidade Latina, esta se fundamenta 
no estudo quantitativo da língua latina, baseando-se na 
evolução dos fonemas vocálicos do Latim Clássico ao 
Vulgar, tendo em vista a totalidade do sistema Latino. 
Deste modo, no latim, a quantidade das sílabas é 
determinada pelo tempo despendido em sua 
pronunciação, podendo ser elas longas ou breves. 
Portanto, a quantidade latina está explicitamente ligada 
à forma como são pronunciadas as vogais, podendo 
ser marcada com o sinal (˘ ),classificada como bráquia 
e indica a  vogal breve ou marcada com o sinal( ˉ ) 

classificada como mácron indicando a vogal longa. 
Conforme é visto na 1ª declinação latina em palavras 
como Magistra, ae (mestra):

Casos

Normativo

Ablativo

Singular

Magistrã

Magistrã

Plural

Magistrae

Magistris

Não obstante, Segundo CARVALHO & NASCIMENTO 
(1984: 31) No Latim Clássico, os fonemas latinos 
classificam-se em três grupos: vogais, semivogais e 
consoantes.
Neste contexto, as vogais eram cinco a, e, i, o, u; que 
em consonância coma a quantidade podiam ser breves 
ou longas. A tais diferenças de quantidade estavam 
associadas às diferenças de timbre.
Assim, como existia uma vogal breve e uma longa para 
cada timbre,
ă ĕ ĭ ŏ ŭ eram abertas
 ā ē ī ō ū eram fechadas

havia na verdade, um total de dez fonemas, 
/ă,ā,/ĕ,ē/ĭ,ī/ŏ,ō/ŭ,ū/,nos quais as breves eram sempre 
mais abertas que as longas correspondentes, devido a 
existência da perda de oposição por quantidade.
Quanto às abordagens concernentes ao estudo da 
Quantidade no Latim Vulgar, houve a redução de dez 
vogais vistas no latim Clássico, a partir da evolução 
fonético-fonológica, visível no Latim Vulgar. Sendo que 
este processo de redução se deu de forma gradual 
através do Processo de Leis Fonéticas.
Nesta ótica, ocorreu a perda da noção de quantidade, 
adotando-se o acento de intensidade. As vogais 
passaram de longas e breves para átonas e tônicas. 
(CARVALHO & NASCIMENTO 1984:33)
Ademais, com a perda fonêmica da quantidade 
vocálica do Sistema Clássico reduziu-se de dez a sete 
vogais no Latim Vulgar, apresentado somente na 
modalidade falada a distinção que acontecia no ponto 
de articulação e na intensidade.
Sobre esta vertente, ocorreu a classificação dos 
fonemas vocálicos de acordo com o ponto de 
articulação, a tonicidade e ao timbre, conforme 
esclarece o triângulo de Hellwag. 
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Anteriores Posteriores

I U

átono e reduzido E O átono e reduzido

Tônico e fechado Ê Ô Tônico e fechado

Tônico e aberto É Ô Tônico e aberto
A

Contudo, além das vogais havia as semivogais e estas 
eram duas I i l e l u l. Distinguem-se das vogais 
correspondentes por estarem sempre seguidas de 
vogal, nelas se apoiando (CARDOS0, 2003:15). Assim, 
ao longo dos tempos, tais semivogais / i / e / u / 
assumem valor consonantal, diferenciando-se das 
vogais e tornando-se os fonemas / j / e / v / ; logo os 
vocábulos “Uiba” transformaram-se em “Juba” e “Uita” 
em “vida”.
Ainda em continuidade à argumentação no tocante do 
processo evolutivo da língua, mais especificamente no 
que tange as mudanças e variedades fonético-
fonológicas, ocorreu à utilização do latim Clássico 
como premissa para instituir uma abordagem 
diacrônica. Sendo que, tais mudanças e variedades 
são englobadas sob a denominação de Metaplasmos, 
os quais consistem nas modificações fonéticas que 
sofrem as palavras na sua evolução e que engendram 
as alterações por adição, supressão, troca ou 
transposição de fonemas às palavras. Todavia, esta 
pesquisa prioriza por analisar mais especificamente as 
subtrações ou supressão, as quais sofrem as palavras; 
além disso, estas evoluções tomaram como 
pressupostos os Princípios Lingüísticos Gerais / Leis 
Fonéticas.
E, mediante a perda por quantidade no sistema 
vocálico, de acordo com TARALLO (1990: 117) 
constata-se a existência de uma “gama” de 
características no vocalismo do latim Clássico que 
foram desaparecendo no latim falado e, por 
conseguinte, nas línguas românicas.
Enquanto, o sistema Vocálico Latino representava 
segmentos diferenciais, pelos quais se discerni cinco 
unidades – a, e, i. o, u - e a quantidade onde cada vogal 
podiam ter um som longo ou breve. No século III aC, as 
vogais dos vocábulos latinos sofreram grandes 
modificações: abreviação das vogais longas em sílaba 

final fechada não finalizadas por s: fechamento do o 
breve nas terminações os,  om , que se tornaram us, 
um e a passagem dos ditongos ai, oi em ae, i.
 Convém também salientar, que no que toca o Sistema 
nominal latino, compreendeu-se que o Latim Clássico 
pautava-se na morfossintaxe, pois as investigações 
das palavras ocorrem nas terminações de cada uma 
delas, sendo assim, um fator morfológico, o qual 
recebe a denominação de flexão do caso. Outro 
elemento relevante, quanto ao Latim, são as funções 
sintáticas que também constam na parte final de cada 
palavra.
Já, o Sistema verbal latino, segundo ILLARI (2006:96) 
“o verbo no Latim Clássico era uma espécie de palavra 
por excelência”. Todavia, para CARDOSO, (2003: 65): 
“o Sistema Verbal Latino se reveste de grande 
complexidade (...) dada à pluralidade de tempos, vozes 
e pessoas”. E, para CÃMARA JR (1976;125):
O sistema Verbal Latino apresenta uma flexão 
simultânea orientada em dois sentidos: de uma lado 
serve para indicar o sujeito; isto é, o ouvinte ou outro 
ser, designa certas características que acompanham 
obrigatoriamente dentro da língua a significação 
intrínseca da forma verbal, como o singular ou o plural.
Quanto ao eixo que trata do processo evolutivo da 
morfossintaxe ao Latim clássico, a evolução que 
ocorrera nesse período, foi decorrente da queda da 
quantidade do sistema vocálico latino, o qual afetou 
significativamente a estrutura sintática da Língua 
Portuguesa. Neste tocante, é relevante analisar a 
redução das declinações, pois o Português terá grande 
influência a partir desta ótica.
No paradigma das Reduções das declinações, sobre a 
perspectiva de TARA LLO, na concepção de 
COUTINHO, o sistema morfológico apresenta 
características do Latim falado em oposição ao Latim 
Clássico. Esta questão provém em detrimento da 
confusão entre a primeira declinação (glacia, ae) e a 
quinta (glacies, ei) e entre a segunda (fructus, i ) e a 
quarta (fructus,is). (TARALLO,1990:18).
 Neste âmbito, no processo de declinações conforme 
CARVALHO & NASCIMENTO (1984:80):

Os substantivos latinos estão classificados em 
cinco categorias chamadas declinações, cujas 
características práticas são as desinências do 
genitivo singular, como seguem:
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1ª.d 1ª.d 1ª.d 1ª.d 1ª.d

AE I IS US Ei

Genitivo Singular

Exemplos:
nauta-ae      (1a. declinação)
servus-i       (2 a. declinação)
civitas-is      (3 a. declinação)
manus-us    (4 a. declinação)
dies-ei         (5 a. declinação) 

Enquanto, no Paradigma das reduções dos casos – o 
caso Lexicogênico, verifica-se que cada representação 
dos adjetivos e substantivos, apresenta terminações 
que indicam a função de cada palavra na frase, as 
quais eram os casos.
Entretanto, nesse ponto, nota-se a indiferença quanto à 
redução de caso, a partir da perda do sistema vocálico 
latino, porque a quantidade latina fazia oposição de 
caso em palavras da 1ª(primeira) declinação, 
passando assim a complicar o sistema nominal latino 
na distinção entre nominativo, vocativo e/ou ablativo.
Isso evidenciará o uso acentuado do nominativo em 
detrimento do vocativo, o que determina a redução dos 
casos. Com o tempo, a fala absorveu o uso de 
preposições desprezando assim o genitivo, dativo e 
ablativo do sistema nominal, prevalecendo então o 
acusativo.
De acordo com CARVALHO & NASCIMENTO 
(1984:78): 

(...) apenas dois casos restaram em Latim Vulgar: 
o nominativo e o acusativo, ou seja, um caso reto e 
um caso oblíquo. Aliás, mais rigorosamente 
podemos dizer que o único caso que restou foi o 
acusativo, do qual procede a maioria absoluta das 
palavras portuguesas. É por esta razão que o 
acusativo é chamado o caso lexicogênico dos 
vocábulos de nosso idioma.

Para a realização deste trabalho, encontraram-se 
vários percalços haja vista que foi desafiador a busca e 
aceitação pela pesquisa, apesar de sua importância e 

CONCLUSÃO

necessidade no que tange aos esclarecimentos de 
fatos lingüísticos que são evidenciados na gramática 
portuguesa e antes não se detinha explicação.
Contudo, no que diz respeito à pesquisa, mais 
especificamente a contribuição dos estudos 
diacrônicos da morfossintaxe Latina á Língua 
Portuguesa,  observou-se que a estrutura 
morfossintática de ambas as línguas (Latim e 
Português) apresentam bastante semelhança; basta 
comparar o vocabulário do Português com o Latino 
para se evidenciar a quantidade de vocábulos comuns 
entre tais línguas tanto na forma como no sentido. 
Quanto às diferenças estruturais existentes nas 
palavras de uma língua e outra, são absolutamente 
plausíveis devido ao processo evolutivo pelos quais 
estes vocábulos passaram no vasto espaço de tempo, 
que decorre desde o desaparecimento do Latim a 
abordagem histórica do Português.
Outro aspecto constatado a partir deste estudo, está 
relacionado ao questionamento de o Latim ser 
considerado uma língua morta. Sobre esta questão, 
verificou-se que há um grande equívoco em se pensar 
que o Latim seja uma língua morta, uma vez que apesar 
de a Língua Portuguesa não mais possuir a mesma 
disposição morfossintática de séculos passados, 
prossegue como sendo o Português e portanto, não se 
pode afirmar que seja uma língua morta. Na verdade o 
que ocorreu, foi que a modalidade Latim Clássico, não 
possui mais utilização; já a modalidade Latim Vulgar 
vigora até hodiernamente.
Assim, percebeu-se que não existe purismo na Língua 
Portuguesa, mas sim que seu sistema lingüístico 
proveio de contribuições de outros povos.
Além disso, averigüou-se também, que as línguas 
latinas e românicas resultam no maior número do léxico 
Português. E, este fato implica na heterogeneidade 
presente na morfologia da Língua Portuguesa, 
difereciando-se, desse modo, do Latim o qual sofreu do 
grego uma enorme influência.
Ademais, neste trabalho, objetivou-se por esclarecer 
fenômenos gramaticais que ocorreram na Língua 
Portuguesa através de dados teórico-bibliográficos a 
fim de amenizar as dúvidas existentes quanto a esta 
questão e sobretudo, auxiliar todos os que utilizam ou 
pretende utilizar a Língua Portuguesa como 
instrumento de trabalho além de manejá-la com 
sapiência. 
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NO RIO DE LEMBRANÇAS, PORTOS DE 
MEMÓRIA.

Nailson Pinheiro da Silva
Simone Carvalho Oliveira

RESUMO

Este trabalho constitui-se numa pesquisa acerca da 
obra “Guajará-Mirim: Um rio de lembranças”, do 
escritor Carlos Cordeiro Gomes, em que se buscou 
esmiuçar a reconstituição de um passado presente na 
memória do narrador, vislumbrando conceitos como 
Memória, Narrador e Literatura. O presente trabalho, 
consiste ainda, num registro dos espaços vividos pelo 
narrador, em que se observou aspectos culturais, 
alguns acontecimentos históricos, sempre numa 
perspectiva de contribuir para o reconhecimento 
desses espaços como produtores de cultura, como 
mantenedores de tradição. Entendendo que é 
interessante oportunizar a comunidade local um 
registro dos fatos presentes nessa obra, fatos esses 
que são descritos pelo narrador através de um discurso 
simples, objetivo. Assim, esta pesquisa propõe, 
também a valorização de um escritor vigiense, o qual 
representa, aqui, uma ponte para adentrar-se numa 
parte da memória coletiva dos grupos com os quais ele 
teve contato. Logo, é inevitável que a partir da própria 
história de vida do narrador, se conheçam ainda outras 
histórias de vidas afins. 

PALAVRAS-CHAVES: Narrador. Espaços. Passado. 
Reconstituição. Memória
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