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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 
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semi-estruturada e a análise de conteúdo fo-
ram os instrumentos utilizados para a coleta e 
análise dos dados recolhidos. As informações e 
dados coletados foram organizados de acordo 
com as técnicas de grupo realizadas nas ofici-
nas de ideias dos dois encontros do grupo focal 
e as entrevistas individuais. A partir da análise 
dos resultados verificou-se nas representações 
sociais dos jovens que eles têm consciência da 
gravidade social que a violência doméstica con-
tra a mulher representa e demonstram necessi-
dade de dialogar sobre o tema, principalmente 
na esfera escolar. Mostram estar cientes das 
causas e consequências deste tipo de violência, 
sabendo também apontar medidas preventivas 
em âmbito escolar e social de um modo geral 
além de saber atribuir competências a órgãos 
públicos nesta tarefa.

Palavras-chave: Representações Sociais; Vio-
lência contra a Mulher; Lei Maria da Penha.

Maria da Penha go to school? Social Represen-
tations of young high school students about do-
mestic violence against women.

This work was developed to identify the Social 
Representations of young high school students 
about domestic violence against women. The 
methodology of this investigative study was ba-
sed on qualitative research pillars of exploratory 
and descriptive kind. The first year of high school, 
from two schools located in the centre of João 
Pessoa city, one public and another private com-
posed the search universe. The subjects were 12 
boys and 12 girls from the age of 14 to 20. The 
theoretical mark was systematized to meet rele-
vance to research inquiries and was composed 
by scholars and researchers in the areas of So-
cial Representations Theory, Domestic Violence 
Against Women and Maria da Penha Law. Focus 
group, semi-structured interview and analysis 
content were instruments used for compilation 
and analysis of data collected. The information 
and data collected have been organized accor-
ding to techniques of group performed in the 
workshops of ideas during the two focal group 
meetings and individual interviews. Based on 
the analysis of results found through Social Re-
presentations Theory in young people of 1st gra-
de high school about domestic violence against 
women, they are aware of the social gravity that 
this delictive conduct represents, demonstrate to 
be conscious of causes and consequences of this 

kind of violence and make out preventive mea-
sures in scholastic and social reach in a general 
view, besides the attribution of skills to public 
agencies concerning this task. 

Keywords: Social Representations; Violence 
Against Women; Maria da Penha Law.
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Ser professor hoje. O que pensam os 
professores das suas competências

Orientação: Prof. Doutor Óscar de Sousa

Na sociedade do conhecimento e na era da 
globalização as mudanças ocorrem a um ritmo 
acelerado, ditando novas necessidades que tem 
repercussões em diversas áreas. No que diz res-
peito à área da educação os docentes que ou-
trora tinham como papel principal ensinar, são 
agora confrontados com novos papéis.

Neste contexto, o presente estudo visou iden-
tificar as competências que um grupo de 179 
professores do ensino Básico e Secundário do 
concelho de Almada julgam essenciais ao seu 
actual papel, bem como analisar em que me-
dida os professores em estudo, assumem, nas 
suas actuações, essas mesmas competências, 
enquanto profissionais do ensino. Assim, a in-
vestigação descritiva firmou-se principalmente 
no referencial teórico de Philippe Perrenoud, 
que serviu de suporte para a elaboração do 
questionário. 

Os resultados deste estudo evidenciaram que 
os docentes privilegiam as competências rela-
tivas ao domínio pedagógico, como, “Envolver 
os alunos na aprendizagem e no seu trabalho”, 
“Organizar e dirigir situações de aprendizagem” 
e “Administrar a progressão das aprendiza-
gens”. Por outro lado, confirmou-se a harmonia 
entre as competências que os docentes privi-
legiam como essenciais ao seu actual papel, e 
as competências que assumem no seu ofício de 
professor.

Palavras-chave: Globalização; Escola; Professor; 
Competência; Perfil. 


