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The main subjects of this research are the 
students. In order to understand them better, it 
was decided to present their life histories col-
lected from semi-structured interviews.

The ten adolescents under study display a 
whole set of violent and aggressive behaviour 
whose origin can be found in family conflicts. 
It is also observed that the school possesses 
a great difficulty in managing this issue which 
generates a wide range of indefinite and incon-
sistent actions as well as the undisputed confir-
mation of a crisis in the principles which afflict 
the young generation of our country.

Maria das Graças Ferreira Maskell
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Ler o que ler, eis a questão. 
Adaptações literárias das obras 
atribuídas a Shakespeare: um 
incentivo à leitura para os alunos 
de Inglês do Curso de Letras

Orientação: Prof. Doutor José B. Duarte

Este trabalho pretende investigar o uso 
de adaptações literárias atribuídas à obra 
de Shakespeare como incentivo à leitura em 
língua inglesa no Curso de Letras. Ele tem 
a finalidade de questionar o uso de textos 
clássicos na realidade de ensino e aprendiza-
gem da língua estrangeira supracitada e, pri-
mordialmente, a leitura da obra atribuída ao 
dramaturgo inglês. A população da pesquisa 
foi composta por alunos do sexto semestre 
do Curso de Letras com Inglês, em numero 
de 30 respondentes, estudantes de uma fa-
culdade particular da cidade de Salvador. A 
pesquisa foi um estudo de caso e, dessa for-
ma, a partir da teoria do “Reader Response”, 
atribuída a Louise Rosenblat, averiguamos e 
aprofundamos na questão da relação Texto 
X Leitor dos escritos encurtados da obra de 
Shakespeare. Foram utilizados questionários 
para obter informações dos participantes 
com relação aos gostos de leitura, familia-
ridade com o dramaturgo inglês e respostas 
à atividade de leitura proposta. Compro-
vou-se que nenhum dos participantes havia 
lido qualquer versão escrita: encurtada ou 
completa. Além deste dado, comprovou-se 
também que, a partir da experiência de lei-
tura na qual foram envolvidos, há interesse 
na leitura das duas versões do escrito, assim 

como, a leitura de outros autores nesta lín-
gua estrangeira. Verificou-se que a preocu-
pação por parte dos educandos em atender 
ao que é solicitado pelo professor provoca 
uma reflexão sobre a influência que o educa-
dor tem na formação dos estudantes. Dessa 
forma, serão necessárias novas propostas de 
discussão a respeito do que está imbuído na 
falta de interesse pela leitura de escritos de 
cunho literário em língua inglesa no contex-
to do Curso de Letras de instituições parti-
culares em Salvador, Bahia, Brasil.

To read what to read, here it is the 
question. Literary adaptations of the 
attributed workmanships the Shake-
speare: an incentive to the read-
ing for the pupils of English of the 
Course of Letters 

This work aims to investigate the use of li-
terary adaptations of Shakespeare’s Works as 
a stimulus to the reading ability in the English 
language in the Languages Course. It has the 
objective to question the use of classical texts 
in the teaching and learning reality of the pre-
viously mentioned foreign language and, mainly, 
the reading of the work by the English writer. 
The researched population was composed by 
30 students of the sixth semester from a priva-
te college in the city of Salvador. The research 
was a study case and it was based on the Rea-
der Response Theory by Louise Rosenblatt. As a 
result, the relationship reader x text of the lite-
rary adaptations from the work by Shakespeare 
was checked and carefully examined. Question-
naires were used to obtain data on the partici-
pants’ favorite kinds of reading in English, fami-
liarity with the English dramatist and reactions 
towards the proposed reading activity. It was 
proved that none of the participants had read 
any of written versions: adaptations or comple-
te texts. Besides these data, it was also proved 
that after the reading experience they had par-
ticipated in, there is some interest in reading 
the two typologies of texts mentioned above as 
well as the interest in reading different authors 
in the English language. It was found that the 
students’ concern in answering what is required 
by the teacher’s demands some thought about 
the influence the educator has on the students’ 
educational background. Therefore, it was re-
cognized to be necessary new discussions about 
what is involved in the lack of interest in the 
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reading of literary texts in the English language 
in the Languages Course of private colleges in 
Salvador, Bahia, Brazil.

Maria Dedice Ramos
2006

Propostas e Ações do Programa 
de Formação Continuada 
de professores: percepção de 
professores de escolas públicas
estaduais de João Pessoa.

Orientação: Prof. Doutora Marisete F. 
de Lima

As mudanças que ocorrem na politica de 
formação do educador decorrem das pro-
fundas transformações observadas no con-
texto das relações sociais, culturais e eco-
nómicas e a formação continuada docente 
e um tema que vem sendo discutido no 
cenário educativo atual. Nesse sentido, este 
trabalho de investigação teve como objetivo 
geral analisar a percepção de professores de 
escolas públicas estaduais sobre as propos-
tas e acções dos programas de Formação 
Continuada de Professores promovidos pela 
Secretaria de Educação e suas necessidades 
pedagógicas. Para responder ao objetivo ge-
ral procuramos contemplar objetivos espe-
cíficos; buscamos investigar: os objetivos e 
metas dos projetos da Formação Continua-
da para Professores; a participação das Ins-
tituições de Ensino Fundamental na elabora-
ção dos projectos de Formação Continuada; 
elencar os pontos positivos e negativos so-
bre os projetos de Formação Continuada 
segundo os professores, sujeitos da Pesqui-
sa; levantar a opinião dos mesmos sobre os 
programas da Formação Continuada; identi-
ficar as mudanças pedagógicas promovidas 
pelos programas de Formação Continuada 
na atuação docente.

Procuramos, ainda, identificar as necessi-
dades pedag6gicas dos professores. A me-
todologia utilizada foi de caráter descritivo 
com uma abordagem qualitativa dos dados 
obtidos, fundamentada em um questioná-
rio semi-estruturado elaborado e validado 
pela pesquisadora. A coleta dos dados foi 
realizada com uma amostra de 59 profes-
sores com idade entre 23 e 62 anos. Após a 
analise dos dados, os resultados revelaram 

que os professores se encontram pouco 
motivados para exercer a profissão; 76,3% 
declaram que não se sentem dignamente 
remunerados na profissão; a maioria afirma 
que deixaria a profissão caso tivesse opções. 
A maior parte dos professores declara que 
sua escola tem Conselho Escolar e que os 
mesmos funcionam; a maioria declara que a 
Secretaria de Educação não oferece cursos 
de capacitação frequentemente. 98,3% dos 
professores não sentem que o governo trata 
a educação como prioridade e não oferece 
uma educação de qualidade, dentre outras 
questões. Os pontos positivos mais citados 
foram enriquecimentos de conhecimentos; 
interação e troca de experiências e atuali-
zação do professor. Concluímos que de um  
lado se encontram os órgãos oficiais do es-
tado e do outro o desejo e as percepções 
expressas pelos professores sobre a educa-
ção continuada. A proposta do

processo de formação continuada e pro-
porcionar o desenvolvimento do profissio-
nal docente, capacitando o professor para 
melhor compreender e executar a prática 
pedagógica. No entanto, a maioria dos en-
trevistados confirma uma posição contrária.

Proposals and Actions of the 
Continued Formation of teachers 
Program: perception of teachers in 
public state schools in João Pessoa. 

The changes that occur in the politics of 
formation of the educator elapse of the deep 
transformations observed in the context of the 
social, cultural relations and economic and the 
teaching continued formation is a subject that 
comes being argued in the current educative 
scene. In this direction, this work of inquiry 
had as objective generality to analyze the per-
ception of teachers of state public schools on 
the proposals and action of the programs of 
Continued Formation of teacher promoted for 
the pedagogical Secretariat of Education and 
its necessities. To answer to the general objec-
tive we look for to contemplate specific objec-
tives; we investigate: the objectives and goals 
of the projects of the Formation Continued for 
teachers; the participation of the Institutions 
of Basic Education in the elaboration of the 
projects of Continued Formation; describe the 
positive and negative points on the projects of 
Continued Formation teachers, objects of the 
Research; to raise the opinion of the teachers 




