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da identidade realizado ou outorgado. Das com-
petências que devem estar presentes no docen-
te de enfermagem, salientam-se a comunicação, 
actualização científica e relação, capazes de 
promover um ambiente que propicie as apren-
dizagens significativas, de internacionalização, 
de investigação, como um modelo de conduta 
a seguir, que participe na vida da organização 
e seja capaz de motivar o outro, mas sobretudo 
que seja um bom enfermeiro.

Palavras-chave: Identidade Profissional; Do-
cente de Enfermagem; Enfermeiro; Representa-
ção social; Método Biográfico

Resources and Identities. 
The (Re) Construction of the Professional Identi-
ty of the Professors of Nursing College: the point 
of view of the Professor

Considering identity as a social dynamic inte-
gration process, departing from the concept of 
pre-established identities anchored in an essen-
tialist vision, and approaching a professional 
identity built trough successive interaction, we 
aimed to know the professional identity of the 
nursing teacher. 

Believing that the identity study may oscillate 
between an individual and a structural pole, we 
have chosen the biographic dimension as the 
structural axis for this assignment.

Eight biographies from teachers integrated in 
the expert with a reflective professional identity 
have been made. We have also used the focus 
group as a complementary method. 

We have seen that the actors of this study feel 
themselves as nurses although their working area 
is teaching. They point out the higher teaching of 
Nursing as a determinant in the change of their 
social representation. All of these teachers are 
included in the groups that present an identity 
status that has been fulfilled or attributed. From 
the skills that should be present in the nursing te-
acher, communication, scientific knowledge and 
relationship are indicated when these are able to 
provide significant learning, internationalization 
and  research as a behaviour model to be follo-
wed regarding the life of the organization and 
that might incentive others, but above as a way 
to be a good nurse.

Keywords: Professional Identity; Nursing Tea-
cher; Nurse; Social Representation; Biographical 
Method 
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Leitura e Escrita. Processos de aquisição 
da Competência leitora e ortográfica no 
final do 1.º ano de escolaridade

Orientação: Prof. Doutor Óscar C. de Sousa

O estudo das dificuldades das crianças no iní-
cio da sua escolaridade, na leitura e na transcri-
ção gráfica, é uma área importante de pesquisa 
que pode levar a desvendar os processos cogni-
tivos envolvidos no acto de ler e de transcrever.

Durante muito tempo vigorou, como referência 
teórica, o princípio de simetria entre a leitura e 
a transcrição gráfica, princípio que defendia que 

a escrita era o reverso da leitura. Tal princípio 
começou a ser posto em causa nos anos 60 e 
nos anos 80 já havia evidências no sentido de 
separar os processos envolvidos na leitura e na 
escrita.

Para se estudar o problema da aprendizagem 
da leitura e da ortografia tornou-se necessário 
prestar atenção a duas questões fundamentais: 
a natureza do código escrito e as estratégias 
utilizadas pelo sujeito para enfrentar o código 
escrito.

Hoje tornou-se claro que o nível de transpa-
rência dos sistemas alfabéticos adoptados nas 
línguas ocidentais na codificação da oralidade 
interfere tanto na leitura como na transcrição 
gráfica. Ficou igualmente claro que o sujeito 
recorre a duas vias para aceder aos códigos es-
critos: a via fonológica para os códigos mais re-



Revista Lusófona de Educação

Teses e dissertações

211

gulares e a via directa ou lexical para os códigos 
pouco transparentes.

Com o nosso estudo pretendemos estudar as 
competências leitoras e ortográficas em alunos 
no final do 1.º ano de escolaridade. Verifica-
mos que há um desfasamento entre estas duas 
competências, com ganhos para a competência 
leitora, pelo que é mais fácil ler correctamente 
que transcrever correctamente em Português. 
Não se verificou em Português, por não ter 
uma ortografia totalmente transparente face à 
oralidade, o princípio de simetria. Verificamos 
também que o aluno, independentemente do 
ensino, e face à tarefa de escrever correctamen-
te, recorre tanto  à via fonológica como à visual 
para garantir uma boa competência ortográfica. 
Tornou-se claro que o insucesso na ortografia é 
consequência do uso indiscriminado da estraté-
gia fonológica tanto para as palavras com grafia 
regular como irregular.

Palavras-Chave: Leitura; Ortografia; Princípio 
de Simetria.

Reading and Writing. Processes of acquisition 
of the reading and spelling competence at the
end of 1st year of schooling

The study of the difficulties of children at the 
beginning of his schooling in reading and trans-
cription is an important area of research that can 
lead to unveil the cognitive processes involved in 
reading and transcribing.

 Long prevailed, as the theoretical referen-
ce, the principle of symmetry between reading 
and writing, which maintained that the writing 
(spelling), was the reverse of the reading. Such 
principle began to be questioned in the 1960s 
and in the 1980s found evidence to separate the 
processes involved in reading and writing.

To study the problem of learning of reading 
and spelling has become necessary to pay atten-
tion to two key questions: the nature of the writ-
ten code and the strategies used by the subject to 
meet the written code. Today it became clear that 
the level of transparency of alphabetic systems 
adopted in western languages in encoding oral 
codes interfere in both reading and transcription. 
It was also clear that the subject uses two ways 
to access the written codes: the phonological 
pathway for more regular orthographies and the 

direct or lexical via to less transparent orthogra-
phies. 

With our research we study reading and 
spelling skills in students at the end of the 1st 
year of schooling. We note that there is a diffe-
rence between these two skills, with gains for re-
ading competence, so it is easier to read correctly 
that transcribe correctly in Portuguese. It was not 
found in Portuguese, for not having a spelling to-
tally transparent, the principle of symmetry.

We also note that the student confronted with 
the task of writing correctly, uses both phono-
logical and visual via to ensure a good spelling 
skill. Failure in spelling is a consequence of the 
indiscriminate use of phonological strategy for 
both regular and irregular words.

Keywords: Reading; Orthography; Principle of
Symmetry.
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Maria da Penha vai a escola? Representa-
ções Sociais de Jovens do Ensino Médio 
Sobre a Violência Doméstica Contra a Mu-
lher

Orientação: Profª Doutora Otaviana Maroja Ja-
les Costa

Co-Orientação: Prof. Doutor José Viegas Brás

Este trabalho teve como objetivo identificar 
as Representações Sociais dos jovens do Ensi-
no Médio sobre a Violência Doméstica Contra 
a Mulher. A metodologia deste estudo investi-
gativo foi pautada sobre os pilares da pesquisa 
qualitativa de caráter exploratório e descritivo. 
A primeira série do ensino médio, de duas esco-
las localizadas no centro da cidade de João Pes-
soa, uma da instância pública estadual e outra 
de capital privado, constituiu o universo da pes-
quisa. Os sujeitos, 12 meninos e 12 meninas, 
abrangeram a faixa etária de 14 e 20 anos de 
idade. O marco teórico foi sistematizado de for-
ma a atender os questionamentos pertinentes à 
pesquisa e composto de estudiosos e pesquisa-
dores nas áreas das Representações Sociais, da 
Violência Doméstica Contra a Mulher e sobre a 
Lei Maria da Penha. O grupo focal, a entrevista 


