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dos para o texto; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) quando os processos 

de leitura desenvolvidos, durante toda a 
vida, ganham forma através de símbolos 
verbais e não-verbais. Nesse momento, 
a partir de suas leituras e releituras de 
mundo, os sujeitos passam de leitores 
para autores e co-autores. 

Os resultados da pesquisa evidencia-
ram que os alunos, ao interagirem com 
os textos das atividades de leitura de-
senvolvidas no Projeto de Regulariza-
ção do Fluxo Escolar da 5.a à 8.a séries, 
ampliaram seus conhecimentos e adqui-
riram novas formas de pensamento, de 
inserção e de atuação no seu meio.

From the world of reading to a rerea-
ding of the world (a dialogue with the 
students in the project for regulating 
the school flow – 5th to 8th grades)                                      
                            

This paper analyses the students’ in-
terpretation of the teaching of Por-
tuguese in the Project for Regulating 
School Flow (PRSF), from the 5th to 
the 8th grades. It concentrates on the 
development of reading habits and the 
pleasure for reading, having as star-
ting point the actors’ speech and their 
production of texts. The research was 
based on the theoretical study of some 
authors, namely Paulo Freire, Izidoro 
Blikstein, Mary Kato, Eni Orlandi and 
José Roberto Whitaker Penteado, which 
enabled a deeper consideration of the 
problems related to reading, the object 
of study. It was also based on some of 
the main reading projects in Brazil, es-
pecially the National Curriculum Para-
meters. Surveys, interviews recorded on 
tapes and the production of texts were 
also used to develop the corpus of the 

study.   
The data analyses pointed towards 

three methods of reading: a) a method 
considered by the research as structu-
ralist, since it understands reading as 
a form of decoding and recovering the 
sense of the text; b) a cognitive, proce-
dural and discursive method of reading, 
where the authors resorted to their for-
mer knowledge, formulated hypotheses 
and established objectives for reading, 
thus creating meanings for the text and; 
c) a method that enabled the reading 
processes developed during the whole 
life to take shape through verbal and 
non-verbal symbols. At this moment the 
subjects move from readers to authors 
and co-authors, based on their readings 
and re-readings of the world. 

The results of the research showed 
that, while interacting with the text du-
ring the reading activities developed in 
the Project for Regulating School Flow, 
from the 5th to the 8th grades, the stu-
dents expanded their knowledge and ac-
quired new ways of thought, inclusion 
and participation in their social group.

***

Maria Rosa dos Santos Pereira Silves-
tre (2004)

Encontros e desencontros no Ensino 
Clínico em Enfermagem. Uma abor-
dagem qualitativa centrada na orien-
tação clínica dos enfermeiros num 
contexto de parcerias

Orientação:
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O presente estudo apoia-se numa 
abordagem de natureza qualitativa que 
visa responder à seguinte questão: Que 
mudanças provocou a implementação 
das parcerias nas práticas clínicas e 
em que medida contribuíram para uma 
(re)aproximação entre docentes e enfer-
meiros em exercício enquanto orienta-
dores clínicos?

Partindo de uma amostra de nove en-
fermeiros orientadores (três docentes 
de Enfermagem e seis enfermeiros do 
exercício), os quais foram entrevistados 
numa determinada área geográfica, a 
autora optou por um estudo múltiplo de 
casos, que a mesma considerou etnográ-
fico. O trabalho empírico decorreu em 
contextos diferentes: escola de Enfer-
magem, hospital e centro de saúde, re-
presentantes institucionais das parcerias 
(os parceiros), através dos seus agentes 
sócio-formativos. A este estudo também 
se aplicaram a observação participante 
e a análise de documentos como instru-
mentos de colheita de dados. 

A investigação conduziu à conclusão 
de que os enfermeiros orientadores as-
sistiram a algumas mudanças após a 
implementação das parcerias, mas que 
estas não constituem as mudanças dese-
jadas, mas sim, as mudanças possíveis. 
Referem que existem vários obstáculos 
(factores) que contribuem para que isso 
aconteça. Contudo, os parceiros mostra-
ram-se satisfeitos com as mudanças 
conseguidas, argumentando existir uma 
maior aproximação entre os docentes de 
Enfermagem e os enfermeiros de exercí-
cio, enquanto decorre o Ensino Clínico. 
Actualmente, mostram-se apreensivos 
com as “reformas” instituídas no Siste-

ma Nacional de Saúde e temem que as 
mesmas possam afectar a componente 
educativa das parcerias em detrimen-
to da componente económica porque a 
“reforma” do sistema de saúde vigente, 
ultimamente, se direcciona essencial-
mente para a defesa de interesses eco-
nomicistas.

Agreements and disagreements in cli-
nical training of nurses. A qualitative 
approach focused on the clinical trai-
ning in a context of partnerships

Agreements and disagreements in the 
clinical training of nursing, is based 
on a qualitative approach that aims at 
answering the following question: In the 
implementation of partnerships in clini-
cal practices what are the main changes 
that contribute to an improved coopera-
tion between teachers and nurses acting 
as trainers of nursing students?

As an ethnographic investigation a to-
tal of nine trainers of nursing students 
(three teachers/six nurses) were inter-
viewed to try to identify the changes oc-
curred in the clinical practices after the 
implementation of partnerships. This 
survey occurred in different contexts: a 
nursing school, a hospital and a health 
centre as institutional representatives 
of partnerships. However, participant 
observation and the analysis of original 
documents completed the sources for 
the gathering of data.

Consisting of a multiple study, the re-
search has led to the conclusion that 
some changes occurred after the es-
tablishment of partnerships but those 
have proved to be the possible, but not 
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the necessary, reforms. All the inter-
viewees were pleased with the reforms 
and they said that they have contributed 
to a remarkable improvement in the re-
lationship between teachers and nurses 
acting as trainers of nursing students. 
Nurses and teachers have misgivings 
concerning the current “institutional 
reforms” which have occurred in the 
Portuguese National Health System. On 
the other hand they feel those changes 
may negatively affect the educational 
variable of partnerships due to a shift 
of emphasis to the economic interests.

***

Maria Zorzi (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004)

Liderança pedagógica e Projeto Edu-
cativo. Um estudo de caso

Orientação:
Prof.ª Doutora Zita Ana Lago Rodri-
gues

As aceleradas mudanças, provocadas 
pelo mundo contemporâneo, têm torna-
do complexa e desafiadora a tarefa edu-
cativa. A escola, espaço privilegiado do 
saber elaborado, terá que aprender a ad-
ministrar as inovações, os conflitos e os 
confrontos do mundo globalizado, ga-
rantindo a formação da pessoa em todas 
as dimensões. Ciente disso, a pesquisa 
visa clarificar e aprofundar os impac-
tos da liderança pedagógica no Projeto 
Educativo e no processo de formação 
da autonomia do aluno, e, como tornar 
as práticas de liderança, que dão con-
sistência a este projeto, cada vez mais 

efi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cientes e eficazes. Aborda, funda-

mentando-se em teóricos, a questão da 
liderança pedagógica, do Projeto Edu-
cativo e da ação educativa - da teoria à 
prática - formando para a cidadania. 

Trata-se de um estudo de caso, numa 
instituição que atende alunos de Educa-
ção Básica - Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio - há quase 
nove décadas. Entendeu-se como viá-
vel uma amostragem de 10 % de alunos 
(100 alunos) e 10 % de professores (8 
professores), sendo que, nas duas amos-
tragens foram contemplados alunos e 
professores do Ensino Fundamental e 
do Ensino Médio. Os procedimentos 
metodológicos perpassam do contato e 
da caracterização da Instituição à defi-
nição da amostragem, construção e apli-
cação dos instrumentos, levantamento, 
análise e interpretação de dados e con-
siderações finais. 

A constatação do comprometimento 
dos que fazem parte da Instituição pes-
quisada, sejam eles professores, alunos e 
outros que compõem a comunidade edu-
cativa, aliados ao dinamismo e à aber-
tura da Direção da instituição, eviden-
ciam que a formação integral do aluno 
- autónomo e cidadão - gera satisfação, 
envolvimento, crescente busca, integra-
ção de esforços, forjando o alcance de 
objetivos e metas. Novos espaços são 
conquistados, ampliando o saber, o sa-
ber fazer, o saber ser e o saber conviver; 
conseqüentemente, o fortalecimento da 
pessoa autônoma e cidadã é manifesto 
no dia-a-dia, permitindo avanços que 
geram transformação social e crescente 
qualidade de vida em todas as dimen-
sões (psicológica, espiritual, física e in-




