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reading of literary texts in the English language 
in the Languages Course of private colleges in 
Salvador, Bahia, Brazil.
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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 
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on the programs of the Continued Formation; 
to identify the pedagogical changes promoted 
by the programs of Formation Continued in the 
teaching performance. We also look for, to iden-
tify the pedagogical needs of the teachers. The 
used methodology was a descriptive character 
with a qualitative boarding of the gotten data, 
based on a questionnaire half-structuralized 
elaborated and validated by the researcher. The 
collection of the data was carried through with 
a sample of 59 teachers with age between 23 
and 62 years. After the analysis of the data, the 
results had disclosed that the teachers were not 
very motivated to exert the profession; 76,3% 
declare that they weren’t enough remunerated; 
the majority affirms that would leave the pro-
fession in case of others options. Most of the te-
achers declares that its school has Pertaining to 
school Advice and that its function; the majority 
declares that the Secretariat of Education does 
not offer frequent qualification courses. 98,3% 
of the professors doesn’t  feel that the gover-
nment treats the education as priority and do 
not offer an education of quality, among other 
questions. The more positive points cited more 
had been enrichments of knowledge; interaction 
and exchange of experiences and update of the 
teacher. We conclude that in on side we find the 
official agencies of the state and on other the 
desire and the express perceptions by teachers 
on the continued education. The aim of the 
process of continued formation is provide the 
development of the teaching professional, ena-
bling the teachers to better understand and to 
execute the pedagogical practic. However, the 
majority of them confirm a contrary position.

Cátia Sofia Queiroz Pereira
2006

O ensino clínico em enfermagem. 
Um estudo sobre contextos, 
situações e actividades geradoras 
de ansiedade

Orientação- Prof. Doutor Óscar C. de Sousa

O Curso de Licenciatura em Enfermagem 
tem a duração de quatro anos, tendo cada 
ano uma parte teórica e uma parte prática. 
O período de formação prática é conhecido 
como Ensino Clínico.

O Ensino Clínico é um momento privile-
giado de aprendizagem, no qual se preten-

de a promoção do crescimento pessoal e a 
preparação profissional do aluno, através da 
sua inserção em ambientes que promovam 
a saúde e combatam a doença, fomentando 
a mobilização de recursos individuais, a in-
teracção doente/aluno e o contacto directo 
com os profissionais da saúde.

Verifica-se, no contacto directo com os 
alunos, que a sua primeira experiência clí-
nica deixa recordações positivas e negativas. 
Há alunos que referem que, por vezes, essa 
experiência é geradora de ansiedade quer 
quando se assume o papel de aluno aprendiz 
quer no confronto da situação com a sua 
estrutura pessoal.

Este trabalho tem por objectivo identificar 
e analisar as situações e actividades gerado-
ras de ansiedade, tendo em conta os con-
textos onde os alunos vivem a sua primeira 
experiência de Ensino Clínico. A primeira 
experiência clínica dos alunos - Ensino Clí-
nico I  no nosso caso, vai-se realizar em con-
texto hospitalar e de centro de saúde, com 
alunos do primeiro ano do Curso de Licen-
ciatura em Enfermagem.

Pretende-se não só retratar a primeira 
experiência de contacto com as estâncias 
que cuidam da saúde de forma preventiva 
ou curativa, como fornecer informações a 
todos os intervenientes no processo, no 
sentido de tornarem cada vez mais eficaz a 
aprendizagem do aluno e reforçar a sua mo-
tivação pela profissão que deseja abraçar.

Clinical education in nursing. 
A study about contexts, situations 
and anxiety activities 

The Nursing Degree has the duration of 
four years and in each year there is a theo-
retical and a practical component. The prac-
tical period is known as Clinical Training.

The Clinical Training is a crucial learning pe-
riod where it is aimed the promotion of the 
student personal growing and the professional 
preparation, through his integration in environ-
ments that promote health and fight illness, de-
veloping the individual resources mobilization, 
the patient/student interaction and the direct 
contact to health professionals.

In the direct contact with the students it is 
shown that their first clinical experience leads 
to positive and negative memories. Some stu-
dents refer that, sometimes, that experience 




