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“No final de contas, cada um de nós poderia ter sido qualquer outro. Cada um de 

nós é uma virtualidade que poderia ter actualizado em outro tempo, em outro lugar, 

em outra cultura”  

José Rodrigues, 2003, em Vieira, 2009. 

 

“O eu é, garantidamente, uma festa móvel.”  

António Damásio, 2010.  

 
         “A identidade é a história de si mesmo, que cada um se conta”  

Jean-Claude Kaufmann, 2005. 
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Resumo 

 

A pesquisa situa-se de modo amplo no processo de formação dos adultos, centrando-se 

em particular, no Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE), estabelecendo como 

objeto de estudo o processo de construção da identidade profissional pelos estudantes de 

enfermagem ao longo da sua formação inicial. Pretende-se lançar alguma luz sobre o 

modo como estes sujeitos desenvolvem a sua identidade profissional, adotando uma 

perspetiva que privilegia o seu próprio ponto de vista. Os eixos teóricos que suportam o 

estudo e concorrem para a definição do objeto de estudo articulam-se em torno, por um 

lado da própria problemática do estudo das identidades, por outro das diversas mutações 

identitárias ocorridas ao longo do processo de profissionalização da enfermagem, e 

finalmente, da experiência vivida do estudante de enfermagem. Metodologicamente 

optou-se por um estudo de natureza qualitativa com uma abordagem de cariz 

etnográfico, realizado longitudinalmente ao longo dos quatro anos de duração de um 

CLE, numa Escola Superior de Enfermagem da Região de Lisboa. Da amostra fizeram 

parte 30 estudantes do curso, e como técnicas de recolha de dados procedeu-se à 

entrevista semiestruturada, ao questionário, à observação, aos incidentes críticos e à 

consulta de documentação. Da análise, discussão dos dados e subsequentes conclusões 

resulta o reforço da ideia de que a construção identitária é um processo dinâmico, de 

natureza relacional e permanentemente inacabado, e de que os ensinos clínicos se 

destacam como contextos incontornáveis na construção da identidade profissional dos 

estudantes, secundarizando outros momentos da formação inicial como o contexto 

escolar. Por fim avança-se com uma proposta teórica de tipologia da construção 

identitária profissional por estudantes de enfermagem. 

 

Palavras Chave: Ensino de Enfermagem; Identidade Profissional; Estudante de 

Enfermagem; Curso de Licenciatura em Enfermagem; 
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Abstract 

 

The current research is related to the broad adults’ formation process, focusing 

particularly on Nursing Graduation Course. It aims to set, as a study object, the process 

of the professional identity development performed by nursing students along their early 

education. It intends to shed some light on the way these individuals develop their 

professional identity by adopting a perspective which emphasizes their own personal 

point of view. The theoretical axes that uphold this study and concur to the definition of 

the study object articulate themselves around, on one side, on the problematic on 

identity study and, on the other side, on the several identity mutations occurred along 

the nursing professionalization process and ultimately, on the personal experience of the 

nursing student. Methodologically it was decided to accomplish a study of qualitative 

nature with an ethnographic basis, performed along the four year time required for the 

Nursing Graduation Course, in a Nursing College located in the Lisbon region. Thirty 

students belonging to this particular course were part of the sample and several 

techniques such as semi-structured interview, questionnaire, observation, critical 

incidents, and documentation research were used. From the analysis, data discussion 

and thereafter conclusions comes out the reinforcement of the idea that the identity 

development is a dynamic process, based upon a relational nature and permanently 

unfinished. It is also reinforced that clinical teachings are highlighted as featured 

contexts in the students’ professional identity development, sidelining other early 

formation moments such as the academic context. Lastly, a theoretical proposal of 

different typologies for identity professional development by nursing students is 

suggested. 

 

Key Words: Nursing Teaching; Professional Identity; Nursing Student; Nursing 

Graduation Course 
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INTRODUÇÃO 

  

 A interrogação sobre a natureza e especificidades dos processos formativos dos 

profissionais das ciências da saúde tem, sobretudo nas últimas duas décadas em 

Portugal, contribuído, de uma forma ampla, por um lado para o desenvolvimento do 

corpo de conhecimentos das ciências da Educação, e por outro para uma melhor 

compreensão das lógicas subjacentes à produção de profissionais de saúde, criando 

condições para a melhoria dos cuidados prestados à população. 

 É pois nesta lógica que se insere este estudo, considerando genericamente a 

formação inicial dos enfermeiros, situada atualmente ao nível da Licenciatura em 

Enfermagem, e abordando em particular o processo de construção da identidade 

profissional dos futuros profissionais. 

 A pertinência de um estudo sobre a construção identitária durante a formação 

inicial dos enfermeiros, tem sido defendida e demonstrada em diversas pesquisas 

(Abreu, 2001; Adams, Hean, Sturgis e Clark, 2006; Antunes, 2007) e decorre em grande 

medida do facto dos primeiros modelos estruturados de inteligibilidade sobre a 

profissão e sobre si próprios enquanto profissionais, ocorrerem neste período, bem 

como do facto de esse entendimento ter um impacto considerável ao longo da vida 

profissional destes indivíduos que se constituem, em termos absolutos, como o mais 

numeroso grupo profissional no domínio da saúde em Portugal e no Mundo. 

 Ao longo do percurso de construção do objeto de estudo partiu-se do 

pressuposto teórico de que à experiência da frequência do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem e do aprender a ser Enfermeiro, corresponde um momento de socialização 

profissional que se traduz num complexo e dinâmico processo de construção da 

identidade profissional. Partindo também do quadro teórico que entende a construção da 

identidade como um processo que é condicionado, e reciprocamente condiciona, as 

diversas esferas da experiência de vida do indivíduo, privilegiou-se uma perspetiva que 

considera ao mais amplo nível a experiência dos estudantes de enfermagem quer 

previamente ao seu ingresso no curso, quer durante a sua frequência, e evitando um 

enfoque exclusivo em momentos específicos do curso. 

 O estudo situa-se pois no processo de formação dos adultos, neste caso 

particular, na formação inicial em enfermagem contextualizada num grupo específico de 
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estudantes, num período de tempo e num espaço institucional delimitados. Adotou-se 

uma perspetiva “microsociológica” centrada nos sistemas de pensamento e de ação dos 

indivíduos, e nos processos relacionais por estes desenvolvidos com os seus pares e com 

as instituições e referenciais de pertença. Partindo dos pressupostos de Dubet (1994) de 

que a experiência social é um facto inacabado e opaco porque não há adequação 

absoluta entre a subjetividade do ator e a objetividade do sistema, e de Friedberg (1995) 

de que atores e sistema são coconstitutivos, a pesquisa teórica e metodológica deste 

estudo foi orientada no sentido de, valorizando a subjetividade dos sujeitos, observar, 

escutar e compreender os percursos biográficos dos indivíduos. Pretendeu-se, através 

deste entendimento do objeto de estudo, agir coerentemente com os postulados básicos 

produzidos relativamente à produção das identidades e referidos em trabalhos como os 

de Pinto (1991), Dubar (1992) e Giddens (2001), em que estas são entendidas como 

tendo um caráter provisório e dinâmico, decorrendo fundamentalmente do sistema de 

relações que o indivíduo estabelece com os outros, e sendo construídas ativamente pelos 

próprios indivíduos. 

 A formulação de uma questão geral suficientemente ampla permitiu que esta 

gerasse, quer na fase de conceptualização, quer ao longo da fase de operacionalização, 

outras questões mais específicas focalizando o estudo e entendendo aspetos particulares 

de elementos estruturais, relações entre objetos, sujeitos e dinâmicas sociais que 

contribuem para dar resposta à questão geral.  

 Foi nesta linha que se estruturou a seguinte questão central de pesquisa: Como 

constroem os estudantes de enfermagem a sua identidade profissional a partir da sua 

experiência, ao longo do Curso de Licenciatura em Enfermagem?  

 No plano das questões secundárias de investigação procurou-se entender: 

 - De que modo se processa a socialização profissional dos estudantes à prática da 

enfermagem? Que transições identitárias decorrem da sua experiência de estudantes de 

enfermagem? 

 - Que motivações levaram à escolha do Curso de Licenciatura em Enfermagem? 

Que representações prévias tinham estes sujeitos sobre o ensino superior, sobre o ensino 

de enfermagem e sobre a própria profissão?  

 - Que momentos, experiências e pessoas se constituem como significativos na 

integração no curso, e na constituição da identidade de enfermeiro? 

 - Que percursos estabelecem os estudantes de enfermagem na vida escolar? 

Quais as lógicas subjacentes ao estabelecimento das opções tomadas? 
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 - Como se percecionam estes indivíduos enquanto futuros profissionais de 

enfermagem, e como descrevem e interpretam a sua experiência? Como se relaciona a 

representação que têm de si mesmos, com a representação que têm do que os ouros 

pensam sobre si?  

 - Que relações se estabelecem com os outros atores e organizações do cenário 

escolar e da prestação de cuidados? 

 - Que relação com o saber desenvolvem os futuros profissionais de enfermagem? 

E como se enquadra essa relação com a profissão e com o ensino da mesma? 

 - Com que problemas se confrontam os estudantes e como os conseguem eles 

resolver? 

 A presente exposição orienta-se em torno de seis diferentes capítulos que, longe 

de se oporem, concorrem para um mesmo objetivo: explicitar estruturadamente a 

trajetória percorrida ao longo da investigação. 

 Os três primeiros capítulos apresentam os três principais eixos teóricos 

concorrentes para a delimitação e compreensão do processo de construção identitária 

dos estudantes de enfermagem, tornado objeto de estudo. Como primeiro eixo 

estabeleceu-se a própria ideia de identidade, enquadrando-a, enquanto conceito fluido e 

polissémico, no movimento de emancipação do indivíduo característico da 

modernidade. Recorre-se fundamentalmente a uma perspetiva sociológica do estudo das 

identidades integrando algumas dimensões de análise fundadas na Psicologia. 

Considera-se ainda o papel da escola e dos contextos de trabalho como instâncias de 

socialização profissional e enquanto tal, coprodutoras de identidades profissionais. O 

segundo eixo teórico mobilizado centra-se na perspetiva das diversas transformações 

identitárias ao nível da profissão de Enfermeiro que condicionaram as práticas e os 

discursos profissionais, e que reciprocamente por estes foram também influenciados. 

Por fim, a terceira dimensão teórica de análise reporta-se às diferentes dimensões da 

experiência de ser estudante de enfermagem. Nesta, identificam-se os principais 

contributos relevantes para o processo de permanente construção identitária dos futuros 

profissionais, e de onde se destacam as relações que os indivíduos estabelecem quer 

com outros atores com que se cruzam no seu processo formativo, quer com as 

instituições que balizam a sua experiência, quer ainda com o próprio mundo simbólico 

profissional em que imergem desde a entrada no Curso de Licenciatura em 

Enfermagem. 
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 No quarto capítulo expõem-se os pressupostos subjacentes à investigação de 

natureza qualitativa de cariz etnográfico e a operacionalização de um dispositivo 

metodológico criado para dar resposta às especificidades da pesquisa, onde estão 

compreendidas questões relativas às diferentes técnicas de recolha de informação, 

modalidades de análise desta e produção de dados. Problematizam-se também as 

relações entre o investigador e os sujeitos do estudo. 

No quinto capítulo procede-se à análise dos dados e apresentação dos resultados, 

numa lógica sequencial, sobreponível ao percurso temporal da experiência pessoal e 

académica destes sujeitos em torno do Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE). 

Assim, analisam-se em primeiro lugar os percursos e representações dos estudantes 

prévias à entrada no CLE, bem como diversos fatores condicionantes da candidatura ao 

curso. Segue-se uma parte nobre da pesquisa, que se centra na experiência efetiva dos 

estudantes de enfermagem, e na decorrente evolução de representações sobre si próprios 

e sobre o contexto socioprofissional onde se inserem, e que reflete parte substancial do 

percurso investigativo realizado no acompanhamento longitudinal dos sujeitos deste 

estudo ao longo dos quatro anos de duração da sua formação inicial. Estudam-se as 

relações dos atores com os lugares, com as pessoas, com os objetos, com os conteúdos 

de pensamento, com as situações, com as normas relacionais, e abordam-se ainda as 

suas perspetivas de futuro onde se definem projetos de vida, profissionais ou 

académicos, e receios associados.  

Finalmente, no sexto e último capítulo, por um lado, avança-se com uma 

proposta de modelo teórico, na forma de uma tipologia em que emergem diferentes 

modos de construção da identidade profissional pelos estudantes de enfermagem, e por 

outro lado apresenta-se uma síntese das principais conclusões que visam essencialmente 

dar resposta às questões que originaram e estruturaram a pesquisa, bem como a outras 

questões que surgiram naturalmente do próprio processo investigativo. Sugerem-se 

ainda novas questões de pesquisa para estudos futuros decorrentes de novas 

interrogações que surgiram ao longo deste trabalho mas que extrapolam o seu 

enquadramento mais amplo, e lançam-se algumas recomendações e linhas de reflexão 

para análise futura pelos diversos atores envolvidos neste processo. 
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CAPÍTULO 1. A(S) IDENTIDADE(S) COMO OBJETO DE ESTUDO 

 

A identidade, enquanto objeto de análise no domínio das ciências sociais, tem 

um caráter relativamente recente. Adotando-se uma perspetiva lata, a problemática da 

identidade é um sintoma dos tempos, sendo indissociável de uma tendência histórica e 

social muito ampla que caracteriza a modernidade - a afirmação do indivíduo (Halpern, 

2009). 

O indivíduo na sociedade pré-moderna era entendido, e entendia-se a si próprio 

como fazendo parte de um todo maior, cuja ordem e determinação o ultrapassava 

incontornavelmente e em que a “narrativa do eu” ilustrava um ser unificado, completo, 

permanecendo igual a si próprio durante toda a sua existência e na qual a identidade era 

a essência do “eu” (Vieira, 2009). Nas sociedades tradicionais em que o universo 

simbólico-religioso era organizado em torno de mitos estruturantes, a memória coletiva 

estava inteiramente contida em instituições sociais, na linguagem e nas práticas 

quotidianas (Hervieu-Léger, 2009), a ordem divina enquadrava e justificava o lugar, a 

função social, e as potencialidades de ação de cada um, dependendo a identidade dos 

indivíduos de redes de nomes e de lugares e reportando-se à sua genealogia (Stoer, 

Magalhães e Rodrigues, 2004). 

A modernidade, encerrando novas formas de ordem social no que diz respeito ao 

seu dinamismo, ao grau de erosão dos hábitos e costumes tradicionais (Giddens, 2009), 

bem como à complexificação do tecido social (Vieira, 2009), alterou radicalmente a 

natureza da vida social quotidiana, afetando os aspetos mais pessoais da vida dos 

indivíduos (Giddens, 2001). De facto a modernidade veio abalar uma certa cristalização 

da ordem universal, bem como das subjacentes hierarquias e sacralizações, produzindo 

um mundo “aplanado” onde o ideal de liberdade auto determinada tem vindo a exercer 

uma atração e pressão crescentes (Taylor, 2009). Como consequência, o indivíduo 

moderno vê-se pois, liberto do peso das grandes instituições - igrejas, classes sociais, 

pertenças sindicais, profissionais ou familiares, que definiam a identidade de cada um  

(Fournier, 2009). 

Se as novas formas de ordenamento social próprias da modernidade em 

permanente e acelerada mutação, a par das correntes filosóficas e artísticas do 
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Romantismo do século XIX, constituem o pano de fundo onde se define o culto da 

individualidade e do seu reconhecimento, os grandes fenómenos migratórios do último 

século (Lipiansky, Taboada-Leonetti e Vasquez, 1990) e o aumento da visibilidade 

social concedida à problemática das minorias, no final da década de 1960 no contexto 

particular dos Estados Unidos da América (Halpern, 2009), revelaram-se como fatores 

determinantes na emergência e difusão massiva do estudo das identidades, não parando 

o tema de se impor ao longo de toda a segunda metade do século XX (Kaufmann, 

2005). 

Para Jean-Claude Kaufmann a necessidade do estudo e compreensão da 

identidade é um processo intrinsecamente ligado à modernidade e, nesta, com uma 

decorrente crise de incerteza face às referências existenciais. À medida que as 

comunidades tradicionais se desagregaram, “libertando um indivíduo constrangido a 

autodefinir-se” (2005, p.53) num processo de “misteriosa emancipação abstracta do 

indivíduo” (2005, p.253), acelerou-se o processo de individuação do sujeito como uma 

modalidade de defesa e afirmação, agora já sem o escudo protetor da comunidade do 

ponto de vista do sentimento de si mesmo, desencadeando uma procura identitária 

generalizada.  

A “individualidade” foi efetivamente valorizada em todas as culturas na idade 

moderna (Giddens, 2001) depois de durante mais de um milénio, no mundo ocidental, a 

igreja católica ter imposto a primazia do sentimento comunitário cristão e ter tornado 

perigosa e difícil, a afirmação do primado da pessoa individual sobre o corpo social 

(Dubar, 2006). É um facto que nenhuma cultura eliminou completamente as 

possibilidades de escolha nos assuntos quotidianos, no entanto, e por definição, a 

“tradição” ordena a vida dentro de canais relativamente restritos e definidos. A 

modernidade confronta, no entanto, o indivíduo com uma enorme e complexa 

diversidade de escolhas, e oferece simultaneamente pouca ajuda no que diz respeito às 

possibilidades que devem ou podem ser selecionadas. Como ilustra Giddens, “num 

universo social pós-tradicional, em que se abre a qualquer momento aos indivíduos e 

aos colectivos um leque indefinido de potenciais cursos de acção com os seus riscos 

concomitantes”, no fundo, uma “contemplação rotineira de simulacros” (2001, p.26), 

“não temos outra escolha senão escolher” (2001, p.75). 

Hoje é cada vez menor o peso da sociedade na determinação das identidades, 

oferecendo ela própria mecanismos que facilitam o trabalho individual de encerramento 

em si (Vieira, 2009), e vivendo-se, tal como argumenta Correia, num mundo onde a 
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identidade pessoal já não é transmitida pelas instituições, nem herdada dos contextos 

sociocomunitários, mas em que ela é, em grande medida, “uma identidade construída 

pelos próprios indivíduos no decurso das suas trajectórias de vida com a contribuição 

das instituições e do social-comunitário, e, portanto, das interacções” (Correia, 2006, p. 

I-II). Neste processo de construção ativa da sua identidade, (fluida, instável, 

fragmentada e resultante de experiências compósitas), fundado numa permanente tensão 

entre socialização e subjetivação, o indivíduo distancia-se da assunção acrítica de uma 

identidade externa e previamente atribuída, característica de um registo de 

“programabilidade social” (Dubet , 2002). 

Nesta lógica, o dever de adesão a ideais pré ou supra estabelecidos é muito 

menos sentido, sobretudo entre os jovens, valorizando-se em seu detrimento a busca e a 

prática da autenticidade de si, procurando cada um o seu ideal e a sua verdade (Hervieu-

Léger, 2009), como “se houvesse um verdadeiro “eu” no fundo de cada indivíduo que 

seria necessário descobrir” (Kaufmann, 2009, p.104), e dando lugar à 

hiperindividualização do uso dos bens de consumo, cujo lema pode ser: “A cada um os 

seus objectos, a cada um os seus hábitos, a cada um o seu ritmo de vida” (Lipovetsky, 

2010, p.89). 

O processo de construção de si é assim um trabalho a que o indivíduo do mundo 

moderno é compelido (e se compele). Para Giddens (1991) a autorrealização torna-se 

fundamental para o estabelecimento da autoidentidade, enquanto que para Lipovetsky, 

as lógicas de funcionamento da “sociedade do hiperconsumo” inscrevem a 

possibilidade, quase tornada inevitabilidade, de autodefinição e a revelação da sua 

singularidade a outros através daquilo que se compra, e através dos objetos que povoam 

os universos pessoais e familiares dos indivíduos, encarregando-se o consumo de “cada 

vez mais criar uma nova função identitária” (2010, p.39). Dubar (2006) enquadra as 

consequências do imperativo de ser si próprio, de se realizar, e de se ultrapassar, num 

quadro mais vasto de sintomatologia social cujo reflexo contribui para o aumento do 

consumo de fármacos psicotrópicos, acompanhado pela correspondente psicoterapia. 

 

 

 1.1. Identidade. A fluidez de um conceito. 

 

 O estudo do conceito de identidade apresenta consensualmente dificuldades não 

relativizáveis que se colocam num primeiro momento ao nível mais básico do que pode 
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ser uma plataforma de entendimento comum sobre a própria definição de identidade, 

como ponto de partida às várias disciplinas das ciências sociais ou aos vários autores 

que abordam o tema. 

Associando a emergência do estudo das identidades ao “regresso” do sujeito às 

ciências sociais e humanas em detrimento das estruturas que o condicionavam, Halpern 

questiona no entanto, o uso abusivo do termo naquilo que classifica como uma 

“nebulosa de expressões empregues por vezes ad nauseam tais como: «crise das 

identidades», «recomposição das identidades», «identidades plurais»” (2009, p.13-14), a 

par da manutenção de alguma falta de clareza conceptual, de um caráter polissémico 

“perigoso”, vago e abstrato, defendendo inclusivamente, tal como Kaufmann (2005), 

(que questiona inclusivamente se a identidade é uma substância de facto, uma 

transcendência ou um efeito de perceção), a procura e o uso de conceitos mais 

delimitados e menos equívocos. Neste sentido, Kaufmann (2005) sublinha ainda que o 

conceito de identidade tem vindo a passar nos últimos anos para o domínio do debate 

científico e da linguagem corrente sem, no entanto ter sido alguma vez objeto de uma 

“densidade intelectual” definida, mantendo-se, no entanto como um conceito “fluido e 

circulante”, quer na vida corrente, quer no meio científico. Por outro lado, do ponto de 

vista teórico e metodológico, o estudo das identidades coloca ao investigador algumas 

dificuldades, uma vez que este se deve situar ao nível do ponto de vista do indivíduo de 

modo a entender de que forma este percebe e reivindica a sua identidade, e 

simultaneamente ter como referenciais a história, a sociologia e a etnologia que 

condicionam o seu entorno social (Vasquez, 1990). 

Abreu (2001) caracteriza a diversidade terminológica, resultante das múltiplas 

abordagens ao conceito de identidade, como sendo um fator que contribui, a par da sua 

natural complexidade, para a dificuldade na sua definição, bem como para a 

subjetividade do conceito, rejeitando, no entanto abordagens empobrecedoras que 

sobrevalorizem uma determinada perspetiva, menosprezando outras. Tal diversidade 

terminológica decorre em grande medida das múltiplas abordagens de diferentes 

domínios do conhecimento à identidade, das quais o mesmo autor destaca exemplos 

significativos como a corrente psicanalítica, a psicossociológica, a fenomenológica, e a 

sociológica. Para Vieira (2009) o estudo da identidade exige uma abordagem transversal 

e triangulada entre a Antropologia, a Sociologia e a Psicologia. Na mesma lógica, 

Lipiansky, et al (1990) remetendo a origem da noção de identidade no seio da 

psicologia social para Erikson, reconhecem também que este conceito tem origens em 
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diferentes domínios do conhecimento como a Antropologia, a Etnopsicologia, a 

Psicanálise ou a Filosofia. 

O termo «identidade» vulgarizou-se também a partir das necessidades 

administrativas das sociedades organizadas e hierarquizadas, e não apenas de um 

movimento intelectual (Kaufmann, 2005). Ainda para este autor, a identidade 

perspetivada deste modo numa lógica substancialista e simplificadora do indivíduo terá 

assim contribuído para o uso acriterioso do termo sem a distância crítica que este, pela 

sua complexidade, impõe. Neste sentido o termo “bilhete de identidade” seria gerador 

de confusão na medida em que nele estariam apenas registados identificantes e não a 

identidade, essa, impossível de aprisionar sob a forma de um conjunto de dados 

objetivos e descritíveis. O estado, regulador e controlador, ao desenvolver a necessidade 

de identificar o indivíduo para o tornar “administrável”, desenvolve simultaneamente 

práticas de registo de identidades que pretendem concentrar num papel, de forma 

simples, aspetos de natureza antropométrica ou biográfica, quando a identidade de um 

indivíduo é pelo contrário, bastante “complexa, mutável e impalpável” (Kaufmann, 

2005, p.21). 

Um dos aspetos que contribui para a pertinência do estudo das identidades é o 

facto de que este nos remete ao estudo das articulações do(s) indivíduo(s) com o(s) 

grupo(s), bem como consigo próprio, devolvendo em força o sujeito e as suas 

idiossincrasias ao foco investigativo das ciências sociais. Simultaneamente o 

conhecimento sobre as representações que os indivíduos desenvolvem sobre si próprios 

é capital na compreensão (e mesmo numa certa previsibilidade) das suas respostas 

cognitivas, emocionais e comportamentais (Martintot, 2009). 

Numa definição, já tornada clássica, Claude Dubar propõe o entendimento da 

identidade como o resultado: “simultaneamente estável e provisório, individual e 

colectivo, subjectivo e objectivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de 

socialização que em conjunto constroem os indivíduos e definem as instituições” 

(1997a, p. 105). Esta ideia, permitindo a adoção de uma perspetiva ampla e dinâmica, 

mas simultaneamente sistemática da pesquisa sobre a identidade, e ainda que 

recorrentemente mobilizada no contexto das ciências sociais, não é, todavia, consensual 

destacando-se na sua crítica Jean-Claude Kaufmann. Com efeito, este autor reage 

energicamente ao uso, na “moda” e por vezes acriterioso do termo identidade e adota 

uma postura crítica por um lado, relativamente à substituição de um conceito “fatigado e 

desacreditado, revestido de uma carga simbólica negativa” (2005, p.42) do conceito de 
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“papel” pelo de identidade, e por outro à fluidez, demasiada amplitude e “engenharia de 

conceitos” com que se tem caracterizado a noção de identidade. Particularmente crítico 

relativamente a Dubar, Kaufmann, alertando para a necessidade de optar por perspetivas 

mais delimitadas, afirma mesmo que a proposta de definição de identidade daquele 

autor sonha em reunir os contrários (o subjetivo e o objetivo) em torno de um conceito 

tornado “espécie de pedra filosofal moderna das ciências humanas” (2005, p.42), 

comparando-a mesmo a uma “bola de algodão doce” que tudo vai colando, fazendo 

desaparecer no seu interior a própria identidade.  

 Pierre Tap mantém desde os anos 70 um entendimento da noção de identidade, 

com similitudes face a Claude Dubar, como um sistema dinâmico e complexo de 

“representações e de sentimentos que uma pessoa desenvolve a propósito dela própria” 

(2009, p. 55), ou, de outro modo: “aquilo que permitiria ao indivíduo permanecer o 

mesmo, de se realizar, e de se tornar em si mesmo, numa dada sociedade e numa dada 

cultura e em relação com os outros” (2009, p. 55). 

 O mesmo autor elenca seis características implicadas na construção e na 

manutenção da identidade: 

1. A continuidade, como o sentimento de permanecer o mesmo ao longo do tempo.  

2. A representação, variável, mas tendencialmente estruturada, coerente e estável, 

de si mesmo (elaborada por si e também pelos outros), que compreende um certo estilo 

pessoal. 

3. A unicidade, que entende o sentimento de uma certa originalidade ou 

incomparabilidade, face aos seus semelhantes 

4. A diversidade, na qual se pensa o indivíduo como o resultado conjunto da 

articulação de diferentes, e até por vezes antagónicos personagens, que se pode 

consubstanciar numa mais valia para o indivíduo ou numa dispersão de si. 

5. A mudança, que consiste no tornar-se “si próprio” através da ação (fazer, e, 

fazendo, fazer-se), que envia simultaneamente a um certo paradoxo, que envolve a 

mudança de si mas não colocando em causa a sua própria continuidade. 

6. A estima de si, ou a necessidade de construção de uma imagem positiva de si, 

para si e para os outros, que se realiza também através de si e através dos outros. 

Não obstante as críticas dirigidas à tendência atual no entendimento do conceito 

de identidade, prevalece um largo consenso sobre uma certa tensão bipolarizada que 

caracteriza incontornavelmente o processo de estruturação identitária tal como sintetiza 

Kaufmann (2005) recorrendo a Erving Goffman que distingue “Identidade Pessoal” 
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versus “Identidade Social”, a François de Singly que opõe o “si íntimo” e o “si 

estatuário”, ou a Claude Dubar que define “Identidade para si” e “Identidade para 

outros”. Nesta oposição parece haver sempre espaço para duas identidades distintas, ou 

pelo menos, não necessariamente idênticas, mas indissociáveis, pelo seu grau de 

interdependência. Por um lado constata-se a existência de uma dimensão objetiva em 

que é considerado o conjunto de características que definem o sujeito a partir do 

“exterior”, e que tem um valor “taxonómico” correspondendo ao que se entende por 

identidade social, coexistindo com uma dimensão subjetiva que remete para a 

experiência do sujeito e para a perceção pessoal que o sujeito tem da sua 

individualidade entendida como a identidade pessoal (Lipiansky et al., 1990). É 

partindo desta linha de análise, que se reforça a noção de indissociabilidade destas duas 

dimensões, já que, por exemplo a identidade pessoal constitui em dimensões variáveis, 

o resultado de um trabalho de elaboração subjetiva sobre a identidade social 

percepcionada pelo sujeito.  

 

 

 1.2. A dimensão relacional da construção identitária. 

 

Compreender o desenvolvimento de uma identidade implica, por um lado 

contrariar o pensamento comum que separa erradamente o indivíduo dos seus contextos 

e interdependência (Kaufmann, 2005), e por outro, pensar para lá do modo como o 

indivíduo se perspetiva a si próprio, equacionando a sua perceção da alteridade (Vieira, 

2009) e entendendo-a numa aceção larga que abarca a cultura, os grupos sociais de 

proximidade ou demais indivíduos com que se correlaciona. É precisamente nesta linha 

que Lipiansky et al. (1990), reforçando a ideia de que a construção da identidade se 

processa a partir da articulação entre a ação dos determinismos sociais e o uso da 

liberdade de ação do sujeito e de que o seu estudo tem privilegiado a experiência social 

como um fator determinante, se releva o facto de que esta mesma experiência social tem 

sido considerada quase exclusivamente ao nível da interação interindividual, fruto do 

interaccionismo simbólico, menosprezando em grande medida o impacto que os níveis 

estruturais ou superestruturais têm na representação que o indivíduo elabora de si. 

É amplamente consensual entre os teóricos da identidade, o entendimento de que 

é através da existência do “outro” e das relações que com ele estabelece, que o “eu” 
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toma consciência de si e define a sua singularidade (Kaufmann, 2005; Dubar, 1997a; 

Vieira, 2009; Tap, 2009; Marc, 2009). No domínio da psicanálise, o caráter relacional 

da identidade é ilustrado recorrendo à noção de que os “outros” que alimentam o sentido 

de identidade e amor-próprio do indivíduo se constituírem como “objetos do self” e 

funcionarem indispensavelmente como parte da sua autodefinição. Deste modo os 

objetos do self: “Ao ajudarem a modular a auto-estima, aumentam ou repõem o que a 

maior parte de nós também faz internamente. Todos nós temos objectos do self e 

necessitamos deles. Se os perdemos, sentimo-nos diminuídos, como se uma parte vital 

de nós tivesse morrido” (McWilliams, 2005, p.206). 

Os universos de significação construídos a partir das relações com outros (e os 

contextos onde elas se processam) fornecem, ao indivíduo, referenciais identitários 

incontornáveis que são interiorizados em medidas variáveis e por processos mais ou 

menos conscientes. Um exemplo do impacto que a dimensão relacional exerce na 

operacionalização da identidade, surge plasmado, de um modo particularmente 

evidente, no caso referido por Taboada-Leonneti (1990) relativo à língua vietnamita. 

Com efeito, naquele idioma, a expressão sobre si mesmo requer indispensavelmente que 

os interlocutores esclareçam à partida o seu lugar relativo na relação que estabelecem, 

não por questões decorrentes de convenções sociais, mas sim pela própria construção 

sintática do discurso. 

Uma interpretação mais detalhada da produção de identidades como dinâmicas 

de natureza eminentemente relacional, leva à constatação de um duplo movimento 

imbricado de assimilação e de diferenciação, ou seja, de identificação com os outros e 

de distinção em relação a eles, denomináveis segundo Pierre Tap (1979) referido por 

Pinto (1991), de identificação e de identização. Por um lado, a identificação, consiste 

num modo de conformidade e integração do indivíduo no grupo mais vasto de pertença, 

com o qual tendencialmente se funde, tratando-se de uma via que impele o indivíduo “a 

ser como”. Por outro lado, e complementarmente, a identização estabelece-se como um 

modo de diferenciação social, definindo, em relação a outros, limites de ação mais ou 

menos rígidos, afirmando e reforçando, pela demarcação face aos demais, a sua 

originalidade. O fenómeno de identização revela deste modo a incontornabilidade de a 

identidade conter em si mesmo a diferença, já que num mundo onde todos os indivíduos 

fossem iguais não haveria lugar ao “eu sou”, remetendo o indivíduo ao seu sentimento 

de individualidade (sou único), e de singularidade (sou diferente dos outros) (Marc, 

2009).  
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A construção da representação de si desenvolvendo-se ao longo das múltiplas 

interações do percurso biográfico do indivíduo, põe em curso distintos processos, de 

onde se salienta a comparação social em diferentes níveis. Assim, ao nível intergrupal o 

indivíduo compara-se enquanto membro de um dado grupo com membros de outros 

grupos (por exemplo, um enfermeiro face a um médico define-se primariamente 

enquanto enfermeiro). Ao nível intragrupal o indivíduo compara-se com outros 

membros, através das suas práticas comuns. Ao nível interindividual as comparações 

fazem-se pela análise das especificidades individuais. Finalmente ao nível 

intraindividual o indivíduo analisa-se face a si próprio nomeadamente em relação ao seu 

passado ou ao futuro potencial (Martintot, 2009). Ainda na mesma linha de análise, Tap 

(2009) refere que a psicossociologia demonstrou que quando um indivíduo se sente em 

segurança no seio de um grupo terá tendência a afirmar-se na sua singularidade. 

Inversamente, em situação de conflito, ele acentuará a necessidade de se assemelhar aos 

outros, de se fundir, de se referir face ao grupo, fazendo inclusivamente deste, um modo 

de expansão do seu eu e reivindicando diferentes pertenças que alimentam a sua 

existência tal como defende Mead (1963) referido por Kaufmann: afirmando que “O 

indivíduo que se identifica com o grupo, tem a sensação de possuir uma maior 

personalidade” (2005, p.106). 

 

 

 1.3. Produção identitária - processo simultaneamente inacabado, 

multiforme e paradoxal. 

 

As diferentes teorizações em torno da identidade insistem num marcado caráter 

de dinamismo associado ao processo de construção identitária. Se nas sociedades 

tradicionais os sentimentos auto e hetero identitário eram preponderantemente estáticos 

e determinados pelas estruturas sociais, num mundo em constante transição em que a 

identidade é construída ativamente pelo indivíduo em grande medida através de 

situações de natureza relacional, esta está num permanente registo de atualização 

(Vasquez, 1990), e não pode mais ser considerada como uma essência, mas sim como 

um processo (Vieira, 2009). Ao contrário da personalidade, a identidade tem pois uma 

dimensão menos estruturada, nunca está acabada, está em constante construção e 

reconstrução (Vieira, 2009; Lipiansky et al., 1990). 
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A consideração da identidade numa lógica dinâmica e em permanente 

reformulação implica uma mudança de prisma no modo como é perspetivado o 

indivíduo, já que como salienta Vieira (2009) prevalece uma lógica localista e 

monolítica do entendimento dos indivíduos. Tal alteração implica simultaneamente 

considerar os contextos de vida onde ocorre a produção de identidades, numa perspetiva 

não linear, mas sim numa perspetiva de trajetórias de vida no sentido que lhe atribui 

Pais (2001), em que se considera que as diferentes esferas da vida dos indivíduos 

interagem entre si diferenciadamente no tempo, pensando mais dinamicamente e menos 

estruturalmente e dando lugar a um entendimento dos processos de identificação 

simultaneamente situacional e histórico. O dinamismo associado ao entendimento do 

processo identitário permite a Vieira (2009, p.11) sustentar a ideia de uma identidade 

com caráter de transitoriedade e de impermanência, recorrendo à metáfora do “gerúndio 

do viver”, uma vez que o sujeito ao habitar, cada vez mais, mundos diferentes entre os 

quais transita em permanência, não pertence apenas a um lugar, ou não é apenas uma 

coisa, mas sim várias, ao invés de uma identidade fixista, estática e com base no ponto 

de partida. Por isso, nas palavras deste autor, verdadeiramente não se é, mas sim, está-

se. 

Defendendo a reflexividade1 como um dos elementos que caracterizam, tornam 

possível e explicam o caráter particularmente dinâmico da vida social moderna, Giddens 

(2001) considera que identidade é construída reflexivamente, tal como os contextos 

institucionais mais vastos nos quais ela evolui, e, ilustrando o seu duplo caráter de 

permanência e de mudança, qualifica os sentimentos da auto identidade dos indivíduos 

simultaneamente de robustos e de frágeis: 

“Frágeis, porque a biografia que o indivíduo mantém reflexivamente em mente é apenas 

uma “estória” entre muitas outras estórias potenciais que podiam ser contadas sobre o 

seu desenvolvimento como self; robustos, porque um sentido de auto-identidade é com 

frequência mantido de forma suficientemente segura como para resistir a tensões 

grandes ou transições nos ambientes sociais em que a pessoa se move” (Giddens, 2001, 

p.51). 

                                                            
1 Giddens (2001) considera a reflexividade como a possibilidade de, na atualidade, a maioria dos 

aspetos da atividade social, e das relações materiais com a natureza, poderem e serem revistos 

radicalmente à luz de novas informações ou conhecimentos. 
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Numa perspetiva analítica dos processos de construção identitária, e saindo da 

esfera estrita das Ciências Sociais, é também possível encontrar noutros domínios 

científicos argumentos que reforçam o entendimento de que o modo como o indivíduo 

se auto representa para si mesmo está em permanente mudança e evolui reactivamente 

aos contextos internos e externos, como ilustra o argumento fornecido por António 

Damásio do ponto de vista das Neurociências:  

“Os mapas cerebrais não são estáticos como os da cartografia clássica. São voláteis, 

mudando constantemente de forma a reflectir as alterações que têm lugar nos neurónios 

que os alimentam, os quais por sua vez reflectem as mudanças no interior do nosso corpo 

e no mundo que nos rodeia” (2010, p. 93). 

As distintas dimensões que constituem a identidade compósita do indivíduo, não 

constituem necessariamente um puzzle cujas peças encaixam correta e coerentemente, 

elas agem reciprocamente umas sobre as outras (Vieira, 2009). Numa tentativa de 

ultrapassar a complexidade inerente ao estudo da identidade Marc (2009), propõe a sua 

decomposição em múltiplas e diferentes dimensões. Assim, refere-se à possibilidade da 

consideração de uma identidade para si e uma identidade para outrem; de um 

sentimento de si (o modo como o indivíduo se sente); uma imagem de si (o modo como 

o indivíduo se vê ou se imagina); uma representação de si (o modo como o indivíduo se 

descreve); uma estima de si (o modo com o indivíduo se avalia); uma continuidade de si 

(o modo como o indivíduo sente os seus processos de transformação); um si íntimo (o 

que o indivíduo sente) e um si social (o que o indivíduo revela a outros); um si ideal (o 

que se desejava ser) e um si vivido (o que realmente se sente ser). 

Nesta linha, Martintot (2009) refere-se a uma multidimensionalidade que 

caracteriza o “si”, já que o indivíduo tem em cada momento uma enorme quantidade de 

informações sobre si próprio, à qual não consegue aceder na sua totalidade, em 

simultâneo. Martintot (2009) propõe assim o conceito de “si de trabalho” - ou “caixa de 

utensílios” na aceção de Devereux (1972), mobilizada por Taboada-Leonneti (1990) - já 

que em cada circunstância o indivíduo vai mobilizando as julgadas necessárias 

representações de si próprio. Ainda assim, o mesmo autor defende que a multiplicidade 

de representações de si e a sua operacionalização não simultânea, não obsta ao 

desenvolvimento de uma imagem do eu funcionalmente unificada. Existe deste modo 

algum consenso em torno da ideia de que cada indivíduo dispõe sucessiva ou 

simultaneamente de múltiplas identidades, cuja operacionalização depende do contexto 
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social em que se encontra (Lipiansky et al., 1990), para o que contribuíram largamente 

os estudos de Erwin Goffman em “A apresentação do eu na vida quotidiana” (1993) nos 

quais o sociólogo demonstra que os indivíduos mobilizam de modo continuado 

múltiplas identidades que vão usando estrategicamente como modo de sobrevivência. 

Esta multiplicidade de “eus” (por exemplo, do eu-filho, do eu-advogado, do eu-

futebolista, do eu-pai) que a construção da identidade incontornavelmente envolve, 

tornada realidade por um processo de multisocialização, a par da impossibilidade de 

redução das situações sociais a parâmetros matematicamente objetiváveis, determina 

multideterminação, do ponto de vista da ação individual, que subentende a 

impossibilidade, por um lado da sua previsão, e por outro da sua total compreensão quer 

pelos próprios, quer por aqueles com que interage (Lahire, 2009). 

Compreender a organização do “si” implica para Sedikides e Strube (1997), 

referidos por Martintot (2009), analisar as motivações que subjazem, do ponto de vista 

do indivíduo, ao tratamento (subjetivo) das informações ligadas ao si, e que organizam 

em quatro diferentes dimensões: 

- A motivação para “a valorização de si”, que corresponde ao desejo que os 

indivíduos têm de estabelecer e manter uma imagem positiva de si mesmos, e que se 

traduz pelo tratamento seletivo e enviesado dos dados resultantes dos seus desempenhos 

individuais e sociais. 

- A motivação para a “verificação de si” que consiste no esforço de manutenção 

de uma imagem relativamente estável e coerente no espaço e no tempo, confirmando e 

credibilizando representações positivas de si. 

- A motivação para a “avaliação de si”. Procurando obter um conhecimento mais 

rigoroso de si, e eventualmente colidindo com as dimensões anteriormente referidas, 

pelo que por vezes é suficiente a obtenção de uma informação sobre si que seja verídica 

na estrita medida do necessário. 

- A motivação para a “melhoria de si”, que consiste no esforço de construção de 

uma imagem mais positiva de si bem como a melhoria dos seus desempenhos ou do seu 

bem-estar. 

Como já tem sido salientado, a identidade, sobretudo ao nível pessoal, 

caracteriza-se por uma permanente tensão entre transitoriedades e permanências. Como 

ilustra Hall, (1997) referido por Vieira: “O sujeito não tem uma identidade fixa, 

essencial ou permanente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, identidades que não sempre unificadas em redor de um “eu” coerente.” 
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(2009, p. 55). As múltiplas identidades podem ser inclusivamente contraditórias entre si 

impelindo o indivíduo para diferentes lógicas de ação (Vasquez, 1990; Vieira, 2009). 

Pressupõe-se deste modo uma certa variabilidade da continuidade do “eu”, mas 

limitada, uma vez que a variabilidade extrema nos comportamentos dos indivíduos ou 

no modo como são identificados e/ou se identificam, uma inconsistência mantida no 

tempo ou a existência de personalidades múltiplas, é classificável como patológica 

(Marc, 2009). 

O processo de construção identitário, evolui através de uma multiplicidade de 

pertenças a categorias e a grupos, deixando inclusivamente de se restringir a algo que 

caracteriza o indivíduo, extrapolando a esfera individual e local, e classificando grupos 

e entidades ou participando na sua construção como defende Kaufmann: “Mais 

amplamente ainda o termo serve de cristalizador mágico para todo o tipo de minorias 

que se procuram fazer reconhecer (...) Já não existe, hoje, nenhuma organização que não 

trabalhe a sua «identidade» (tornando-se aqui no equivalente de «imagem»)”(2005, 

p.33), caracterizando-se como um “marcador generalista abstracto”.  

Por outro lado, uma estabilidade mínima da identidade pessoal surge também 

como componente essencial para o desenvolvimento de um sentimento de segurança 

ontológica (Giddens, 2001)2. Para o mesmo autor, a consistência da identidade de uma 

pessoa não se encontra no comportamento, nem nas reações dos outros, mas na sua 

capacidade “de manter a continuidade de uma narrativa” (2001, p.51). Para lá de um 

nível que remete para a funcionalidade nas relações entre os indivíduos (em que as 

pessoas necessitam recorrer a categorizações para se entenderem), o estabelecimento da 

identidade corresponde a uma necessidade de conferir significado consistente e coerente 

à própria existência do indivíduo, integrando experiências passadas e presentes, 

conferindo um sentido ao futuro e conciliando sentimentos subjetivos com lugares 

objetivos. No fundo, estabilizando-a e conferindo aos seus diversos domínios (internos e 

externos) algum caráter de unicidade e previsibilidade (Vieira, 2009), ainda que como 

simboliza Kaufmann (2005), nos tempos modernos, e na ausência do programa 

institucional de Dubet, a invenção de si mesmo (representada pelo desenvolvimento 

identitário) implique esforço, assunção de riscos e a possibilidade de uma existência em 

crise latente. 
                                                            
2 Segurança ontológica remete, na aceção de Giddens (2001), para um sentimento estável de posse, ao 

nível do inconsciente e da consciência prática, de “respostas” para questões fundamentais que o ser 

humano se coloca ao longo da sua existência, e que lhe conferem um sentido de ordem e de continuidade. 
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O exercício analítico de delimitação de uma entidade fluida e abstrata como a 

identidade tem conduzido à discussão sobre os seus diferentes componentes, bem como 

a natureza dos critérios que presidem às lógicas que os validam. Neste sentido, 

Taboada-Leonetti, (1990) recorre ao conceito de elementos (ou marcadores) 

identitários, como sendo o conjunto de atributos que, por um lado, definem a identidade 

pessoal do indivíduo, ou seja que lhe reconhecem uma especificidade enquanto ser 

humano (frequentemente adjetivos que se aplicam a características pessoais como o ser 

ambicioso ou idealista), e, por outro lado, que lhe definem a sua identidade social, 

partilhada com os seus pares (frequentemente substantivos que correspondem a 

categorias sociais como a nacionalidade, o género, a profissão, a religião, as etnias). 

É a partir da combinação entre os diferentes elementos identitários que se define 

a singularidade de cada indivíduo, embora as suas importâncias relativas sejam 

variáveis em função das contingências contextuais. Do ponto de vista histórico relevam-

se como elementos identitários polarizadores a identidade religiosa, a identidade de 

classe social, ou a identidade nacional ou étnica, por fenómenos de proteção face à 

ameaça da existência dos indivíduos (Taboada-Leonetti, 1990), na linha do que afirma 

Vieira “os indivíduos ao sentirem parte da sua identidade ameaçada, tentam defendê-la, 

reconhecendo-se apenas na pertença atacada” (2009, p. 63). Para Taboada-Leonneti 

(1990) as categorias sociais enunciadas estabelecem-se como pólos de cristalização 

identitária, em torno dos quais se organizam outros atributos secundários. Mantendo 

este sentido, Malewska-Peyre (1990) distingue um pólo identitário “ontológico” em 

torno dos quais se estruturam elementos identitários centrais, que contribui para a 

continuidade existencial do indivíduo ao qual se opõe um pólo identitário “pragmático” 

cuja função é a de adaptação às situações. 

Relativizando a estabilidade de alguns destes elementos identitários centrais, que 

recebem o estatuto de “essências identitárias” como a nacionalidade, raça ou religião, 

Vieira (2009) refere que elas próprias são construídas reflexivamente ou auto 

reflexivamente e, assim sendo, são em grande medida contextuais e relacionais.  

Caracterizando-se o trabalho de produção identitária por uma dialética constante 

entre o modo como o indivíduo (ou grupo) sente que é efetivamente reconhecido por 

aqueles com que interage e o modo como desejaria ser reconhecido, desenvolvem-se 

discrepâncias ou incompatibilidades que o indivíduo pode tentar reduzir ou eliminar. O 

estudo dos comportamentos que visam resolver esta tensão deve, em ordem ao rigor e à 
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otimização do seu próprio potencial heurístico, ultrapassar a dimensão descritiva e 

compreender uma dimensão de análise das estratégias comportamentais envolvidas. 

Na senda do que Kastersztein (1990) define como sucesso identitário, os sujeitos 

reagem taticamente, comportando-se em função da representação que querem assumir 

para si e para os outros, mas também em função do estado do sistema onde estão 

implicados, desenvolvendo um conjunto de procedimentos designáveis por estratégias 

identitárias (Dubar, 1997a; Kastersztein, 1990), sendo estas definidas como os:  

“procedimentos colocados em acção (de forma consciente ou inconsciente) por um actor 

(individual ou colectivo) para atingir uma, ou mais, finalidades (definidas explicitamente 

ou situando-se ao nível do inconsciente), procedimentos elaborados em função da 

situação de interacção, isto é, em função das diferentes determinações (socio-históricas, 

culturais, psicológicas) dessa situação” (Lipiansky et al., 1990, p. 24). 

As estratégias identitárias, visando assim reduzir o desacordo entre duas ou mais 

distintas representações identitárias podem, para Dubar (1997a) assumir duas formas: as 

transações externas ao indivíduo - “objetivas” - que se processam entre o indivíduo e os 

outros significativos, e que visam acomodar a identidade para si à identidade para o 

outro; e as transações internas - subjetivas - entre a necessidade de manter uma parte das 

suas identificações anteriores e o desejo de construir para si novas identidades, no 

futuro, procurando assemelhar a “identidade para o outro” à “identidade para si”. Para a 

operacionalização das estratégias identitárias, Taboada-Leonneti (1990) considera que é 

necessário considerar três elementos: Os atores (individuais ou coletivos); a situação (na 

qual estão implicados os atores e a problemática que os coloca em relação); e as 

finalidades perseguidas pelos atores. 

O conjunto de fatores que influenciam as escolhas estratégicas identitárias dos 

indivíduos são múltiplos e de diversas naturezas, em função dos contextos, destacando-

se no entanto a sua personalidade (Camilleri et al., 1990), ou os “marcadores 

identitários” que são mobilizados pelos indivíduos em função dos seus interesses 

estratégicos (Kastersztein, 1990). 

Em síntese, o estudo das estratégias identitárias permite, para (Camilleri et al., 

1990), colocar em perspetiva duas funções essenciais da própria identidade: por um lado 

a preservação do “eu” enquanto unidade íntegra que permite ao indivíduo confrontar-se 

com um meio complexo e instável potencialmente gerador de sentimentos de rutura, 
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incoerência ou de agressão, e por outro lado, a adaptação, face a uma dada situação de 

natureza relacional. 

Os estudos sobre a identidade demonstram que uma das finalidades estratégicas 

da ação do indivíduo é o reconhecimento da sua existência no seio do sistema social, o 

que, para Kastersztein (1990), implica consequentemente que o sistema lhe reconheça, 

por um lado, essa pertença e lhe atribua um lugar específico, e por outro, que o próprio 

indivíduo se sinta objeto desse reconhecimento. A pertença é assim entendida como 

uma finalidade identitária de nível macro, sendo possível distinguir como finalidades 

estratégicas mais concretas a conformização, o anonimato ou a integração plena no seio 

de um contexto, sendo estas socialmente valorizadas de forma positiva, e tendendo a 

resolver conflitos identitários em proveito do sistema (Kastersztein, 1990). 

A conformização consiste na avaliação (consciente ou inconscientemente) do 

grau de similaridade entre os comportamentos, atitudes e desejos do ator e os do seu 

meio, sendo que quando a distância entre estes dois pólos é sentida como 

desconfortável, se podem desencadear por parte do sujeito comportamentos que visam 

conformar a sua imagem às expectativas do meio (independentemente de ele aceitar ou 

não essa imagem). O risco da persecução desta finalidade identitária de modo 

extremado pode-se repercutir em tensões psicológicas intensas para o indivíduo. 

O anonimato traduz-se na diluição da responsabilidade e na diminuição da 

exposição face aos outros, nutrindo uma lógica de que não “se fazer notar” é demonstrar 

que se adere às normas estabelecidas, correndo no entanto, o risco de desaparecer do 

mapa social circundante e desenvolver um processo de “desindividuação”. 

A integração plena, ou assimilação, consiste numa finalidade estratégica para a 

qual os atores desencadeiam comportamentos que não permitem aos outros duvidar da 

sua integração e pertença ao grupo, e que é bastante comum nos processos de adaptação 

de minorias étnicas ou de imigrantes, manifestando-se através do “esquecimento” por 

estes indivíduos das características históricas e culturais que os distinguiam 

inicialmente. 

Por outro lado, de modo eventual, e simultaneamente à busca pela satisfação da 

necessidade de pertença, a necessidade de individualidade pode determinar que a ação 

do sujeito se oriente em função da diferenciação face ao contexto, estabelecendo 

finalidades estratégicas como a diferenciação, a visibilidade social, ou a marginalização, 

(Kastersztein, 1990). 
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A diferenciação refere-se, complementarmente à conformização, ao desencadear 

de comportamentos e à construção de uma imagem que colocam em evidência as 

dimensões que permitem ao indivíduo distinguir-se dos demais. Se extremada, a 

diferenciação revela-se consumidora de recursos importantes ao indivíduo, na tentativa 

de, por um lado marcar a diferença, e por outro, não se tornar excluído. 

A visibilidade social funda-se na procura do reconhecimento pelos outros, 

através da valorização de uma dimensão específica e diferente do indivíduo que pode 

consistir uma mais-valia social. 

A marginalização é um processo extremado de diferenciação, frequente em 

sujeitos socialmente desvalorizados que parecem preferir uma distinção identitária que 

se opera, por um lado, pela acentuação dos fatores que determinam uma certa 

incomparabilidade com os outros, ou por outro lado, pela acentuação dos fatores que 

determinam essa mesma rejeição social. 

Ainda do ponto de vista das finalidades identitárias, Taboada-Leonetti (1990) 

salienta que as finalidades visadas pelas estratégias identitárias coletivas, sendo na sua 

essência similares às de natureza individual, revelam algumas especificidades ou traços 

de intensidade, distinguindo-se, neste domínio, duas finalidades que a autora designa de 

temporalidade e de interesse social. 

A temporalidade refere-se à necessidade sentida pelos grupos de um sentimento 

de filiação no passado (através das suas raízes históricas, ainda que mitificadas), que 

legitima simultaneamente a sua projeção para além do momento presente.  

O interesse social como finalidade de estratégia identitária consiste no fim 

último da utilização instrumental da identidade de grupo (minorias étnicas, por 

exemplo), como forma de obter benefícios de ordem social ou económica. 

 

 

 1.4. A identidade é um coproduto dos processos de socialização. 

 

Dubar (1997a, p.13) define a identidade como um “produto de sucessivas 

socializações”, na mesma linha de Berger e Luckmann (1999) que a descrevem como 

um produto de processos de natureza social, que evoluem dialecticamente nas relações 

entre a realidade subjetiva individual e as instâncias sociais mais vastas onde se insere a 

sua existência. 
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As identidades são, portanto, nesta lógica, um construto social de tal modo 

imbricado no universo simbólico onde se enquadra a atividade do indivíduo, que se 

tornam ininteligíveis fora desse universo. Ainda para Berger e Luckmann (1999), os 

indivíduos não nascem membros de uma sociedade, mas sim com predisposição para a 

sociabilidade e para se tornarem membros dessa sociedade, na linha do que Dubet 

afirma quando refere que “quando o indivíduo entra no mundo, ele não está, por 

definição, totalmente adequado a ele” (1994, p.96). A socialização será assim um 

processo ontogénico que pode ser definida como “a completa e consistente introdução 

de um indivíduo no mundo objectivo de uma sociedade ou de um sector da mesma” 

(Berger e Luckmann, 1999, p.138). Numa perspectiva larga, e considerando-a mais do 

que um processo introdutório, a socialização assume um carácter permanente e 

transversal à própria vida do indivíduo que vive em sociedade, e, num mundo em 

permanente mutação, os processos de socialização só terminam com a morte do próprio 

indivíduo, de acordo com Rocher (1986), referido por Lesne e Minvielle, como: 

“...o processo pelo qual a pessoa aprende e interioriza, ao longo da vida os elementos 

socioculturais do seu meio, os integra na estrutura da sua personalidade sob a influência 

de experiências e de agentes sociais significantes e a partir dos quais se adapta ao 

ambiente social onde vive.” (1990, p.38-39). 

A compreensão do modo como os indivíduos se apresentam a si próprios para si 

e para os outros, ou o modo como o seu desempenho é percebido pelos outros 

indivíduos, subentende deste modo a necessidade de considerar os processos de 

socialização, bem como as especificidades que o caracterizam. 

Ao longo do seu desenvolvimento, a criança desenvolve a consciencialização do 

outro, o que possibilita por um lado a interiorização da sociedade e da realidade objetiva 

nela estabelecida, e, por outro, o estabelecimento subjetivo de uma identidade coerente 

com continuidade. O processo da constatação e cristalização de uma realidade externa 

ao indivíduo permite o estabelecimento de uma relação simétrica entre a realidade 

objetiva e a subjetiva, mas que não é igual em toda a sua extensão, tal como Dubet 

sublinha quando afirma que “existe na experiência social alguma coisa de inacabado e 

de opaco, porque não há adequação absoluta da subjectividade do actor e da 

objectividade do sistema.” (1994, p.96). É pois nesta dialética entre a interiorização 

parcial da realidade objetiva (por exemplo, a criança aprende que é aquilo que lhe 

chamam) e na originalidade do desenvolvimento de elementos subjetivos que não têm 
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origem na realidade externa (por exemplo, a consciência da existência do corpo) que o 

indivíduo se apreende a si próprio como sendo simultaneamente interior e exterior à 

sociedade (Berger e Luckmann, 1999).  

Assim, a criança vai construindo uma matriz interpretativa do mundo, a partir da 

qual tudo aquilo que aprende vai ser interpretado e na qual tudo se vai inscrevendo, e, 

sobretudo nos primeiros anos de vida, entende o meio em que se desenvolve o seu 

percurso, não como um mundo possível entre outros, mas como o mundo. Este 

fenómeno em que o sujeito constitui uma identidade própria inicial é designado de 

socialização primária, definida por Dubar, como “a “imersão” dos indivíduos naquilo 

que chama «mundo vivido»” (1997a, p.94). A família ou o conjunto de pessoas 

significativas que enquadram com mais frequência e existência infantil constituem a 

principal instância socializadora primária a que a criança está sujeita, determinando até, 

em alguns casos, como no tradicional sistema de castas indiano, a posição social do 

indivíduo para o resto da vida. 

Numa sociedade com um corpo de conhecimentos bastante complexo e em 

contínua diversificação, é inevitável que o indivíduo se envolva em processos de 

socialização secundária, que consistem na integração em submundos especializados de 

conhecimento e de atividade (Berger e Luckmann, 1999). 

Para além da família, outros grupos sociais têm alguma preponderância na 

integração do indivíduo na sociedade, sobretudo ao nível da socialização secundária. A 

escola assume-se como um local determinante na aprendizagem social, bem como os 

grupos de pares, como indivíduos com quem se partilham contextos, atividades ou 

interesses, ou os meios de comunicação de massa, com uma expressão mais marcada 

nos últimos 50 anos, distinguindo-se pelo seu alcance e pela qualidade e quantidade de 

informação que difundem, (Giddens, 1997; Lesne e Minvielle, 1990; Lahire, 2009). A 

este respeito é de notar a posição de Lahire (2009) que salienta o facto de nas atuais 

sociedades ultradiferenciadas, a experiência precoce da pluralidade de mundos ser a 

norma e não a exceção, de onde decorre uma sobreposição de instâncias de socialização 

primárias e secundárias e não uma sequencialização pura, não constituindo já a família 

uma instituição total perfeita, e mesmo no interior desta, reinando a heterogeneidade de 

práticas e configurações. 

Os submundos interiorizados na socialização secundária constituem realidades 

parciais com coerência interna, e na qual estão presentes dinâmicas eventualmente 
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contrastantes com o mundo exterior. A interiorização de novos papéis sociais, pressupõe 

a aquisição de novos saberes especializados, definidos por Dubar como: 

 “...maquinismos conceptuais que têm subjacentes um vocabulário, receitas (ou fórmulas, 

proposições, procedimentos), um programa formalizado e um verdadeiro “universo 

simbólico” veiculando uma concepção do mundo (...) mas que, contrariamente aos 

saberes de base da socialização primária, são definidos e construídos por referência a 

um campo especializado de actividades e são, portanto, “situados diversamente no 

interior do universo simbólico enquanto globalidade” (1997a, p.96).   

 A socialização secundária traduz-se assim como um processo contínuo de 

remodelação das estruturas originadas no indivíduo pelo processo de socialização 

primária, manifestada através da elaboração de novas representações e comportamentos 

adaptativos do indivíduo ao seu contexto. Um fator relevante na efetivação de um 

processo de socialização secundária é a existência e atuação de uma estrutura de 

legitimação, que confere a plausibilidade ao novo contexto a integrar. A nova realidade 

surge como uma alternativa, àquela anteriormente conhecida, havendo lugar a uma 

reconfiguração dos processos interpretativos que o sujeito desenvolve. Um processo de 

socialização secundária efetivo, origina assim redefinições identitárias relativas ao 

indivíduo, que se concretizam (Dubar, 1997a) e ocorrem segundo este autor, através de 

dois processos distintos. O primeiro é relativo à atribuição que é feita pelas entidades 

externas ao indivíduo que com ele interagem, o segundo relaciona-se com o próprio 

indivíduo e tem a ver com a incorporação ativa que este faz da sua nova identidade. 

 A estabilidade das representações sobre a realidade subjetiva depende 

fundamentalmente, para Berger e Luckmann (1999), da manutenção, por um lado do 

funcionamento de um aparelho de conversação, e por outro da existência de estruturas 

específicas de plausibilidade que se constituem como relevantes instrumentos de análise 

dos processos de construção identitária. Para estes autores, a vida quotidiana do 

indivíduo é enquadrada por uma estrutura de conversação que, “sem interrupção, 

mantém, modifica e reconstrói a sua realidade subjectiva” (1999, p. 159). A conversa 

numa linguagem comum (a um grupo comunitário, a um grupo profissional, ou a 

outros), mantida contínua e coerentemente, estabelece-se, através do seu poder de “gerar 

realidade” como garante da estrutura da realidade e por consequência como 

determinante da ação do indivíduo. As estruturas específicas de plausibilidade 

traduzem-se em contextos que asseguram uma base social específica e os processos 

sociais exigidos para a manutenção da realidade subjetiva. Como afirmam Berger e 
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Luckmann: “Só é possível o indivíduo manter a sua auto-identificação como pessoa de 

importância num meio que confirme esta identidade” (1999, p.161). 

 Claude Dubar  sintetiza um conjunto de condições necessárias à consolidação de 

um processo de socialização secundária, que serão tão mais intensas quanto mais 

notório for o grau de rutura com a realidade anterior: 

 - um assumir de “distanciamento de papéis” que inclui uma disjunção de 

“identidade real” e de “identidade virtual”. 

 - técnicas especiais que asseguram uma forte identificação ao futuro papel visado, 

um forte compromisso pessoal. 

 - um processo institucional de iniciação que permite uma transformação real da 

“casa” do indivíduo e uma implicação dos socializadores na passagem de uma “casa” 

para outra. 

 - a acção contínua de uma “aparelho de conversação” que permite manter, 

modificar e reconstruir a realidade subjectiva incluindo uma “contradefinição de 

realidade” (transformação do mundo vivido pela modificação da linguagem). 

 - a existência de uma “estrutura de plausibilidade”, isto é de uma instituição de 

mediadora (“o laboratório de transformação”), que permita a conservação de uma parte 

da identidade antiga acompanhando a identificação a novos outros significativos, 

percepcionados como legítimos”  (1997a, p.96). 

 Os processos de socialização secundária que se caracterizam pela radicalidade, 

em que o indivíduo “muda de mundo”, podem ser classificados de ressocialização, já 

que condicionam uma alteração profunda, tendendo para a totalidade e eliminado a 

maior parte da matriz conceptual anteriormente usada pelo indivíduo para interpretar o 

mundo (Berger e Luckmann, 1999), mas nunca verdadeiramente total, uma vez que a 

realidade subjetiva nunca é socializada por completo (Dubet, 1994; Berger e Luckmann, 

1999). Ilustrativamente, as conversões religiosas configuram-se frequentemente como 

processos de ressocialização, em que o passado “...é reinterpretado para que se 

harmonize com a realidade presente, com tendência a retroprojectar no passado vários 

elementos que de modo subjectivo não eram acessíveis naquela época.” (Berger e 

Luckmann, 1999, p.167). Os mesmos autores distinguem, ainda numa dimensão 

temporal, ressocialização de socialização secundária, já que nesta última: “o presente é 

interpretado de modo a manter-se numa relação contínua com o passado, com tendência 

a minimizar as transformações ocorridas.” (1999, p.167), e em síntese: “...a base de 

realidade para a ressocialização é o presente, para a socialização secundária é o 

passado.” (1999, p.167). 
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 A ressocialização será então um processo que se assemelha à socialização 

primária, porque tem de interpretar a realidade e conferir-lhe um novo significado, 

exigindo para tal uma “forte identificação” afetiva com o pessoal socializante 

característica da infância. Distingue-se da socialização primária porque é um processo 

que, ao invés daquela, não começa do nada, mas implica um momento de 

desestruturação total da forma como a realidade é percecionada. 

 Ao nível dos processos de socialização, a par das dinâmicas formalmente 

instituídas no seio das instâncias de socialização, a dinâmica do informal traduz-se num 

pano de fundo para o cenário formalmente instituído com um impacto não 

menosprezável sobre as redefinições identitárias, mas sobre o qual o conhecimento 

produzido é ainda incipiente, pela fluidez associada quer aos processos de construção 

identitária quer à delimitação e estudo do próprio mundo do informal. 

  Ainda que uma visão linear da aprendizagem por via informal a possa conotar 

com uma certa desestruturação e um caráter de dependência do acaso, ela pode ser 

considerada segundo Pain (1990) o principal agente da socialização e da transmissão da 

cultura e do desenvolvimento da personalidade, entendendo-se simultaneamente que as 

suas fontes são praticamente ilimitadas. A natureza e o teor dos saberes resultantes dos 

processos de socialização por via informal, não são de todo tornados conscientes porque 

sucedem no contexto de situações de natureza heterogénea cujo principal intento não é o 

da aprendizagem ou socialização formal, podendo ser classificados como “coprodutos”, 

latentes ou residuais dessas mesmas situações (Pain, 1990). Hrimech (1996) sublinha 

esta ideia, identificando aprendizagens que denomina de implícitas ou inconscientes 

(constituídas a partir da experiência do indivíduo em situações que este não controla e 

de natureza imprevista), com os processos adaptativos dos organismos complexos em 

que os saberes daí resultantes são raramente explicitados pelos sujeitos, mas 

influenciam permanentemente as suas ações. No mesmo sentido do que afirmam Pain 

(1990) e Hrimech (1996), também Jean Berbaum defende que a aprendizagem não se 

confina a situações específicas no espaço-tempo, aliás, as situações passíveis de originar 

aprendizagens estarão diluídas no meio em que o sujeito vive de tal forma, que o 

próprio meio se constitui como uma situação de aprendizagem. Estas aprendizagens 

surgem: “como um efeito anexo (secundário) das situações que a vida propõe. Todas as 

informações recebidas contribuem para modelar a nossa maneira de ser.” (1993,  p. 17). 

 Simultaneamente a par da dificuldade em trazer à consciência, o impacto ao 

nível da formação das identidades, das aprendizagens decorrentes das situações de 
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natureza informal, o processo de as clarificar e explicitar, atribuindo-lhes categorias ou 

uma qualquer outra forma de estruturação revela-se também uma tarefa de difícil 

consecução. Com efeito, quando a questão da experiência e do quotidiano informal se 

formula como objeto de estudo, constitui-se uma nova problemática, que consiste no 

reconhecimento de que as situações passíveis de proporcionar momentos de 

aprendizagem, se multiplicam exponencialmente, ou, no limite, estão presentes em cada 

momento da vida dos indivíduos, apelando ao reconhecimento da existência de um 

curriculum oculto que perpassa o continuum de vida do sujeito, na linha do que defende 

Josso: “A modalidade mais corrente do acto de aprender é sem qualquer dúvida 

aprender sem o saber” (2002, p.180). 

 

 

 1.5. A escola e os contextos de trabalho como instâncias de socialização 

profissional. 

 

Na construção da identidade profissional de base, está amplamente demonstrado 

que o ensino superior (compreendendo todos os contextos nos quais o estudante evolui 

ao longo do período de formação inicial) se assume como uma instância socializadora 

determinante na produção de referências identitárias, de valores sociais e profissionais e 

de cultura profissional integrados pelos atores (Abreu, 2001; Tavares, 2007). 

A formação (não só a inicial, mas também a contínua) pelo processo de 

distanciamento que pode proporcionar face aos objetos de trabalho é uma oportunidade 

de desenvolvimento pessoal e profissional que favorece os indivíduos a (re)pensarem-se 

como profissionais, desenvolvendo competências ao nível da reflexão e da 

metacognição3. 

                                                            
3 O conceito de “metacognição” remete para os processos cognitivos de produção de conhecimento, por 

parte do indivíduo, sobre o seu próprio conhecimento, e sobre os seus processos de pensamento (Ribeiro, 

2003). Foi referido inicialmente na década de 70 por Flavell (Doly, 1999; Figueira, 2003), e tem sido 

aplicado essencialmente nos contextos de sala de aula como método dirigido à melhoria dos resultados 

escolares de que é exemplo o trabalho coordenado por Grangeat (1999), no âmbito da Psicologia da 

Educação. Todavia, pelo potencial, do ponto de vista das possibilidades que oferece aos indivíduos, 

relativamente à tomada de consciência sobre si mesmo e sobre o outro (Ribeiro, 2003), é transponível 

para a teorização sobre a construção das identidades profissionais. 
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 Tavares (2007) aponta duas tendências antagónicas no papel que a escola no 

ensino superior revela relativamente à socialização profissional dos futuros 

profissionais. Por um lado refere-se à articulação entre o ensino de conhecimentos 

técnicos inerentes à atividade profissional e o ensino de uma ideologia, fundada num 

sistema de valores específico, (sendo que a escola não é, nem o único contexto nesta 

transmissão, nem homogénea na sua ação). Por outro lado, as instituições escolares, a 

par da generalidade das outras instituições revelam cada vez mais dificuldade em 

realizar o “programa institucional” de Dubet (2002). 

 Ainda do ponto de vista dos processos de socialização na formação inicial 

interessa também considerar o facto de que o modo dominante de conceptualizar os 

fenómenos escolares confere-lhes, numa perspetiva sociológica, um estatuto de 

extraterritorialidade face ao contexto social e cultural envolvente (Canário, 2005a), o 

que pode contribuir para o sentimento nos estudantes de alguma ausência de sentido na 

coerência da sua construção identitária. 

 Em síntese, o impacto do ensino superior na produção da identidade profissional 

é consensualmente reconhecido como importante, mas simultaneamente caracterizado 

de relativo e parcial, e tendo um papel limitado, pela sua natureza e, pelo espaço 

temporal em que ocorre (Tavares, 2007). O processo de entrada no mundo do trabalho 

determina inevitavelmente uma redefinição, em maior ou menor amplitude, da 

conceptualização elaborada pelos “ex-futuros profissionais” sobre os valores que 

norteiam o seu desempenho profissional, bem com sobre o modo como se perspetivam 

profissionalmente a si próprios. 

No espaço social do trabalho a manifestação de identificações implica o 

estabelecimento de pertenças a grupos profissionais ou organizacionais, e a sua análise 

determina, quer a consideração do discurso produzido no seio de cada domínio 

profissional, quer o entendimento a um nível macro das dinâmicas organizacionais de 

cada instituição, a um nível meso das dinâmicas em cada contexto de trabalho 

particular, e finalmente a um nível micro das dinâmicas de interação (interpessoais e 

interprofissionais) entre os diversos atores. Ainda a outro nível importa atender às 

dinâmicas intrapessoais de relacionamento que cada sujeito estabelece com a sua 

atividade profissional e com o contexto onde essa atividade ocorre. 

Nos contextos de trabalho, a construção da identidade profissional é então, nesta 

lógica, o produto de uma dialética permanente entre o indivíduo e o meio profissional 

onde se insere, e que conjuga por um lado, o trabalho que realiza sobre as diferentes 
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representações (conscientes e não conscientes) de si próprio sobre si, e de si próprio 

sobre os outros, e por outro lado, sobre as representações a que tem acesso dos outros 

(seus pares ou não) sobre si próprio. 

A compreensão da construção das identidades profissionais e da socialização 

profissional, na época moderna, implica a adoção de um olhar que relativize a lógica das 

instituições totalitárias de Goffman (2003) e do programa institucional de Dubet 

(2002), que configuravam uma integração total por parte dos indivíduos, de papéis 

sociais e padrões normativos externamente determinados, e que simultaneamente 

privilegie uma perspetiva dinâmica de construção ativa pelo indivíduo da sua própria 

identidade (Dubet, 2002), articulando e negociando constantemente normas e valores 

institucionais (por vezes contraditoriamente). É também nesta lógica que a sociologia do 

trabalho releva a existência de uma discrepância persistente entre atividade prescrita e 

atividade real, já que as normas não podem antecipar todas as situações, e a sua 

interpretação por parte dos atores é uma constante indispensável para o funcionamento 

dos serviços (Halpern, 2009). 

Simultaneamente, de uma forma geral, nos contextos mais vastos de inserção 

social, e em particular nos contextos específicos de inserção profissional, a identidade 

social e profissional pode ser entendida como um “espaço-tempo geracional”, na 

medida em que ela não é, em absoluto, transmitida por uma geração à seguinte, mas sim 

reconstruída por cada geração, com base em categorias e posições herdadas da geração 

precedente, a par da operacionalização no terreno de estratégias identitárias individuais 

e de grupo, dando lugar a distintas formas identitárias (Dubar, 1997a). 

Assim, as diferentes formas identitárias profissionais podem ser interpretadas a 

partir da articulação entre transação objetiva e transação subjetiva, como o produto de 

acordos "interiores" entre identidade herdada e identidade visada, mas também de 

negociações "exteriores" entre identidade atribuída por outro e identidade incorporada 

por si (Dubar, 1997a), que se traduzem em modos tipificados de se definir e de se 

identificar face aos outros no campo profissional (Dubar, 2009). É neste sentido que, 

ainda Dubar, define as formas identitárias como: “configurações socialmente pertinentes 

e subjectivamente significativas de novas categorizações nativas, que permitem aos 

indivíduos definir-se a eles próprios e de identificar outros” (1992, p.523), sendo o seu 

caráter sempre provisório, já que acabam por perder o seu caráter operatório e utilitário 

assim que as mutações económicas e sociais colocam em causa essa categorização. O 

autor confere mesmo às formas identitárias um potencial evolutivo, numa lógica de 



30 
 

“seleção natural” já que no seu entender, “Antes que novas categorias legítimas 

eventualmente se imponham, as formas identitárias permitem a experimentação de 

definições de si e de outros mais pertinentes que as anteriores categorias oficiais” (1992, 

p.523). 

Como corolário lógico e, simultaneamente, metodológico, do edifício teórico 

construído por Dubar em torno das formas identitárias, estas: 

 “Não podem ser deduzidas de nenhuma teoria, mas devem ser reconstituídas de forma 

indutiva. Constituem-se como formas discursivas, formas de falar do trabalho e da 

formação. Não são categorias oficiais com que possamos “classificar” indivíduos 

(rotulagem) mas formas de categorização, captadas o mais próximo possível das práticas 

com uma preocupação de coerência ou de «tomada de consciência»” (Dubar, 1997b, p. 

51).  

E é ainda, do ponto de vista das implicações metodológicas, que Christine Josso 

reforça que, dada a multiplicidade de experiências de transformações ao nível das 

identidades e da subjetividade, o melhor modo de descrevê-las, “consiste em falar de 

acontecimentos, de actividades, situações ou de encontros que servem de contexto a 

determinadas aprendizagens” (2002, p.32).  
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CAPÍTULO 2. MUTAÇÕES IDENTITÁRIAS EM ENFERMAGEM 

 

 2.1. Perspetiva histórica da evolução das identidades profissionais em 

enfermagem. 

 

 Na análise dos processos subjacentes ao desenvolvimento de uma identidade 

profissional pelos estudantes de enfermagem, torna-se fundamental compreender o 

quadro mais vasto das dinâmicas identitárias profissionais em enfermagem bem como o 

campo disciplinar onde se insere a profissão. Tais dinâmicas decorrem naturalmente de 

um complexo processo condicionado por elementos de natureza histórica, social, 

cultural e política. 

 A compreensão do modo como se estrutura na atualidade qualquer campo 

disciplinar subentende, pois, a necessidade de conhecer os processos históricos que 

caracterizam a evolução das profissões e do seu ensino, possibilitando de um modo 

geral, um entendimento mais esclarecido, e de um modo particular, lançar alguma luz 

sobre aspetos que, superficialmente analisados, poderiam parecer anacrónicos ou 

ininteligíveis. 

 O caso concreto da enfermagem é neste aspeto paradigmático, pois o recente 

processo de profissionalização é profundamente condicionado por uma pesada herança 

de correntes de influência de origem longínqua e de permanência prolongada, no tempo. 

Soares (1997) defende, nesta linha de argumentação, o conhecimento sobre o passado 

da enfermagem como uma contribuição indispensável para a história dos serviços de 

saúde, dos cuidados de saúde neles prestados, bem como das outras profissões no 

domínio das Ciências da Saúde ou das restantes profissões associadas ao género 

feminino. Para Collière (1999), e na mesma lógica, para compreender os modos de 

representação que os enfermeiros elaboram sobre si e sobre o seu trabalho, bem como as 

expectativas que sobre eles recaem por parte de outros grupos profissionais ou da 

população em geral, é indispensável questionar o percurso das mulheres que 

desenvolveram práticas de cuidados que viriam a fundar a profissão. Deste modo, uma 

leitura histórica, compreendendo a capacidade de não isolar os factos estudados do 

contexto temporo-espacial em que eles se produziram, permitir-nos-á entender que as 
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representações sobre os enfermeiros e o seu trabalho (elaboradas ou não por eles 

próprios) são o produto de uma dada sociedade e com ela evoluem. 

 Nesta lógica, consideramos que é possível enquadrar, do ponto de vista 

histórico, a evolução das identidades profissionais em enfermagem em quatro períodos 

temporais relativamente distintos. Não se trata de dissecar e isolar no continuum 

histórico quatro modos únicos de identificação dos enfermeiros e das suas práticas. Tal 

objetivo seria, de resto, do ponto de vista do rigor, impossível de alcançar face à 

indissociabilidade que os eventos sociais têm entre si. Por outro lado e de um modo 

específico relativamente às transformações identitárias, estas evoluem de um modo, não 

homogéneo, mas seguramente continuado no tempo. A cada período histórico elencado 

não corresponderá uma radicalmente nova representação dos enfermeiros (elaborada 

pelos outros sobre si, mas também de si, por si próprios), mas antes uma continuada 

reformulação da anterior em que houve lugar à incorporação de novos, importantes e 

eventualmente dominantes traços identitários. Outro fator que dificulta a delimitação de 

fronteiras temporais precisas entre diferentes modos de identificação da enfermagem 

prende-se com a não simultaneidade do impacto com que os eventos, ou as sucessões de 

eventos determinantes no desencadear de mudanças de práticas e de representações, 

atingem distintos contextos geográficos e sociais, para além do facto de também em 

diferentes contextos sociais se registarem diferentes graus de permeabilidade às 

influências externas e internas. 

 Fundamentalmente para efeitos de estruturação das modalidades de discurso e 

do pensamento sobre as diferentes influências na construção gradual, e inacabada, da 

identidade profissional em enfermagem na sociedade ocidental, distinguimos, como já 

referimos, quatro períodos: um primeiro momento de associação da prática de cuidados 

de saúde ao género feminino decorrente da divisão social do trabalho que remonta desde 

a pré-história até à Renascença; um segundo momento que se prolonga desde este 

período até à segunda metade do século XIX em que a prática de prestação de cuidados 

foi perspectivada como uma atividade atribuída à mulher socialmente periférica; um 

terceiro momento que se estende desde a segunda metade do século XIX até às últimas 

três décadas do século XX da enfermeira como mulher-auxiliar do médico; e finalmente 

um quarto período, de profissionalização, desde aí até à atualidade. 
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 2.1.1. A prática de prestação de cuidados como atividade naturalmente 

atribuída à mulher. 

  

Um primeiro modo de identificação da prestação de cuidados de saúde com a 

mulher, desde o início da evolução da humanidade até à Idade Média, fruto de uma 

divisão sexuada do trabalho social, atribuía-lhe o papel de suporte às outras mulheres 

em trabalho de parto, o cuidado e a vigilância às crianças, o tomar conta dos debilitados, 

e o tomar conta da conservação e preparação dos alimentos, bem como do fogo para que 

este não se apagasse (Collière, 1999). Ainda assim, esta atribuição não era total na 

medida em que a prestação de cuidados registava alguma divisão de género do trabalho. 

Especificamente, ao homem cabia tradicionalmente a tarefa de no campo de batalha 

assistir o seu congénere, desenvolvendo um conhecimento que virá a ser os dos 

barbeiros e, posteriormente dos cirurgiões, a par dos contextos onde era necessário o 

uso da força física como o deslocamento de articulações ou a contenção da agitação 

física ou loucura. 

 

 

 2.1.2. A prática de prestação de cuidados como atividade atribuída à 

mulher socialmente periférica. 

  

A identificação da prática de cuidados com a mulher consagrada, surge desde a 

Idade Média até ao final do século XIX, sobretudo na Europa Continental (Collière, 

1999), período também designado de “Proto-história da Enfermagem” por Graça e 

Henriques (2004). Esta tendência corresponde, por um lado à reprovação dos cultos e 

práticas pagãs, e simultaneamente por outro, à progressiva instalação do pensamento 

cristão, que sacraliza a mulher religiosa, que, ainda que não gerando no seu corpo, 

contribui para a continuidade da vida. Sendo aparentemente (no mundo Ocidental) uma 

prática contraditória, a prestação de cuidados por religiosas a um corpo de carne, 

sexuado, ela desenvolve-se porque balizada, segundo Collière (1999), por margens 

muito claras. Trata-se de facto de uma relação corpórea, mas que, por um lado é suporte 

aos cuidados espirituais, e por outro se dirige apenas aos corpos sofredores dos pobres 

dignos da atenção de Cristo. 

 Esta autora refere ainda que, como consequência do facto da natureza da 

assistência prestada aos doentes ser de natureza caritativa e as mulheres que a 
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desenvolvem estarem ao serviço de Deus, a valorização do seu trabalho não ser objeto 

de remuneração material própria do mundo terreno. Não existe, portanto, preço porque 

o seu valor é imaterial, tal como ilustra Santiago (2005, p.72): “Haveis de advertir, que 

o Enfermeiro, que é caritativo, considera que o que faz ao enfermo, Deus o recebe, 

estima, e remunera”. 

 É nesta lógica que Collière (1999) refere que as práticas de cuidados não serão 

objeto de uma estimativa monetária sistematizada antes de meados do século XX, 

enquanto que desde o século XVIII os serviços postais, por exemplo, tinham tabelas 

estabelecidas. 

 Da mulher que cuidava esperava-se sobretudo que tomasse conta dos doentes, 

mais do que desempenhar papéis diferenciados, que visassem a “cura” ou o “cuidar”. 

Não tendo qualquer preparação específica, a sua atividade centrava-se em torno dos 

cuidados básicos aos enfermos e limpeza das enfermarias, não sendo senão uma 

variante do trabalho doméstico, a que acrescia também uma função de manutenção da 

disciplina do ambiente hospitalar ou asilar, já que estas instituições no século XIX, para 

além de darem abrigo às classes sociais mais pobres, serviam também de instância de 

controlo social sobre classes sociais potencialmente perigosas (Duchscher e Cowin, 

2006). 

 A este grupo heterogéneo de pessoal indiferenciado, ainda que fossem atribuídas 

atividades concretas em torno dos cuidados de saúde, ou consistindo estas mesmas 

atividades cuidados de saúde no sentido moderno da expressão, não era reconhecida 

qualquer necessidade de formação específica. Simultaneamente do próprio conjunto de 

indivíduos não se conhece qualquer veleidade, pretensão ou reivindicação de autonomia 

técnica (Graça, 2005a). Ainda assim, torna-se pertinente, do ponto de vista do estudo 

das raízes identitárias da enfermagem moderna, a análise de alguns documentos prévios 

ao seu processo de profissionalização iniciado na segunda metade do século XIX, 

destacando-se no contexto português a “Postilla Religiosa e Arte de Enfermeiros” 

escrita pelo Frade Diogo de Santiago e publicada em 1741. Para Graça (2005a) este é o 

primeiro manual de formação em cuidados de enfermagem de que há notícia em 

Portugal e, nessa medida, deveria ocupar  um lugar de relevo na proto-história do ensino 

das ocupações e profissões de saúde, revelando-se especificamente muito interessante 

no estudo da arqueologia dos saberes e das práticas de enfermagem. Destinando-se 

especificamente à formação dos noviços do Convento de Elvas, uma das suas partes tem 

como título "arte de enfermeiros" e como subtítulo "para assistir aos enfermos, com as 
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advertências precisas para a aplicação dos remédios", e nele, para além da apresentação 

de um conjunto vasto de conhecimentos de anatomia e observação e intervenção em 

diversos sintomas, existem já recomendações para o estabelecimento do que hoje é 

tecnicamente designado como relação de ajuda ainda que descrito numa lógica de dever 

de caridade:  

“Deve haver produção genérica de amor entre o enfermo, e Enfermeiro; que se a alma 

está mais onde ama, que onde anima, como disse Santo Agostinho; e o amor transforma 

o amante no amado, como disse Seneca: segue-se que mais deve padecer o Enfermeiro a 

impulsos da caridade, com o que ama, que o enfermo pela aptidão da queixa, que 

padece; donde se verifica, que o enfermo, que padece, pode as queixas sofrer; mas o 

Enfermeiro abrazado em amor de caridade não as pode tolerar; porém fazendo o que 

pode, satisfaz ao que deve: aplica-lhe os remédios: dá-lhe alentos: se grita anciado, 

acode-lhe vigilante: não dorme, se o enfermo não sossega; e assim em perpetuo labyrinto 

não admite tregoas ao descanço” (Santiago, 2005, p.72-73). 

 No decorrer do século XIX, um desenvolvimento exponencial do conhecimento 

científico, a par da crescente urbanização, vieram determinar novas necessidades no 

domínio da prestação de cuidados de saúde, nomeadamente um processo de 

diferenciação e especialização do trabalho médico que exigia a este grupo profissional 

que se libertasse de uma série de tarefas que até aí realizava (por exemplo, avaliar as 

temperaturas, examinar as urinas), desencadeando também uma correspondente 

necessidade de diferenciação do trabalho de uma parte dos funcionários não 

qualificados do hospital. 

 Simultaneamente abre-se o debate em torno da enfermagem laica “versus” 

enfermagem religiosa. Com o argumento da necessidade de uma nova enfermeira 

conhecedora dos princípios científicos da higiene e dos processos de intervenção na 

doença, desenvolve-se um sentimento crescente de imperiosidade de formação 

específica e atribuição de tarefas mais específicas também. A esta nova enfermeira 

exige-se adicionalmente que seja submissa ao médico e à administração que a remunera, 

bem como o conhecimento dos seus próprios limites e funções (Soares, 1997). 

Abandonam-se as práticas e uma lógica de orientação das mesmas de natureza 

exclusivamente religiosa em proveito de uma prática idealmente centrada na técnica e 

conhecimento científico.  

 Do ponto de vista da regulação das práticas, esta mantém-se externa ao próprio 

grupo profissional, passando da alçada da hierarquia religiosa, sendo reivindicada para a 
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alçada da hierarquia laica médica, com poder crescente na administração do hospital e 

representativa do Estado, tal como ilustra Nunes a partir de uma citação de Costa 

Simões em 1888, médico e administrador hospitalar nos hospitais de Coimbra, em que 

as enfermeiras religiosas que assistiam os doentes eram descritas como:  

“um estorvo permanente á regularidade do serviço recomendada pelos clinicos. Dando 

pouca importancia aos preceitos technicos, dedicam-se principalmente ás práticas 

religiosas, que lhes são preceituadas pelos seus directores espirituaes. Não se 

apresentam como empregadas, que devam subordinação aos directores do serviço 

technico; pelo contrario inculcam-se como obsequiadoras d’essa direcção, e como 

credoras do seu agradecimento” (2003, p.22). 

 O contexto nacional do final do século XIX refletia no domínio da prestação de 

cuidados de saúde, como em outras áreas, um certo processo de periferialização em 

relação aos centros de desenvolvimento do Norte da Europa. Por exemplo, o processo 

de secularização da enfermagem é muito tardio em Portugal, tendo sido iniciado em 

Inglaterra e noutros países protestantes em meados do séc. XVI, e em França, em 

meados do séc. XVII (Graça, 2005b). A pertinência da formação técnica e científica das 

enfermeiras era também já alvo de discussão pública no Reino Unido desde há cerca de 

três décadas pela intervenção iniciada por Florence Nightingale.  

 Nightingale, considerada (e mitificada) como a fundadora da enfermagem 

moderna distinguiu-se por, fruto de um trabalho prolongado de observação e reflexão 

sobre sua prática, ter iniciado um processo de estruturação daquilo que até à data não 

era mais do que uma amálgama de conhecimentos heterogéneos empíricos utilizados 

por cuidadores informais e indiferenciados em ambiente hospitalar, asilar ou 

domiciliário. As preocupações de Nightingale traduziram-se, (não só a par de uma ação 

ao nível da prestação de cuidados diretos, mas também ao nível da participação na 

conceção e administração de asilos, hospitais civis e militares), na publicação de “Notes 

On Nursing: What It Is And What Is Not” em 1859, em Londres, curiosamente na 

mesma cidade e um mês depois da primeira edição de “On The Origin Of Species” de 

Darwin. 

 A esta publicação, que não pretende ser um manual de ensino de técnicas 

dirigido a estudantes, subjazem alguns princípios enunciados pela autora, e dos quais se 

salienta, a intenção de organização e divulgação de um conhecimento específico, 

simultaneamente à afirmação de um domínio do saber distinto do domínio dos 

conhecimentos médicos (Nightingale, 2005). Tais conhecimentos específicos 
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denunciam já uma visão ampla dos processos de saúde e de doença, recomendando 

filosofias de atuação não só ao nível do tratamento da doença e dos cuidados de 

conforto (físico e psicológico) e de higiene, como também ao nível da prevenção ou da 

reabilitação. 

 O cenário que Nightingale tentou contrariar no Reino Unido apresentava as 

enfermeiras como um grupo profissional socialmente desconsiderado com uma elevada 

percentagem dos seus elementos oriundo do mundo da prostituição, contratadas a troco 

de uma dieta melhorada e de uma caneca de cerveja (Graça e Henriques, 2000a). Com 

efeito, na sociedade vitoriana da Grã Bretanha do final do século XIX a prostituição era 

frequentemente tolerada considerando-se que as mulheres “fáceis” consistiam numa 

categoria completamente distinta das suas respeitáveis congéneres femininas (Giddens, 

2009), pelo que se assumia que as prostitutas eram as enfermeiras ideais porque, 

frequentemente viam e lidavam com pessoas nuas; e também eram mais capazes de se 

defender do assédio dos doentes, dos médicos e, sobretudo, dos estudantes de medicina. 

(Abecassis, 2005). Um relato de Bingham (1979) traduzido por Graça e Henriques 

(2000a) é particularmente ilustrativo: 

"As enfermeiras dos hospitais têm sido muito  maltratadas. (...). Instruídas pelas 

comissões administrativas, catequizadas pelos capelães, mal vistas pelos tesoureiros e 

mordomos, descompostas  pelas governantas, odiadas pelos médicos, ameaçadas pelos 

criados, censuradas e desfeiteadas pelos doentes, insultadas quando velhas e feias, 

tratadas com arrogância  quando de meia idade, assediadas e seduzidas  quando jovens 

e bonitas, elas são o que qualquer mulher podia ser em semelhantes circunstâncias" 

 É neste contexto que Nightingale procura uma nova imagem e um novo 

referencial para a enfermagem, mantendo um ideal de profissão exclusivo da esfera de 

ação feminina já que o seu livro é dirigido à “mulher que tem a seu cargo a saúde de 

outrem”e no seu entender “toda a mulher é uma enfermeira” (2005, p.17). Assim 

Nightingale defende uma reformulação do modelo de assistência abnegada de 

inspiração religiosa, procurando desenvolver na Enfermeira competências de 

observação sistemática e objetiva com o objetivo de salvar vidas e melhorar a saúde e o 

conforto. Tal como a própria defende estas passam mesmo a ser competências 

indispensáveis à prática da profissão: “não é apenas o hábito de observar, rápida e 

seguramente, que faz de nós enfermeiras úteis, mas que sem esse hábito seremos inúteis, 

ainda que plenas de devotamento ingrato” (2005, p.155). Desenvolve-se assim um ideal 

de prática baseada no conhecimento científico e no domínio da técnica, contrariando a 
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representação vigente de que “para transformar uma mulher numa boa enfermeira nada 

mais é necessário do que um desapontamento amoroso, a falta de um objectivo na vida, 

um enfado de tudo, ou a incapacidade para outras actividades” (2005, p .179). 

 A enfermagem alcança por esta via um novo estatuto socioprofissional, a par de 

uma nova representação social, passando o modelo de hospital que Nightingale 

desenvolve, a reproduzir a estrutura da família vitoriana em que os médicos eram 

homens das classes média-alta e alta, a enfermagem passa a ser recrutada nas mesmas 

classes, mas entre as mulheres, e os homens e as mulheres da classes populares 

partilhavam as tarefas subalternas e menos nobres do trabalho hospitalar. O trabalho em 

enfermagem, passa assim a ser espécie de "variante secular da vocação religiosa" 

(Graça e Henriques, 2000b), dando origem a uma outra representação social que ainda 

hoje prevalece e constitui parte importante do imaginário social sobre a profissão: o 

mito da enfermeira como anjo da guarda à cabeceira do doente. Para Graça e Henriques 

(2000b) esta foi indubitavelmente uma construção social do romantismo inglês e da 

sociedade vitoriana, ao fazer de Florence Nightingale "the lady with the lamp" ou "the 

ministering angel". 

 Diferentes modelos prevalecem, no entanto, com consequências posteriores ao 

nível das lógicas de profissionalização da enfermagem. Na Europa continental e 

especificamente em França, no final do século XIX, coexistem, por um lado, práticas de 

recrutamento de jovens entre o pessoal que já trabalha no hospital, que frequentam uma 

muito modesta formação pós laboral dentro do hospital, com total subordinação ao 

poder médico, e por outro lado práticas inspiradas no modelo de Nightingale, 

considerado, porém, muito elitista, em que existe uma reaproximação aos valores 

religiosos, transformando-os numa “moral profissional” e procurando atribuir à 

enfermeira um papel complementar ao do médico, em que este trata da doença e a 

enfermeira trata do doente (Carricaburu e Ménoret, 2004). 

 O mito construído em torno de Florence Nightingale foi fértil em termos de 

alguns dos elementos simbólicos que enquadram as representações que a sociedade foi 

desenvolvendo e mantendo sobre a enfermagem, bem como sobre o modo como os 

próprios enfermeiros se identificam. A lamparina que Florence terá usado inicialmente 

para iluminar a vigília noturna que fazia aos soldados feridos na guerra da Crimeia é 

hoje amplamente usada e estilizada nas insígnias das mais diversas instituições que 

enquadram a prática ou o ensino de enfermagem, podendo-se, a título de exemplo 

considerar os símbolos, em Portugal, da Ordem dos Enfermeiros, da Associação 
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Portuguesa de Enfermeiros e de diversas associações sindicais, e no plano internacional, 

de associações representativas de Enfermeiros em ambientes culturais tão diversos 

como os EUA, Indonésia, Turquia, Etiópia ou Taiwan. 

 A designação pela qual os profissionais são reconhecidos e se identificam a si 

próprios pode constituir também um elemento identitário importante, já que ela pode ser 

simultaneamente causa e efeito das representações sobre a natureza do trabalho dos 

indivíduos, bem como sobre o lugar atribuído a cada um, ou do posicionamento que 

cada um adota em função dessas representações.  

 Nas línguas de origem latina o equivalente do termo “enfermeira” que remonta a 

meados do século XIII (Graça, 2005b), Enfermera em Castelhano, Infirmière em 

Francês e Infermiere em Italiano, remete etimologicamente para o termo Latim  -

infirmum ou seja, “aquele que não está firme”, “doente”, “débil” (Ferreira, 1993). Neste 

caso a etimologia remete para além de, à origem da palavra, também e de uma forma 

fiel, à origem da profissão que consistia fundamentalmente até ao século XIX em tomar 

conta dos doentes, eventualmente contribuindo ainda hoje para os profissionais 

permanecerem reféns de uma conceção de intervenções exclusivamente centradas nas 

situações de doença. Já, no domínio das línguas germânicas, em Inglês, nurse provém 

do latim nutrix (a pessoa que alimenta, ama) (Ferreira, 1993). 

 

 

2.1.3. A prática de prestação de cuidados como atividade exercida pela 

mulher-auxiliar do médico. 

 

 É no final do século XIX que ocorre uma transição entre a anterior imagem da 

enfermeira como mulher religiosa para a enfermeira “auxiliar do médico” que vai 

prevalecer de modo mais ou menos marcado, em diferentes contextos até ao último 

quartel do século XX (Collière, 1999; Amendoeira, 2006).  

 Com a ascensão de novos conhecimentos e tecnologias com um impacto 

importante ao nível das práticas de cuidados de saúde, complexificando-os, e 

simultaneamente à dessacralização progressiva do poder político, a natureza do trabalho 

das enfermeiras, assume novos contornos, e ainda que não se libertando de todo de uma 

imagem antiga da serva que assiste abnegadamente sob os auspícios de Deus, pelo 

contrário mantendo essa linha de pensamento mas sob um discurso mais laicizado, 

incorporou um novo ideal de servir ao médico. A velha lógica de manter o servir 
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espiritualmente a Deus, mas agora servir também terrenamente ao médico, traz consigo 

associada uma nova linha de autoridade a que há que responder com eficiência. 

Relativiza-se apenas o caráter de subserviência aos valores religiosos, e desenvolvem-se 

novas linhas de dependência hierárquica e funcional ao grupo profissional dos médicos, 

e mais tarde também a uma linha de autoridade que no hospital vai concorrer em 

múltiplos planos com a autoridade médica, a administração (Carapinheiro 1998). 

 Servir, do ponto de vista discursivo que sustenta alguma elaboração teórica 

sobre a prática de cuidados, sem uma correspondência necessariamente total no terreno, 

implica no sentido algo Romântico que lhe é dado pelos discursos que animam a prática 

de cuidados anterior ao século XX e nas primeiras décadas deste, investir-se de uma 

verdadeira missão, (Collière, 1999) na qual todo o ser do indivíduo se implica espacial e 

temporalmente, física e mentalmente. Nesta lógica não existe necessariamente uma 

diferenciação entre um “eu” profissional e um “eu” não-profissional. É aqui que se 

funda o ideal de vocação, tal como é ilustrado pela religiosa Catherine Jésus em 1936 

(referida por Collière 1999), que se refere à mesma como o caráter distintivo da 

profissão: 

“A vocação de enfermeira é um apelo que ecoa em nós secretamente, é um apelo 

espontâneo que surge no íntimo do ser, que se comove no contacto com o sofrimento, é 

um impulso irresistível de todo o ser para aqueles que precisam de ser aliviados, 

apoiados, que precisam de refrigério e consolação. Obedecer a esta atracção é mostrar-

se pronta a todas as renúncias” (p.81-2). 

 Para Delicado, Borges e Dix (2010) é Max Weber, que importa para a linguagem 

das ciências sociais o termo vocação, que anteriormente é principalmente utilizado 

numa aceção religiosa. Aliás, é no termo utilizado em inglês – calling – que se torna 

bem evidente esta ideia de “chamamento” como experiência religiosa, mas que segundo 

os mesmos autores se vai, ao longo do século XX, introduzindo em todas as áreas 

profissionais. No entanto, na enfermagem, e fruto de um marcado ascendente religioso 

manter-se-ia até hoje um misto de entendimento sobre a vocação da enfermeira 

enquanto competência de desenvolvimento pessoal para uma prática profissional de 

cuidados de saúde e enquanto ato de ser predestinado, ou de ter um dom (talvez mesmo 

divinamente concedido), para cuidar de pessoas doentes. 

 O ideal de vocação e de servir o outro tem implicações importantes ao nível do 

espaço concedido ao “eu” não-profissional, e ainda que as enfermeiras não façam já 
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parte nas primeiras décadas do séc. XX na sua maioria, do pessoal religioso é-lhes 

vedado ou dificultado o acesso ao casamento, e por extensão à maternidade e à vida em 

família, (Collière, 1999; Soares, 1997; Nunes, 2003), bem como lhes é proporcionado 

alojamento nas proximidades, quando não, na própria estrutura física do hospital (ou da 

escola, se estudantes). Aliás, nas palavras de Collière (1999) para a escola de 

enfermagem não se “vai” como se vai para as Faculdades ou outros institutos de 

formação profissional, mas “entra-se” como se entra para o convento. A realidade em 

Portugal é semelhante à descrita por Collière (1999) em França, em meados do século 

XX as alunas vivem em lares junto ao hospital, constituindo estes pela homogeneidade 

de lugar e tempo uma extensão do programa de institucionalização das futuras 

enfermeiras (Soares, 1997; Nunes, 2003). Tal homogeneidade e isolamento do mundo 

exterior contribuem para o desenvolvimento de uma pertença identitária solidamente 

enraizada, a um grupo profissional progressivamente cada vez mais fechado. Trata-se, 

na essência de um processo de institucionalização tal como é descrito por Goffman 

(2003) em que os internados partilham de um mesmo espaço fechado e íntimo, sem 

diversificação de contactos sociais, padronizando-se o uso do espaço e do tempo, 

regulando-se severamente os padrões comunicacionais e vivendo sob o olhar de uma 

equipa de dirigentes/vigilantes. Nas palavras de Goffman o “eu” do utente das 

instituições desta natureza (a que chamará instituições totalitárias) é sistematicamente 

mortificado, violentando-se a autonomia da ação. Mazhindu (2003) argumenta mesmo 

que as enfermeiras não foram tradicionalmente socializadas para a expressão de 

sentimentos, mas sim para a negação ou contenção das suas próprias emoções. 

 O cruzamento, nos cenários reais de prestação de cuidados, da dupla pertença 

identitária ao modelo religioso e ao modelo positivista médico determina lógicas de 

ação aparentemente paradoxais. Assim, se por um lado a enfermeira deve 

operacionalizar um ideal romântico de dedicação total ao próximo, por outro deve fazer 

um esforço de atualização sobre o conhecimento positivista médico que lhe implica 

tempo e energia, bem como aplicar as correspondentes técnicas e tratamentos. Se por 

um lado a enfermeira deve ser humilde face ao mundo em geral e aos médicos em 

particular, deve constituir-se como uma plataforma de mediação entre estes e os doentes 

(Carapinheiro, 1998), e simultaneamente ser inteligente, observadora e interventiva nos 

serviços, garantindo a manutenção da ordem social nestes.  

 É a partir do momento em que há uma primeira formalização do ensino da 

enfermagem (em Portugal de 1881 a 1886) (Nunes, 2003), e de uma descriminação 
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objetiva e formal de atos técnicos, como constituem os manuais escolares (Collière, 

1999), que se dá verdadeiramente ao início ao processo de profissionalização da 

enfermagem, uma vez que esta descriminação corresponde à delimitação de zonas de 

saber precisas, que obrigarão mais tarde a um reconhecimento jurídico, passando a ser 

possível definir quem pode estar dentro e quem deve estar fora da profissão. 

 Emerge progressivamente em Portugal a consciência de coletividade, com a 

criação, a par das associações profissionais, de periódicos especializados de 

enfermagem, a partir de 1925, que visam a difusão de informação dentro do grupo, bem 

como o estreitar de relações e defender interesses comuns (Nunes, 2003). A análise do 

primeiro número da Revista de Enfermagem do Sindicato Nacional dos Profissionais de 

Enfermagem datado já de 1953, revela algumas marcas identitárias indeléveis, ainda 

que neste caso possivelmente exacerbadas pelo contexto sócio-político da época. Na 

capa apresentam-se, a par da lamparina, dos símbolos do estado, e da Cruz de Cristo, o 

lema “Fazer o bem sem olhar a quem”. De entre os títulos dos artigos destacam-se, a 

título de exemplo, três pela intenção implícita que demonstram de demarcação de 

territorialidade profissional: “Dignidade profissional”, “Enfermagem ilegal” e “Deverá 

uma revista especializada interessar-se por temas de cultura geral?”. 

 Ao longo da segunda metade do século XX, e fruto de um marcado incremento 

no conhecimento no domínio das ciências ditas médicas, construído a partir do 

desenvolvimento da Química e da Física, criam-se condições para uma dinâmica de 

prestação de cuidados centrada nos aspetos técnicos, no uso da tecnologia, e na análise 

dos valores laboratoriais relativos ao doente, que concorre largamente para uma 

tecnicidade crescente de progressiva especialização e centrada na doença e na sua 

resolução, induzindo um efeito de sobreposição da doença ao próprio doente. Embora 

este forneça ainda aos enfermeiros uma orientação ideológica, é a técnica e os seus 

conhecedores-executores que prevalecem e assumem uma caráter determinante na 

organização e funcionamento do hospital, e no limite, dos próprios cuidados de saúde. 

Há pois lugar a uma identificação crescente, por parte dos profissionais, com a técnica e 

com o conhecimento científico (Amendoeira, 2006). 

 É a natureza da doença que confere o estatuto ao doente, este passa a ser 

considerado, em linhas gerais, como um meio para alcançar, investigar e resolver o fim 

em si mesmo que constitui a doença, e ao enfermeiro, ainda que discursivamente possa 

estar conotado (e se conotar ele próprio) com uma intervenção centrada na pessoa, não 

resta muito espaço para integrar e se integrar nos procedimentos técnicos a levar a cabo. 
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Esta é de facto uma tensão que se mantém e acompanha a enfermagem desde meados do 

século XX, na medida em que a necessidade de conjugar, na prestação de cuidados, uma 

dimensão essencialmente técnica determinada por aqueles de quem dependia 

hierárquica ou funcionalmente, com uma dimensão humana inscrita na sua genética 

“identitária”, se pode revelar incompatível, uma vez que as prioridades de ambas as 

dimensões colidem frequentemente. 

 Collière (1999) defende que o valor social da prática de enfermagem tem 

oscilado constantemente entre um valor sobreestimado e uma desvalorização já que por 

um lado a enfermeira se “oferece” de alma e corpo para a manutenção da vida alheia 

desempenhando uma atividade nobre e de elevado valor moral, por outro lado é difícil a 

objetivação do valor material correspondente a este valor moral, a par da realização 

continuada de tarefas humildes que exigem submissão e esquecimento de si. Neste 

contexto, o domínio da técnica denunciado pela destreza na realização das intervenções, 

ou pela capacidade de circular num mundo linguístico, para muitos, hermético, pode 

constituir um importante modo de valorização pessoal, quer experienciada a partir do 

próprio indivíduo, quer a partir do exterior. 

 A linguagem mobilizada, os instrumentos utilizados e, de uma forma geral, a 

maior parte dos novos referenciais identitários são fundados na prática e no 

conhecimento médico ou delegados a partir destes. Aiken (1983) referido por 

Amendoeira (2006) elenca neste âmbito técnicas como administração de terapêutica, 

execução de procedimentos diagnósticos, a inserção de sondas e a administração 

intravenosa de fluidos. No entanto a crítica a esta apropriação de tarefas médicas faz-se 

sentir de dentro do próprio grupo profissional, e neste aspeto, O’Connor (2007) reflete 

sobre a perda de valores intrínsecos à profissão, colocando em questão se a expansão do 

domínio de conhecimentos obedece a uma lógica de “trading up”, aumentando a sua 

qualidade interiorizando mais-valias ou de “selling out”, comprometendo a integridade 

em nome da visibilidade. 

 Todavia no terreno não existe uma homogeneidade de contextos no que se refere 

ao modo como os enfermeiros assumem (ou são associados a) tais referenciais 

identitários oriundos do grupo profissional dos médicos. Os enfermeiros que trabalham 

em locais de maior intensivismo na prestação de cuidados como unidades de cuidados 

críticos ou de emergência, assumindo tarefas que em outros contextos (mesmo dentro da 

mesma instituição), são frequentemente conotados como estando mais próximos do 

conhecimento médico. Esta lógica de identificação endógena e exógena ao grupo 
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profissional dos enfermeiros gera, pelo menos ao nível do discurso, a diferenciação do 

ponto de vista identitário entre os enfermeiros que privilegiam a técnica e o 

conhecimento médico, e aqueles que privilegiam uma abordagem humanizada ao 

indivíduo doente, podendo ocorrer, inclusivamente, alguma depreciação discursiva 

mútua. Estudo quantitativo de âmbito nacional de Graça Carapinheiro e Noémia Lopes 

(1997) sobre os recursos e condições de trabalho dos enfermeiros portugueses ilustra 

uma tendência de preferência dos profissionais, em contexto hospitalar pelas Unidades 

de Cuidados Intensivos, sendo estes, de entre todos os serviços estudados, os únicos 

com uma percentagem significativa de pedidos para colocação e simultaneamente sem 

pedidos para transferência, o que os indicia como os “serviços eleitos” pelos 

enfermeiros para trabalhar intrahospitalarmente. Esta realidade parece ir de encontro à 

consideração de Canário de que, no estudo das identidades profissionais em 

enfermagem, se deve tomar como ponto de partida que a identidade profissional dos 

enfermeiros não é uma realidade estática e comum a todos os profissionais, mas sim 

uma entidade que se caracteriza pela multiplicidade de “configurações identitárias que 

entre si apresentam distâncias tão importantes como aquelas que, numa visão simplista 

separariam o médico do enfermeiro” (2005b, p.18). 

 Simultaneamente ao processo de integração na sua esfera de competências 

profissionais de atos anteriormente exclusivos do grupo médico, ocorre para Collière 

(1999) a delegação para outros grupos profissionais de estatuto social inferior dentro do 

sistema de saúde, de competências anteriormente guardadas com zelo, havendo mesmo 

lugar à criação do grupo profissional dos auxiliares de enfermagem, sendo que do ponto 

de vista funcional frequentemente as diferenças se esbatessem. Esta questão permanece 

ainda atual em certa medida, já que embora o grupo profissional dos auxiliares de 

enfermagem tenha assumido nas últimas décadas outras designações como auxiliares de 

ação médica ou assistentes operacionais, persiste a dificuldade em distinguir a atuação 

de uns e outros em alguns contextos ou situações particulares. Serra (2005a), em estudo 

sobre a socialização do utente ao internamento hospitalar, dá visibilidade ao modo como 

os doentes aprendem as relações interprofissionais no hospital, sendo que alguns 

destacam e valorizam o trabalho de equipa entre enfermeiros e auxiliares, ainda que não 

diferenciando de forma clara o âmbito das competências de cada um, à exceção da 

administração de medicação que atribuem aos primeiros. 

 Ao longo do tempo o ser enfermeiro também foi perspetivado como um ponto 

intermédio no percurso para médico (Nunes, 2003), sendo até consideradas as vantagens 
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para o futuro médico de desenvolver algumas das competências de enfermeiro antes de 

passar ao momento seguinte na sua formação. Assim, desta forma contribuiu-se para 

uma conotação social ainda prevalecente em certa medida na atualidade como o 

enfermeiro enquanto médico “inacabado”, ou como “submédico” que não teve 

oportunidade ou não foi capaz de «fazer medicina», exercendo uma profissão de 

«segunda categoria» (Hesbeen, 2000). Esta conotação pode traduzir-se para Hesbeen 

num certo mal-estar na profissão, pelo que frequentemente, para o ultrapassar: “muitas 

enfermeiras e enfermeiros consideram-se a si próprios como «doutorzinhos», usando 

ostensivamente os atributos destes, tal como um estetoscópio, ou utilizando a sua 

linguagem tantas vezes incompreensível ou pouco tranquilizadora para os pacientes” 

(2000, p.50), enquanto que, para Andrew (2003), muitas enfermeiras na tentativa de 

demarcar uma posição, assumem algumas características comportamentais 

tradicionalmente masculinas como o controlo, o distanciamento e a racionalidade. 

 No terreno, em Portugal como em outros países Europeus, más condições de 

trabalho, carência de pessoal, cargas horárias de trabalho pesadas, remunerações muito 

baixas, e a impossibilidade ou dificuldade em casar no caso das mulheres, funcionaram 

durante um extenso período dos meados do século XX como fatores pouco atrativos 

para o ingresso na profissão (Nunes, 2003), facto que é ilustrado por Beatriz Corrêa em 

1964, citada por Nunes: “o problema de recrutamento é natural e logicamente afectado 

pelo tipo de cultura local e consequentemente muito pelo que as pessoas pensam da 

Enfermagem” (2003, p.295). 

 

 

 2.1.4 A prática de prestação de cuidados como atividade profissional 

  

Um quarto momento, a que Carvalho (2010) apelida do movimento da “nova 

enfermagem”, correspondeu no mundo ocidental a um movimento iniciado na década de 

1970 nos EUA, em que a ocorrência de um grande número de mudanças estruturais na 

sociedade como o movimento de emancipação das mulheres, o aumento dos 

conhecimentos nas ciências médicas e sociais, o desenvolvimento de outras ocupações 

na saúde e o aumento das expectativas sobre este setor, permitiu à enfermagem aceder 

ao Ensino Superior, facto este que se estendeu posteriormente à Europa. Em Portugal 

este desenvolvimento acontece mais tarde, sendo o ensino de enfermagem integrado no 

sistema de Ensino Superior Politécnico em 1988.  
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 Do ponto de vista da filosofia que norteia a prática dos cuidados, 

consubstanciada nos discursos produzidos em torno da prática profissional, assume uma 

centralidade crescente o papel estruturante do conhecimento científico e técnico, mas 

sempre enquadrado numa visão humanista do cuidado prestado. Neste sentido parece 

haver em certa medida um regresso às origens, em rutura com uma hegemonia da 

técnica e da abordagem biomédica de inspiração positivista, sendo a relação 

individualizada com o utente fundamentada no conhecimento científico oriundo das 

ciências sociais (nomeadamente a Psicologia, a Sociologia e a Antropologia), um 

operador simbólico estruturante da profissão. Se bem que a cientificidade subjacente à 

dimensão técnica de intervenção física junto ao doente (independentemente do facto de 

ser originalmente subsidiária do grupo profissional dos médicos) seja comprovada e 

aceite intra profissionalmente e no seio dos outros grupos profissionais, do ponto de 

vista relacional, já não é suficiente para a credibilização da profissão e sustentação das 

práticas, a ideia de uma vocação inata que confere o saber-estar e o saber-ser adequado 

à prestação de cuidados. Confere-se, curricular e discursivamente, à dimensão da 

relação com o utente um caráter científico, mas prevalece alguma contradição quando 

frequentemente se dicotomiza a prática profissional na dimensão “relacional” e na 

dimensão “técnica”, podendo fazer supor, consciente ou inconscientemente, que a 

dimensão relacional não se reveste ou não carece de uma dimensão técnica, entenda-se 

científica. 

 Nas décadas de 1970 e 1980, o estatuto social da enfermagem tem um forte 

impulso a partir da conjugação de vários fatores, como a integração no contexto dos 

funcionários públicos com aumento remuneratório, diminuição da carga horária de 

trabalho, aumento na qualidade do ensino, o que se vem a traduzir num significativo 

aumento da procura do ingresso no curso de enfermagem, pelo que consequentemente, e 

a par da possibilidade no horizonte de a enfermagem passar ao ensino superior, se 

aumenta a exigência de habilitações académicas (11º ano) para entrar no curso em 1979 

(Nunes, 2003). 

 Na década de 1990 cria-se o Regulamento do Exercício Profissional dos 

Enfermeiros (REPE) através do Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 de setembro e em 1998, e 

surge a Ordem Profissional dos Enfermeiros (OE), pelo Decreto-Lei n.º 104/98, de 21 

de abril. Para Carvalho (2010), a integração da enfermagem no Ensino Superior, a par 

da criação da sua ordem profissional constitui o culminar de um processo amplo de 

fechamento social da profissão, legitimado pelo estado. Para Lopes (2006), a 
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possibilidade de autorregulação com a instituição da Ordem foi o último dos critérios de 

autonomização que são possíveis a qualquer profissão. 

 Alguns dos desenvolvimentos da última década no Sistema de Saúde Português, 

nomeadamente a empresarialização de dezenas de Hospitais Públicos, com a 

substituição dos valores tradicionais de serviço público, enraizados no Estado 

Providência, pela cultura e pelos valores de gestão inspirados no modelo empresarial, 

estabelecendo-se objetivos financeiros claros, contribuíram para um realinhamento das 

práticas hospitalares pelas conceções biomédicas, conduzindo a uma valorização do 

poder dos médicos sobre os enfermeiros (Carvalho, 2010). Duchscher e Cowin referem-

se neste sentido à agenda política capitalista secularizada como sendo responsável por 

uma reorientação dos cuidados de saúde para uma perspetiva do lucro financeiro (ou, 

mais do que reorientando, integrando novas linhas de força), e que influenciou também 

o impacto da ideologia da enfermagem na prestação de cuidados. Para as autoras esta 

inflexão de filosofia: “reduziu o valor atribuído às intenções altruísticas e humanísticas 

que historicamente caracterizaram, e continuam a formar as fundações dos imperativos 

morais em enfermagem” (2006, p.154). Ainda na mesma linha, Carapinheiro (1998), 

considera que existe uma contradição central que atravessa a profissão de enfermagem e 

que se prende com o facto de o importante papel psicossocial que é reconhecido à 

profissão não ser compatível com as exigências de um sistema que privilegia de modo 

crescente os processos de racionalização do ato médico. 

 O REPE considera que as intervenções dos enfermeiros são classificáveis em 

autónomas ou interdependentes. As primeiras são aquelas que dependem da única e 

exclusiva iniciativa e responsabilidade dos enfermeiros, nos diferentes contextos da sua 

atuação. As segundas consideram-se as que são realizadas em conjunto com outros 

técnicos, decorrentes de planos de ação previamente definidos por equipas 

multidisciplinares ou de prescrições ou orientações previamente formalizadas. Ainda 

que discursivamente as prioridades de atuação dos enfermeiros devam privilegiar 

sempre o bem-estar do utente, frequentemente elas dependem da organização, por vezes 

muito pessoal, das outras profissões e dos outros serviços logísticos ou médico-técnicos 

(Hesbeen, 2000) ou porque os profissionais disso não têm consciência, ou porque a 

dinâmica de gestão da instituição a isso obriga (cuidados prestados que não são 

financiados diretamente ou cuja especificidade não é objetivada). Deste facto decorre 

que a leitura que socialmente é construída sobre o grau de autonomia da enfermagem 
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confirme uma representação social tradicional, de profissão com uma marcada 

dependência funcional de outras atividades, em especial a médica. 

 

 

 2.2. Estratégias de (re)definição identitária. 

  

O percurso no sentido da afirmação e do reconhecimento da existência da 

enfermagem enquanto prática profissional no seio do sistema social, como finalidade 

identitária, promoveu o desenvolvimento de algumas linhas estratégicas quer de 

identificação, quer de identização que se concretizam tanto no plano de ação individual 

como no grupal. 

 Como estratégias de diferenciação face a outros grupos profissionais e sobretudo 

aos médicos, mantém-se e reforça-se um movimento de demarcação do ascendente 

médico que se faz por processos de desmedicalização dos cuidados de enfermagem, 

reforçando o caráter, não de substituto, de mas sim de complementaridade face àquele 

grupo profissional (Collière, 1999).  

 Ao processo de diferenciação cientificamente legitimada da enfermagem 

enquanto corpo de conhecimentos e práticas específicas, não é alheia a construção e 

adoção de um universo linguístico específico. Com efeito, uma disciplina científica é 

um domínio do conhecimento que surge a partir de outros domínios explícitos e que se 

organiza definindo e expressando-se numa linguagem própria, que reflete o seu olhar 

sobre o mundo (Caraça, 2001). Depois de em meados do século XX a enfermagem ter 

dado os primeiros passos no estabelecimento de uma linguagem classificada específica, 

a International Council of Nurses (federação mundial que representa cerca de 130 

associações nacionais de enfermagem e 13 milhões de profissionais) admitiu que o 

reconhecimento científico e social da enfermagem apenas seria efetivo se esta 

mobilizasse uma linguagem profissional que permitisse descrevê-la e classificá-la 

inequivocamente, decidindo tomar a seu cargo este trabalho, que se traduziu no 

desenvolvimento da CIPE (Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem), 

que é hoje, comprovadamente, uma poderosa ferramenta para dar visibilidade à 

enfermagem (Leal, 2006). Assim, a CIPE, bem como outras linguagens específicas de 

enfermagem, serve, para lá das questões de ordem da gestão dos cuidados ou de 

estruturação da prática, o objetivo estratégico de promover a inserção, articulação e 

especificidade da prática profissional de enfermagem com as outras disciplinas nos 
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domínios da prestação de cuidados de saúde (Jarvis, 2005; International Council of 

Nurses [ICN], 2009). 

 

 

2.2.1. A construção de um discurso sobre o cuidar. 

  

Do ponto de vista discursivo endogenamente nutrido, a enfermagem realizou 

uma certa apropriação e desenvolvimento do conceito de cuidar, tornando-se este “o 

operador central na estruturação da sua matriz ideológica” (Lopes, 2001, p.165), sendo 

em torno desta ideia que se têm elaborado alguns dos seus eixos identitários, bem como 

sendo a partir do cuidar, que se pensa e concretiza o cerne da sua atividade profissional, 

os denominados “cuidados de enfermagem”. Paul e Fonseca (2001) reforçam esta ideia 

referindo-se à recuperação pela enfermagem da “dimensão do cuidar” como uma forma 

distintiva de estar na saúde fruto das tensões internas provocadas pela redefinição da 

profissão.  

 Na elaboração teórica que se fomenta em torno do utente/doente reforçado como 

destino primordial da produção de trabalho e do cuidado como expressão desse 

trabalho, os discursos, por vezes inflamados, chegam a ilustrar o enfermeiro como o 

“advogado de defesa” ou procurador do doente, responsabilizando-se pelos seus 

interesses, salvaguardando-os e protegendo-os. 

 Mais do que defender uma postura ideológica em torno do cuidar e das 

atribuições que lhe são conferidas como um valor absoluto, os discursos produzidos 

centram-se tendencialmente na definição do cuidar por contraponto ao curar, sempre a 

partir de uma dissociação conceptual entre ambos os conceitos. Como resultante desta 

dicotomização, que por vezes assume configurações maniqueístas, estabelecem-se 

diferentes objetos de trabalho para ambas as práticas, por um lado a pessoa 

(eventualmente doente) onde se operacionaliza o cuidado, por outro, a doença onde se 

concretiza (ou procura concretizar) a cura. Em ordem ao estabelecimento de uma 

identidade própria distinta da medicina, mas frequentemente por oposição a esta, 

também a perspetiva, e decorrente abordagem, ao objeto de trabalho é bipolarizada em 

torno de um olhar holístico sobre a pessoa, ao invés de uma perspetiva biomédica sobre 

a doença. 

 Numa perspetiva algo crítica à aparente intenção de tomada de posse 

hegemónica dos discursos que defendem e reivindicam, de uma forma monopolista para 
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a enfermagem, a “posse” sobre o conceito do cuidar, Hesbeen (2000), defende que 

tendo este uma natureza relacional, e que para se concretizar necessita de uma 

intervenção direta com, ou no, doente, a expressão «prestador de cuidados» de saúde 

não se pode atribuir exclusivamente ao grupo profissional dos enfermeiros. Este autor 

designa então os profissionais do cuidar como os enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, 

assistentes sociais, dietistas, auxiliares de enfermagem, ergoterapeutas, técnicos entre 

outros.  

 A procura do “controlo” da relação com o doente não é pois específica de 

enfermagem, também do domínio médico surgem discursos que pretendem reivindicar 

para si uma relação privilegiada com o doente, senão única, como ilustra Walter 

Osswald que defende que “Entre médico e doente não deveria haver intromissão. Ora a 

entrada de terceiros nesta relação privilegiada é hoje uma constante (...) tornando 

poligonal uma relação que deveria ser bipolar” (2006, p.9). O mesmo autor salienta 

ainda que os médicos se deixaram fascinar pela técnica erguendo-a à condição de fim, 

ainda que esta não passe de um meio para servir o doente que foi por sua vez relegado 

para um “sombrio segundo plano” de peticionário dos serviços de saúde e não de 

parceiro cooperante.  

 Ainda assim neste cenário, na perspetiva de Hesbeen (2000), as enfermeiras 

dispõem de recursos suplementares face aos outros grupos para exercer o cuidar, porque 

têm uma grande proximidade física com os utentes, porque os cuidados de enfermagem 

são pouco pontuados por ações científicas quantitativas, e porque os enfermeiros têm à 

sua disposição, no estabelecer de relações terapêuticas com os utentes, um leque 

bastante mais amplo que outros, de meios e tempos de ação. 

 O “irredutível identitário” da enfermagem, a um nível discursivo, parece assim 

hoje situar-se algures em torno do “cuidar” e da relação com o indivíduo/família e do 

modo como estes transitam entre diferentes estadios de saúde-doença. Para Hesbeen “a 

prática dos cuidados de enfermagem inscreve-se assim num encontro entre uma pessoa 

que é cuidada e pessoas que cuidam” (2000, p.102). 

 Com a construção de um discurso sobre o cuidar, a prática profissional surge 

frequentemente conotada, a partir do seu interior discursivo, com o facto de, 

paralelamente ao ser uma ciência, se constituir também como uma arte (Nightingale, 

2005; Hesbeen, 2000; Collière, 1999; Michalis, 2002), sendo este carácter associado à 

destreza física demonstrada na execução dos procedimentos, às competências da 

criatividade e intuição, bem como na relação estabelecida com aquele que é objeto de 
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cuidados (Silva, Nazário, Silva, e Martins, 2005). Tal atribuição não é, no entanto, 

neutra do ponto de vista da afirmação da disciplina, enquanto domínio sólido de 

conhecimentos científicos, podendo, pela frequência com que sucede, privilegiar 

abordagens discursivas e práticas numa lógica mais estética do que cientificamente 

fundada. 

 

 

2.2.2. O acesso ao Ensino Superior e a valorização social da profissão. 

  

 No passado recente a integração da formação inicial em enfermagem no ensino 

superior, acompanhando, de resto, um movimento generalizado ao nível do mundo 

ocidental (Watson, 2006), e no seguimento de um desenvolvimento gradual, foi 

entendida como uma forma de reconhecimento científico, e uma possibilidade de 

reforço da profissão, concorrendo para o acréscimo da qualidade dos cuidados prestados 

e abrindo definitivamente as portas à investigação, à produção de conhecimento 

específico na disciplina, e a uma maior valorização social da profissão (Canário, 

2005b). Ainda nesta linha Collière sublinha: “Como para qualquer grupo profissional 

que tenha conhecido, durante muito tempo, uma privação e uma sub-alimentação 

intelectual deliberadamente mantida, a universidade representa um pólo de atracção 

particularmente apetecido” (1999, p.198). Referindo-se à realidade do Reino Unido 

Watson (2006), salienta no entanto, que no seio do ensino superior este curso 

permanece ainda numa posição periférica, talvez porque têm sido colocadas questões 

relativas à pertinência da inclusão no ensino superior de uma disciplina vista por vezes 

como uma ocupação prática e por haver pouco investimento por parte dos profissionais 

na investigação. 

 O acesso ao Ensino Superior e a possibilidade de desenvolver investigação e 

conhecimento sobre a sua disciplina científica em particular, trouxe simultaneamente à 

enfermagem a possibilidade de influenciar as decisões políticas em saúde e aumentar 

qualitativamente os padrões de qualidade dos cuidados prestados (Yam, 2005). Este 

autor refere ainda outro aspeto positivo da entrada no Ensino Superior e do 

desenvolvimento da investigação e que se relaciona com a possibilidade da contrariar 

aquilo que apelida de uma certa cultura de anti-intelectualismo que existe nos locais de 

trabalho. Em síntese, os programas de doutoramento em enfermagem são uma 

importante fonte de desenvolvimento disciplinar e profissional, pelo que nos países em 
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que não se abriu esta possibilidade, a profissão tem ficado subdesenvolvida, ainda que 

alguns autores alertem para o risco de programas demasiado académicos não revelarem 

qualquer pertinência para a prática de cuidados, defendendo por seu turno a introdução 

de programas de doutoramento que conjuguem o desenvolvimento académico e teórico 

com a prática real de cuidados (McKenna e Cutcliffe, 2001). 

 Uma linha de tensão que atravessa a profissão é a existência do que vem descrito 

frequentemente na literatura como um hiato entre aquilo que é a formação inicial e a 

prática profissional efetiva (Allmark, 1995; Landers, 2000; Duchscher e Cowin, 2006). 

Amendoeira (2006) faz referência a uma “enfermagem teórica” e uma “enfermagem 

prática” o que determinou o aparecimento dos que por um lado “pensam a enfermagem” 

e daqueles que por outro lado “fazem a enfermagem”, numa relação polarizada entre 

uma lógica profissional e uma lógica académica. Esta questão apelidada por Paul e 

Fonseca (2001) de “fosso” entre a formação inicial e a prática profissional, é de resto, 

para estes autores, transversal à área da saúde em geral. 

 

 

2.2.3. O permanente reposicionamento no seio das outras identidades no 

domínio das Ciências da Saúde. 

  

A sociologia das profissões tem demonstrado que os territórios profissionais são 

fluidos, e as fronteiras, a existirem, estão em permanente construção. Atingido o 

reconhecimento social de uma profissão, não está no entanto assegurada a sua 

manutenção eterna, sendo neste sentido que Paradeise (2009), recorrendo a Strauss 

(1992) argumenta que a sobrevivência de uma profissão está subordinada ao sucesso de 

um trabalho permanente de negociação perpetuamente reiniciada. A terminologia que 

no domínio da sociologia analisa a dinâmica dos domínios profissionais remete-nos 

mesmo, ainda que figurativamente, para um cenário quase belicista ao mobilizar termos 

como “territórios”, “defender”, “assaltos”, “fronteiras”, “tensões” ou “resistência”. 

 Nos contextos de prestação de cuidados de saúde esta questão é ainda mais atual: 

se por um lado, a tecnologia crescente e a diferenciação do saber não param, surgindo 

quotidianamente novas tarefas a serem realizadas (Carricaburu e Menoret, 2004), por 

outro, estes contextos são cada vez mais heterogéneos e fragmentados, pelo que novas 

fronteiras profissionais há que delimitar. Para os mesmos autores a hiperespecialização 

do saber traz consigo também a necessidade de cooperar multidisciplinarmente. O 
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aparecimento, a (re)valorização ou (re)definição de outros atores ligados à prestação de 

cuidados de saúde, ou mesmo daqueles que trabalham em contacto direto com os 

enfermeiros tem determinado alguma apreensão no seio da enfermagem. Se, em parte, 

este é um processo comum no âmbito dos territórios profissionais, por outro lado pode 

estar relacionado com uma dificuldade crónica em precisar com exatidão quais são os 

contornos e os limites da atividade dos enfermeiros (Amendoeira, 2006), da 

representação da profissão que os próprios profissionais têm, que é multiforme e por 

vezes ambígua (Hesbeen, 2000) ou de alguma incapacidade dos profissionais 

demonstrarem as mais-valias, quer terapêuticas, quer económicas dos cuidados que 

prestam (Lopes, 2006), podendo-se traduzir, a prazo, e numa visão mais radical, no 

esvaziamento funcional da profissão (Wieck, 2000). 

 A dinâmica dos territórios profissionais está intrinsecamente relacionada com os 

a dinâmica dos saberes em uso por cada grupo profissional, é neste sentido que as 

configurações territoriais em permanente dialética se traduzem hoje, no domínio das 

Ciências da Saúde, num espaço cada vez mais fragmentado (Paul e Fonseca, 2001), 

refletindo a hiperespecialização do conhecimento e a decorrente heterogeneização dos 

elementos que constituem a equipa de saúde. O domínio do saber, entendido como fonte 

estratégica de poder nos contextos de saúde (Carapinheiro, 1988) está de um modo mais 

amplo ainda, associado a movimentos de emancipação social contemporâneos 

(Beillerot, 2000). Assim, num contexto onde os saberes profissionais são múltiplos e em 

permanente transformação, diferentes grupos sociais com interesses concorrentes 

elaboram discursos e práticas reivindicando para si a propriedade de diferentes saberes, 

bem como a legitimidade do seu uso.  

 Na análise desta problemática torna-se paradigmático o caso da Gerontologia 

ilustrado por Pereira (2010), em que, no contexto de um estudo sobre as motivações e 

escolhas de estudantes do curso de Licenciatura daquela disciplina, o autor procede à 

fundamentação da legitimidade e pertinência social da Gerontologia como nova 

profissão na área da saúde. A argumentação mobilizada funda-se, em parte, num 

conjunto de novas necessidades sociais e individuais que se traduzem em “janelas de 

oportunidade” desenhadas pelos novos fenómenos sócio-demográficos, que 

aparentemente não são satisfeitas de modo adequado pelas profissões existentes. Impõe-

se deste modo uma entrada no terreno em que os gerontólogos: “...enfrentam a 

necessidade de marcação do território com outros profissionais (assistentes sociais, 

psicólogos, enfermeiros, entre outros) que «ocupam» desde há muito tempo o terreno de 
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excelência dos gerontólogos.” (Pereira, 2010, p.96), pelo que é, simultaneamente, 

legítimo esperar: “reajustamentos a nível do capital real e simbólico dos profissionais 

acima referidos que de alguma forma estejam envolvidos nas questões dos idosos e do 

envelhecimento.” (Pereira, 2010, p.97). 

 Ao longo do processo de estruturação e cientifização dos conhecimentos e 

práticas de enfermagem, tem-se mantido o debate sobre em que medida é que esta 

constitui ou não uma profissão. Sem entrar numa análise teórica em profundidade sobre 

as diversas conceções do que define uma profissão, mobilizamos para este 

enquadramento a perspetiva de Silva (2007), baseada em Fontes (2005) de que todas as 

atividades que tenham como objetivo constituir-se em profissão devem demonstrar: um 

saber específico, aliado a práticas específicas, adquiridas através de uma formação 

profissional estruturada; uma orientação de serviço a outros em que o interesse 

particular não é dominante; um código deontológico que determina e regula a atividade 

profissional; uma associação profissional que regula os seus membros e zela pela 

manutenção da independência profissional. Esta autora considera por fim a questão da 

autonomia, defendendo que se esta for considerada como a possibilidade de tomada de 

decisão técnica no espaço da prática profissional, a enfermagem pode efetivamente ser 

considerada como uma profissão em toda a extensão do conceito. 

 Se o discurso elaborado em torno do “controlo do cuidar” pode ser entendido 

como uma estratégia de identização profissional em que os enfermeiros se distinguem a 

si próprios de outros grupos, porque eles “cuidam” e os outros “gerem”, “tratam”, ou 

“curam”, um discurso transversal a múltiplos contextos de prestação de cuidados, 

também elaborado pelos enfermeiros em que estes advogam a sua pertença a equipas 

multi ou transdisciplinares, parece ser claramente uma estratégia de identificação com o 

grupo major de profissões do domínio das Ciências da Saúde. Não deixa de ser 

interessante, nesta perspetiva, considerar a proposta de Shaver (2005) sobre a eventual 

pertinência de todos os profissionais de saúde serem um dia formados numa mesma 

base identitária como membros de equipas interdisciplinares, com o objetivo de 

desenvolverem cuidados verdadeiramente centrados no utente, já que se continua em 

larga medida a ensinar a partir de uma paradigma hospitalocêntrico com um ênfase na 

especialização de competências que emanam do enquadramento do trabalho médico. 

Das poucas experiências que incluíram práticas de educação interdisciplinar a autora 

salienta que os resultados demonstraram que uma comunicação eficiente entre médicos 

e enfermeiros se saldou em melhores e menos dispendiosos cuidados de saúde. 
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 Outra competência invocada para a definição identitária dos enfermeiros remete 

frequentemente à sua capacidade de desenvolver e promover o trabalho de equipa nos 

contextos onde se inserem quer intra quer interprofissionalmente, dado o facto de, 

funcionalmente se articularem, e constituírem como um elemento articulador e 

agregador de várias equipas de profissionais, funcionando como elo de ligação ou 

plataforma de gestão de informação da equipa multidisciplinar. No entanto esta 

dimensão de uma certa polivalência pode traduzir-se numa fragilidade identitária para a 

própria profissão, uma vez que os enfermeiros são por vezes identificados como 

pseudomédicos, fisioterapeutas ocasionais ou dietista provisórios (Hesbeen, 2000). Na 

mesma linha, autores como Quinn e Smith (1987), referidos por Hesbeen (2000), 

referem ainda que a enfermagem pode mesmo constituir uma redundância funcional, já 

que as tarefas de enfermagem podem, em termos gerais, ser desempenhadas por outros 

profissionais de saúde ou pessoal auxiliar.  

 A divisão do trabalho na área da prestação de cuidados de saúde não decorre 

somente como o resultado do desenvolvimento tecnológico, das necessidades efetivas 

dos utentes dos serviços de saúde, ou da investigação e de competências desenvolvidas 

endogenamente aos próprios grupos profissionais, mas sim, também como resultado de 

pressões políticas da parte da profissão dominante, e como tal, externamente 

determinadas (e aceites) relativamente ao grupo profissional dos enfermeiros, como 

ilustram Carricaburu e Menoret:  

“…não podendo eliminar as actividades concorrentes a profissão médica obteve poder 

para as controlar (...) Como em todas as actividades, a profissão médica procura 

guardar para si aquelas que são mais prestigiadas. Por consequência vai delegar 

aquelas que pensa poder dispensar, em particular aos enfermeiros, que reproduzem eles 

mesmo este tipo de comportamento com os auxiliares.” (2004, p.65).  

 Outros sinais desta polarização entre trabalho médico e trabalho “paramédico”, 

são evidentes na análise dos contextos de prática. O trabalho médico está fortemente 

associado a uma atividade de diagnóstico, e de estabelecimento do tratamento, pelo que 

é essencialmente de natureza cognitiva, enquanto que o trabalho dos enfermeiros está 

associado a uma dimensão eminentemente do domínio do fazer e, portanto, mecânica 

(Carapinheiro, 1998). Por outro lado, como salientam Carricaburu e Menoret (2004), o 

contacto e a exposição com a “sujidade” também serve para perceber o lugar que se 
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ocupa na escala hierárquica nos serviços. Em certa medida a sujidade a que se está 

exposto é inversamente proporcional à proximidade que se tem do topo desta hierarquia.  

 Ao posicionamento da enfermagem no seio das outras profissões das Ciências da 

Saúde, subjazem algumas tensões internas com impacto na construção identitária da 

profissão. Com o recente desenvolvimento da profissão, e decorrente de o grupo 

profissional albergar ainda pessoas com uma formação inicial e contínua muito 

diferente, muitos profissionais cronicamente se encontram insatisfeitos com o facto de o 

lugar que o sistema de saúde lhes reserva nem sempre ser compatível com as suas 

expectativas e habilitações (Paul e Fonseca, 2001; Magalhães, 2006). No estudo de 

Amado e Jesus (2008) com 239 enfermeiros, sobre o burnout e satisfação profissional, 

os níveis mais baixos de satisfação foram verificados, nas dimensões remuneração e 

condições de trabalho, que as autoras relacionam com o facto de continuamente na 

última década não ter havido uma correspondência entre a aquisição do grau académico 

de licenciado e a evolução da carreira profissional. Estes resultados confirmam também 

o estudo de Mártires (2007) realizado sobre a satisfação e a motivação dos enfermeiros, 

com 170 profissionais dos cuidados de saúde primários. 

 Por outro lado, para Duchscher e Cowin (2006), a nova geração de enfermeiros 

está conotada com elevados sentimentos de autoestima e com um desejo de não tolerar 

um domínio patriarcal e médico da gestão dos cuidados de saúde. Este aspeto não é, no 

entanto, exclusivo da enfermagem, em outros territórios profissionais como é o caso dos 

técnicos de cardiopneumologia exposto por Tavares (2007) existe também um 

sentimento de um certo subaproveitamento, pelos contextos de trabalho, das 

competências inicialmente desenvolvidas na formação inicial. 

 O permanente processo de construção e reconfiguração da enfermagem é ainda 

atravessado por algumas tensões e descontinuidades que de um modo aparentemente 

inevitável radicam na sua filiação epistemológica na confluência de dois mundos 

classificados habitualmente como distintos, senão mesmo como antagónicos, o mundo 

das ciências ditas “naturais” e as ciências sociais. Esta dupla filiação não é no entanto 

consensualmente entendida como uma fragilidade, podendo inclusivamente traduzir-se 

numa “vantagem comparativa” face a outras profissões fundamentalmente dependentes 

das ciências naturais, como é o caso da medicina (Canário, 2005b). 

 Paralelamente a esta dupla pertença científica, a origem - também dual - dos 

valores ideológicos da profissão (a intervenção técnica médica e os valores religiosos da 

prática altruística do bem) conjugada com uma prática destinada a cumprir ações 
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exogenamente prescritas, (do ponto de vista da autonomia científica e dos saberes que 

lhe subjazem), contribuiu, decisivamente para aquilo que Canário (2005b) classifica 

como uma “difícil construção da profissão de enfermagem”. 

 

 

2.2.4. A redefinição das relações com o objeto de trabalho 

  

 Nas últimas três décadas, especialmente no mundo ocidental, fruto da 

decomposição de alguns dos elementos e representações tradicionais tem-se vivido um 

tempo de transição entre diferentes paradigmas de relacionamento entre os indivíduos e 

as instituições que os servem ou que enquadram a sua ação. O ponto de partida desta 

transição, a que Dubet (2002) apelida de declínio do programa institucional, 

corresponde a um tempo em que as instituições se pautavam, quer ao nível dos valores, 

quer ao nível da ação, por um forte distanciamento e fechamento relativamente ao 

mundo extra institucional. O programa institucional configurou um modo específico de 

socialização, operacionalizado no trabalho sobre o outro 4  entendido como uma 

mediação realizada pelos profissionais entre valores universais e os indivíduos 

particulares, que não obedece às regras de relação social a que estão sujeitos os cidadãos 

normais. Este trabalho de mediação concretiza-se num espaço físico (Igreja, Hospital, 

Escola, Tribunal) tornado templo, “incarnando uma regra universal, e protegido da 

desordens do mundo” (Dubet, 2002, p.29). A própria arquitetura física das instituições, 

intencionalmente impressionante, alinha com este distanciamento em relação ao mundo, 

promovendo uma extra territorialidade que “...autoriza um maior abandono dos 

indivíduos, como na confissão, a nudez dos doentes, ou as confidências cedidas ao 

assistente social” (Dubet, 2002, p.29). 

 A necessidade de permeabilidade das instituições ao seu entorno decorrente do 

crescente fluxo de demandas sociais, a par de uma também crescente multiplicidade de 
                                                            
4 O trabalho sobre o outro é definido por Dubet (2002) como o conjunto “de atividades remuneradas, 

profissionalizadas, e reconhecidas que visam explicitamente transformar o outro” (p.9), ou, de outra 

forma, como “o conjunto de atividades profissionais que participam na socialização dos indivíduos” (p.9). 

O trabalho desta natureza - de produção de pessoas - teve, para este autor um forte incremento ao longo 

do último século, tendo paralelamente diminuído a produção de objetos, e se de uma forma geral muitos 

domínios profissionais têm desenvolvido competências de um “agir comunicacional” foi sobretudo na 

saúde, no ensino e no trabalho social que este trabalho ganhou contornos bem definidos . 
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valores e de princípios, concorreram definitivamente para o declínio do programa 

institucional. Outro dos traços distintivos da modernidade - a emergência progressiva da 

individualidade e a afirmação do indivíduo como ator social - fomentando a obrigação 

de ser livre e autodeterminado, determinou novas modalidades de relacionamento entre 

o indivíduo e as instituições (doravante materializadas sob a forma de outros 

indivíduos). 

 Num contexto de declínio do programa institucional tal como é descrito por 

François Dubet, desenvolvem-se novas determinantes para a permanente redefinição 

identitária das profissões ditas de relação em geral, e dos enfermeiros em particular. 

Com efeito, hoje os clientes/objeto-de-trabalho desempenham um papel determinante na 

natureza das suas relações, com os profissionais. Mais do que a representação de papéis 

externa e previamente definidos, confrontam-se e conjugam-se lógicas de ação. São os 

alunos, os doentes ou os casos sociais que influenciam as experiências de trabalho dos 

que os socializam, não dominando essa relação de socialização, mas imprimindo-lhe 

formas e assumindo para si um poder não negligenciável (Dubet, 2002). O trabalho 

sobre o outro assenta hoje, para Dubet (2002) num princípio de homologia de 

experiências do profissional e do socializado. Isto não significa que os dois termos da 

relação sejam idênticos, ou que não haja assimetrias de poder, o que há de comum é a 

forma de uma experiência partilhada pelos dois elementos do trabalho sobre o outro, 

que podem ainda assim ter uma visão distinta do que os une ou do que os distingue.  
 Nos contextos de prestação de cuidados de saúde, os profissionais têm perdido 

gradualmente o monopólio da informação e do acesso à mesma, determinando em 

alguns atores um sentimento de perda de controlo, de legitimidade e de influência, e 

levando a tomar uma maior consciência (e atuar em conformidade) dos processos de 

relação com os utentes como processos de negociação. 

 Simultaneamente, as situações de relacionamento profissional entre enfermeiro e 

utente, e por extensão a própria profissão, passam a ser coproduzidas, o que determina 

que, nesta lógica, o utente dos cuidados, a partir daquilo que é a sua ação, passa a ser 

um elemento determinante na construção da identidade profissional. Por analogia, 

transversal de resto a uma série de contextos profissionais caracterizados por 

enquadrarem profissões de relação, também na escola se verificam relações importantes 

de coconstrução identitária entre docentes e estudantes (Canário 2005a). 
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2.2.5. Elementos identitários e imagem social da enfermagem. 

 

A imagem social de uma profissão tem um forte impacto sobre os membros 

desse grupo profissional, condicionando quer a sua autoimagem ao nível individual, 

quer ao nível coletivo (Duchscher e Cowin, 2006), e influenciando a sua autoconfiança, 

crenças e valores (Cunningham, 1999). Torna-se importante que as representações 

sociais sejam clarificadas para perceber qual a sua influência a (pelo menos) três 

diferentes níveis (Kalisch, Begeny e Neumann, 2007). Por um lado, ao nível dos utentes 

dos serviços de enfermagem, que poderão não perceber as potencialidades que encerram 

os serviços de enfermagem no âmbito da prestação e promoção dos cuidados de saúde, 

dirigindo a sua procura de serviços para outras áreas profissionais complementares ou 

concorrentes. Por outro lado ao nível dos decisores políticos que definem contextos e 

recursos humanos para a profissão, e finalmente, do ponto de vista do recrutamento de 

novos candidatos ao curso, já que poderão dar pistas importantes sobre o grau de 

prestígio social e de atratividade da carreira. Simultaneamente e, sobretudo, na presença 

de imagens distorcidas ou descredibilizantes, a adesão de novos membros a essa 

profissão pode ser afetada tanto ao nível do acesso aos níveis de formação inicial, como 

pela existência de altas taxas de abandono ao longo da formação (Jinks e Bradley, 

2004).   

Os estereótipos na enfermagem que abundam na literatura e na comunicação 

social revelam uma discrepância notável entre aquela que é a imagem que se procura 

transmitir e incorporar a partir dos discursos produzidos desde o interior do campo 

profissional (e que se pretende a partir da qual os estudantes construam a sua identidade 

profissional) e aquela que é veiculada pelos meios de comunicação social.  

 Esta noção é corroborada pelos estudos de Kalisch et al. (2007), e de 

Cunningham (1999). De facto, uma análise centrada em sites de instituições de saúde, 

escolas e organizações profissionais, dos EUA, Reino Unido e Canadá, revelou uma 

imagem relativamente positiva da enfermagem na Internet. Cerca de 70% destes sites 

mostraram as enfermeiras como inteligentes e educadas e 60% como respeitadas, 

responsáveis, empenhadas, competentes e confiáveis. As enfermeiras eram também 

representadas como detendo um conhecimento especializado e de natureza científica na 

maioria dos sites. As imagens disponíveis nestes sites raramente apresentavam o género 

masculino associado à enfermagem (Kalisch et al. 2007). Por outro lado, em outras 

análises, mais amplas da comunicação social, e não centradas em orgãos institucionais, 
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abundam as imagens da enfermeira angelical-conventual, ou como objeto sexual, 

general de guerra ou a criada do médico (Cunningham, 1999; Jinks e Bradley, 2004).  

 Para Macintosh (2002), das enfermeiras é esperado que demonstrem dedicação e 

altruísmo, o que as coloca face a um dilema importante: a sua identidade é baseada em 

funções cuidativas, (que não socialmente muito valorizadas) e não em funções curativas 

(que são bastante valorizadas). Ainda nesta lógica Duchscher e Cowin (2006) reforçam 

que a realidade sugere-nos que a enfermagem representa uma ideologia feminina do 

cuidar, do nutrir, do holismo e da inclusão, que na sua essência está desvalorizada por 

uma estrutura social e política orientada pelo sexo masculino.  

 Meis, Souza, e Filho (2007) referem que as imagens associadas à enfermagem 

têm mudado no Brasil, tal como no mundo inteiro: da imagem de vocação doméstica, 

fundada nas competências intuitivas femininas e num conhecimento moral, para uma 

crescentemente profissão técnica, académica e mais masculinizada, onde predominam 

conceitos como racionalidade e técnica.  

 O movimento académico da enfermagem tem também sido associado, do ponto 

de vista da representação social e mesmo de algumas práticas, a profissionais e 

estudantes, mais alienados do contacto com o doente, delegando o cuidado a outros 

atores com menos conhecimento académico (Roberts, 2008; Meis et al., 2007). 

 Um elemento identitário forte que é transversal quer no espaço, quer no tempo, 

ao percurso da enfermagem, é a de uma atividade “sexuada”, e o seu processo de 

profissionalização tem estado intimamente relacionado com representação feminina da 

profissão (Amendoeira, 2006). Todavia, a pertinência da importância que é atribuída às 

questões de género no estudo da identidade profissional em enfermagem, é relativizável 

atendendo ao facto de no mundo pós moderno da atualidade os comportamentos 

tradicionalmente correspondentes às categorizações sociais se encontrarem em 

permanente questionamento. Se até há poucas décadas as questões de género, eram 

determinantes do ponto de vista das representações sociais, no início do século XXI o 

impacto dessa perspetiva parece ter sido bastante atenuado, no modo como os 

indivíduos vivenciam as experiências. 

 Em Portugal as elevadas taxas de feminização só aconteceram a partir de 1930 

(Soares, 1997; Nunes, 2003), sendo que na década de 1960 poucas escolas admitiam 

alunos do sexo masculino, e as que o faziam permitiam apenas uma diminuta proporção 

relativamente ao número de admissões femininas (Amendoeira, 2006), contribuindo 

para que no final de 2009 a percentagem de elementos femininos fosse de cerca de 81% 
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do total de profissionais ativos (O.E., 2010). Esta tendência é generalizada por todo o 

mundo, acentuando-se por vezes. Por exemplo, nos EUA a mesma taxa rondava os 90% 

em 2008 (U.S. Department of Health and Human Services, 2010), e na Austrália em 

2000 era de cerca de 92% (Stott, 2004). 

 Esta elevada taxa de feminização tem ajudado a sustentar, através da via dos 

saberes e poderes, uma relação crónica de subordinação às estruturas de poder na saúde, 

de onde se destaca o grupo profissional dos médicos (Amendoeira, 2006), contribuindo 

para uma polarização entre trabalho médico de natureza cognitiva e trabalho “não 

médico” de natureza mecânica (Carapinheiro, 1998). 

 A enfermeira é também representada como a “mulher” simbólica do médico 

“marido”, que cuidam em conjunto dos seus doentes - “criança”, numa matriz relacional 

com raízes no pensamento cristão (Duchscher e Cowin, 2006). Nesta linha Amendoeira 

acrescenta que se torna pertinente neste contexto: “a assimetria simbólica associada às 

igualdades de oportunidades nas relações sociais de género” (2006, p.12). 

 O relativo aumento do estatuto social atribuído à enfermagem tem sido 

associado à evolução do feminismo em geral e à reconhecida permissividade social 

crescente, às mulheres (Duchscher e Cowin, 2006; Amendoeira, 2006). No entanto 

Amendoeira (2006) questiona se este reconhecimento das mulheres que permitiu às 

escolas de enfermagem ao terem pela primeira vez diretoras (enfermeiras) nos anos 70, 

decorre simplesmente de uma adoção de valores progressistas para a sociedade, 

reconhecendo às mulheres direitos universais iguais, ou se não foi apenas possibilitado 

às enfermeiras fazerem uma extensão de comportamentos condizentes com os valores 

subjacentes à condição de mães, e de profissionais leais aos médicos numa atitude de 

subordinação, uma vez que, na sua ótica, a elevada taxa de feminização também esteve 

relacionada com as exigências dos contextos de ação quanto ao facto de estes 

determinarem ser mais ou menos apropriado determinado género na prestação de 

cuidados. 

 Num estudo parcialmente já referenciado que pretendeu entender as mudanças 

registadas nas atitudes de um grupo de estudantes de enfermagem, relativamente aos 

estereótipos de género e da enfermagem, Jinks e Bradley (2004), referem alguns dos 

estereótipos na enfermagem, como o “anjo”, a “criada”, o “machado de guerra”, ou 

“objeto sexual” e concluem que imagens desagradáveis e distorcidas da profissão 

conduzem a uma diminuição da sua credibilidade face aos novos potenciais públicos de 

futuros profissionais, assim como ao público em geral. 
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 Outros estudos evidenciam uma relação forte entre o género e diferentes 

motivações para a entrada no curso. Apesar das graduais mudanças na enfermagem, a 

sua imagem ainda permanece como uma profissão marcadamente ligada ao sexo 

feminino, e composta predominantemente também por mulheres. Por exemplo, Zysberg 

e Berry (2005) referem que, na investigação que realizaram, houve diferenças 

importantes nas motivações ao nível das necessidades sentidas pelos indivíduos no 

acesso ao curso de enfermagem. Estas diferenças parecem estar relacionadas com os 

tradicionais papéis de género em que os homens procuram essencialmente liderança 

(mesmo numa profissão relativamente feminina), enquanto que as mulheres referem ter-

se apercebido de terem um perfil socialmente adequado à profissão. Por outro lado, o 

mesmo estudo revelou que, enquanto as mulheres não davam grande relevância às 

necessidades de sobrevivência no momento da escolha da profissão de enfermagem, os 

homens colocavam grande ênfase em aspetos como o salário, segurança no trabalho e na 

imagem social da profissão. 

 Nas representações sociais a figura masculina do enfermeiro é subrepresentada, 

como aparente consequência da sua marcada minoria na população de profissionais de 

enfermagem. Ainda assim, surgem dois traços distintos, por um lado parece haver uma 

sobrerepresentação nas posições hierarquicamente superiores comparativamente à 

população de enfermeiros em geral (Stott, 2004), por outro a sua atividade caricaturada 

como “contra natura”, é por vezes satirizada na comunicação social, de que é exemplo o 

personagem Gaylord "Greg" Focker representado por Ben Stiller no filme “Meet the 

parents” (Um sogro do pior), de Jay Roach (2000). 

 Do ponto de vista das oportunidades de progressão na carreira para os elementos 

do género masculino, se o número absoluto de enfermeiros revela uma franca minoria, 

este não é necessariamente um aspeto negativo uma vez que a sua 

sobrerepresentatividade numérica ao nível dos cargos de prestígio, de decisão, e/ou mais 

bem pagos, sugere que os homens têm mais sucesso dentro da profissão (Stott, 2004). 

Esta vantagem estratégica estará relacionada com o facto de, ainda para a mesma autora, 

o homem devido à sua condição masculina, evitar atitudes e comportamentos 

tradicionalmente associados às relações médico-enfermeira, para além de que, 

comparativamente com as mulheres, os homens não têm, tradicionalmente, os deveres 

de natureza doméstica, facilitando um percurso de investimento na profissão que ajuda 

na ascensão a cargos superiores ou de liderança. 
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 Não obstante o percurso de autonomização profissional que a enfermagem 

desenvolveu na última década, consolidada, (pelo menos do ponto de vista discursivo) 

em legislação a vários níveis, e a existência de organismos que defendem e regulam a 

profissão, as representações sociais decorrentes das suas origens continuam a ter um 

impacto não menosprezável no modo como a sociedade e os enfermeiros se perspetivam 

a si próprios. Nesta linha, traduzindo, por um lado, algum alheamento ao sólido 

referencial teórico que sustenta os discursos sobre a enfermagem (onde o cuidado ao ser 

humano assume uma transversalidade total), bem como aquela que é a atividade 

corrente dos profissionais, ou por outro lado, procurando eventualmente alguma 

valorização social associada à mobilização de representações associadas à enfermagem, 

surgiu em Portugal em 2006, o Curso de Licenciatura em Enfermagem Veterinária. 

Veja-se a título de exemplo o modo de representação da enfermagem por análise do 

discurso (institucional) da Escola Superior Agrária de Elvas, inserida no Instituto 

Politécnico de Portalegre, a propósito da informação dispensada no seu site sobre os 

objetivos e filosofia do curso, e concretamente na fundamentação da pertinência da 

existência desta formação: “Actualmente, os profissionais responsáveis pela sanidade 

animal – os médicos veterinários – socorrem-se, no exercício da sua actividade, de 

auxiliares ou assistentes que, ao contrário do que acontece na medicina humana, não 

possuem, na grande maioria dos casos, qualquer formação específica para as tarefas a 

desempenhar.” [sublinhado nosso] (Escola Superior Agrária de Elvas, 2007).  

 Os saberes, as competências e o conhecimento científico são um elemento 

central e transversal a qualquer das tradições na sociologia das profissões. A partir dos 

aportes do interaccionismo simbólico, tornou-se evidente que, a par da compreensão das 

condições sociais que permitiram que uma profissão reivindicasse, alcançasse, e 

mantivesse uma competência particular, é também indispensável considerar o 

conhecimento científico para entender qualquer processo de profissionalização 

(Rodrigues, 2002). 

 O estudo do(s) saber(es) relativos a um campo profissional oferece dificuldades, 

se atender à conceptualização de Barth (1996), em que o saber se revela 

simultaneamente estruturado, evolutivo, contextualizado, e afetivo. Por outro lado, uma 

vez que a ação do indivíduo se inscreve num mundo social, também a relação com o 

saber se estabelece como uma relação social, pelo que, para desvendar a relação de um 

indivíduo ou grupo profissional com a construção e a estruturação dos seus saberes é 

necessário tomar em linha de conta, para lá da sua pertença social, as relações que se 
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estabelecem com os lugares, com as pessoas, com os objetos, com os conteúdos de 

pensamento, com as situações, com as normas relacionais, mantendo em perspetiva as 

dimensões identitárias dos indivíduos (Charlot, 1997). 

 Importa ainda, na análise dos saberes profissionais, perceber em que medida é 

que estes se traduzem efetivamente, ou não, em capacidade estratégica de ação do 

respetivo grupo profissional. Larson, (1988) referida por Rodrigues, defende a ideia de 

que o saber em si não é suficiente para constituir um recurso de poder, e que para tal 

suceder, se torna necessário desenvolver um “processo de construção e de apropriação 

de um discurso científico, autorizado e autorizante” (2002, p.114). 

 No intuito de situar o domínio do conhecimento específico da enfermagem no 

âmbito geral do conhecimento científico, diversos autores têm elaborado quadros 

teóricos que refletem um percurso próprio que se traduz numa estrutura conceptual 

específica. 

 A profissão tem vindo a desenvolver uma busca incessante pelo estabelecimento 

de uma legitimidade científica, tendo na essência procurado um distanciamento 

discursivo e investigativo da área médica e recorrendo a outros modelos teóricos de 

conhecimento. 

 É neste sentido que Lopes (2006) sintetiza como conceitos centrais na disciplina 

de enfermagem: o cliente que é central, que está presente em todos os quadros teóricos 

de enfermagem e que reúne mais consenso; a transição como o processo pelos quais os 

indivíduos passam de um estado, condição ou lugar para outro; a interação como o 

contexto no qual todos os cuidados acontecem; o processo de enfermagem apresentado 

frequentemente como um instrumento que reflete o raciocínio clínico do enfermeiro; as 

intervenções terapêuticas como o conjunto de intervenções específicas de enfermagem 

com potencialidades terapêuticas demonstradas; o ambiente, e a saúde. 

 Magalhães (2006) elenca um conjunto de competências, que denomina de 

competências implícitas ao trabalho dos enfermeiros, que não são completa nem 

explicitamente transmitidas pelos sistemas de formação. De facto, as instituições são 

frequentemente analisadas numa perspetiva funcionalista como contextos de aplicação 

de competências externamente adquiridas, e não como organizações dinâmicas e 

qualificantes, embora uma análise em profundidade tal como refere Canário (2007), 

evidencie que no percurso histórico da aprendizagem profissional aquilo que não é a 

norma, mas sim a exceção, é o curto período histórico em que o modelo escolar 

condicionou à desvalorização dos saberes adquiridos pela experiência. É nesta lógica 
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que Magalhães (2006) defende que a análise das dinâmicas e da cultura organizacional 

hospitalar pode desvendar uma organização invisível do trabalho, eventualmente mesmo 

mais qualificante, gratificante e produtiva. O seu estudo, para lá da dimensão 

institucional visível, formal e prescrita, revelou desta forma uma face invisível, 

imprevisível, informal e qualificante, destacando-se quatro dimensões estruturantes da 

profissão: 

 A comunicação oral traduzindo-se numa via de comunicação intradisciplinar, 

onde se partilham diferentes pontos de vista, e se criam espaços dialógicos de reflexão, 

sobre a prática e a partir dos quais se modificam as dinâmicas de trabalho e se atualizam 

conhecimentos. 

 As competências implícitas, socialmente invisíveis, pertencem ao domínio difuso 

da intuição profissional, conotáveis frequentemente com as questões da feminilidade. 

 A relação entre teoria e prática, em que parte do conhecimento que preside à 

praxis é construído indutivamente, e não é objeto de registo escrito, construindo-se 

também pela oralidade e pela informalidade. 

 As práticas de formação. Por oposição às práticas formais de formação, a 

formação qualificante, é uma formação discreta não sustentada em programas pré-

definidos e estruturados de formação, que ocorre a partir da reflexão sobre as práticas, 

no coletivo. É neste sentido que a autora defende que “a dimensão central do trabalho de 

formação dos enfermeiros não incide tanto sobre a sua formação, mas mais sobre a sua 

capacidade de produzir relações qualificantes nos contextos de trabalho” (Magalhães, 

2006, p.65). 

 Pope e Finnerty (2005) sublinham o facto de também na enfermagem o 

conhecimento explícito ser bastante mais valorizado do que outras formas de 

conhecimento, não havendo uma cultura de dar visibilidade, registar e estruturar o saber 

informal. Por outro lado também não existe muito conhecimento sobre o modo como os 

profissionais refletem acerca as suas práticas, defendendo-se o papel da escola em 

ajudar os indivíduos a tornarem-se “lifelong learners” (Jarvis, 2005). 

 Por outro lado, na ótica da divisão do trabalho e sua especialização, um 

desenvolvimento tão próximo (e dependente) do modo de trabalho médico determinou 

também que, ao nível da diferenciação endógena do grupo profissional e das identidades 

profissionais, estas fossem contaminadas pelas áreas de diferenciação profissional 

médica (Canário, 2005b; Nunes, 2003), como ilustram Paul e Fonseca: “Embora com 

menor subespecialização, as especialidades em enfermagem seguem os grandes grupos 
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da medicina, com uma ênfase médico-cirúrgica versus uma ênfase de saúde pública, e 

com várias especialidades (como a saúde materna e obstetrícia, geriatria, reabilitação, 

psiquiatria e saúde mental” (2001, p.41). 

 
 
 2.3. Dinâmicas de construção identitária e perfis dominantes. 

  

As estratégias de construção identitária profissional por parte dos enfermeiros 

caracterizam-se na atualidade, para d’Espiney (2008) pela diversidade, sendo que o 

impacto dos contextos onde se desenvolve a sua atividade é altamente condicionador 

das mesmas. Como dimensões de manifesta importância, a autora destaca por um lado 

as exigências de uma lógica de mercado que gera profundos conflitos internos à 

profissão e aos profissionais, por outro lado as necessidades locais em matéria de saúde, 

onde a relação com o outro se afirma como fonte de significado e de experiência para os 

enfermeiros, e ainda as transformações que ocorrem ao nível da estrutura dos serviços 

de saúde e das políticas de saúde. 

 Marsland e Hickey (2003), num estudo que envolveu cerca de 1600 enfermeiros 

oriundos de cerca de 40 instituições de ensino superior no Reino Unido e que visava 

descrever fatores determinantes na escolha e na identificação a um determinado 

percurso profissional, concluíram que as experiências de curso parecem poder modelar 

os planos de carreira a longo prazo, enquanto que as opções de primeiro trabalho, 

podiam ter outros fatores influenciantes mais fortes como por exemplo a consolidação 

de competências de uma determinada natureza. Neste aspeto, Correia (2008) elenca 

outro conjunto de razões subjacentes à escolha do local de exercício profissional, de 

onde se destacam a valorização sócio-profissional do desempenho, a dependência e 

autonomia estabelecida no seio da equipa de profissionais de saúde, bem como o 

modelo de enfermagem que cada indivíduo interiorizou e que sustém a identidade dos 

cuidados prestados. Marsland e Hickey (2003) sublinham também que as experiências 

de curso são apenas um entre outros fatores diversos que determinam a identificação a 

uma carreira e a opção por um contexto de trabalho, na linha do que haviam 

demonstrado os trabalhos de Abreu (2001) e a partir dos quais este autor tinha 

classificado a identidade construída na escola como uma identidade provisoriamente 

definida. Ainda para Abreu é a partir das primeiras grandes confrontações entre a 

identidade virtual e as identidades reconhecidas nos contextos de trabalho que os 
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enfermeiros ao entrarem no mercado de trabalho vão desenvolver uma identidade 

profissional de base, salientando-se o impacto transformador ao nível identitário 

desencadeado pelas situações de natureza informal dos contextos de prestação de 

cuidados, onde:  

“...a aprendizagem informal, que hoje continua a ser marginalizada em detrimento dos 

saberes veiculados em sala de aula, é um veículo fundamental para a construção de 

saberes progressivamente mais complexos, a percepção de si mesmo como elemento de 

uma equipe e o desenvolvimento de uma identidade profissional reconhecida em 

contexto. Os momentos informais de formação facilitam a legitimação do acesso dos 

alunos às culturas locais, às realidades simbólicas e a uma identidade sustentada em 

ambas” (2001, p.304-5). 

 Sintetizando a produção literária no âmbito da Sociologia sobre estratégias 

configuradoras de recomposição e revalorização profissional, Lopes (2001) estrutura a 

análise da produção de diferentes tipologias de ideologias em enfermagem em torno de 

três categorias: a vocação, o profissionalismo e a profissionalização. 

 A ideologia da Vocação caracteriza-se especificamente pela centralidade 

conferida à ideia da prática da enfermagem enquanto vocação, a par da recusa da 

dissociação entre atributos pessoais e competências profissionais, e da manutenção 

pelos profissionais das funções de conforto moral ao doente e garante da ordem social 

dos serviços. A ideologia do profissionalismo é, por sua vez, sustentada pela procura 

pelos profissionais pela especialização técnica a par da integração seletiva de trabalho 

médico, contendo ainda como elementos importantes a centralidade da relação com o 

doente que é reelaborada em termos de relação técnica. Por fim a ideologia da 

profissionalização identifica-se, neste quadro teórico, por um forte investimento dos 

profissionais na demarcação do campo médico, através da revalorização das tarefas 

tradicionais de enfermagem, nomeadamente as que implicam contacto com o doente e, 

simultaneamente, da delegação a outros grupos profissionais de atividades exteriores ao 

contacto com este. 

 No mesmo domínio da análise, as conclusões do estudo de Carvalho (2010) que 

tinha como foco a análise da profissionalização dos enfermeiros em meio hospitalar, 

com base em entrevistas a cerca de 80 enfermeiros com funções de gestão, revelam a 

coexistência de, também, três distintos discursos representativos de ideologias que 

atravessam e norteiam a conduta destes profissionais. Em primeiro lugar a ideologia da 

vocação, que segundo a autora, e à semelhança de Lopes (2001), ainda está presente, 
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apesar de residual, em algumas conceções simbólicas da profissão. Esta ideologia 

enquadra um perfil de identificação dos profissionais centrado na dimensão moral e 

humanitária das práticas, legitimando-as, sobretudo, pelas características pessoais do 

enfermeiro e não tanto pelo seu conhecimento técnico e científico. Esta conceção do ato 

de cuidar altruisticamente motivado, é coincidente com outros trabalhos anteriormente 

referenciados, bem como com o quadro de valores morais e éticos presentes na 

argumentação fundadora (num sentido histórico) da profissão. 

 Em segundo lugar emerge uma ideologia profissional que reflete uma identidade 

profissional estabelecida em torno da valorização das componentes técnicas e 

cognitivas, bem como nas práticas de aquisição de saberes e competências formalmente 

certificadas que lhe subjazem. Emerge uma perspetiva do ato de cuidar identizador face 

a outros grupos profissionais (sobretudo os médicos) bem como simultânea e 

fundamentalmente caracterizado como uma atividade de natureza científica. No entanto, 

nesta ideologia emergem algum desconforto e ambiguidades discursivas por parte dos 

enfermeiros que, se por um lado reconhecem a importância do conhecimento científico 

na identização da profissão, por outro reconhecem-no como modo potencialmente 

desvirtuador da essência da profissão, caracterizada pela relação com os utentes.  

 Por fim, releva-se uma ideologia managerialista onde se identificam os 

enfermeiros que valorizam como referências centrais a coordenação e gestão de 

atividades e serviços, interpretadas pela autora como um reflexo da perceção por parte 

dos enfermeiros do aumento da importância e do poder associado às funções de gestão 

ao serviço de uma tentativa de manutenção e/ou aumento dos poderes e territórios 

profissionais. 

 O debate em torno das diferentes tipologias da identidade profissional dos 

enfermeiros sendo multidimensional tem sido relativamente redundante na medida em 

que a sua conceptualização foi marcadamente influenciada por estereótipos 

(humanização da assistência, o cuidar...) e polarizada nas díades: humanismo versus 

tecnicismo, cuidar versus tratar, abordagem holística versus abordagem parcelar, pelo 

que, para Abreu (2001) importa romper com esta lógica que, para além de pouco 

consistente do ponto de vista epistemológico se torna inconsequente face às novas 

realidades da saúde. 

 Ainda Abreu (2001) em estudo que investigou a configuração identitária dos 

enfermeiros em três diferentes contextos (escolar, hospitalar e comunitário) refere a 

constatação de diferenças e de paralelismos substanciais entre os mesmos. Ao nível das 
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diferenças é de relevar nos contextos comunitários a predominância de uma 

configuração identitária de natureza psicossocial, em que os enfermeiros privilegiam a 

dimensão relacional com os utentes face a uma dimensão instrumental. No contexto 

hospitalar e escolar emerge uma forma, para o autor, alternativa de ver e conceber a 

profissão que não se enquadra na tradicional polarização biomédico versus psicossocial. 

Enfermeiros e alunos destes contextos colocam num mesmo patamar de importância 

para a sua prática os conhecimentos derivados das ciências médicas, e os conhecimentos 

necessários ao trabalho de relação com o utente. Ao nível das similitudes, estes estudos 

demonstram que nos três contextos a intenção de construção de uma imagem positiva de 

si é uma constante. Ainda que num contexto em que a perceção dos próprios 

enfermeiros e alunos sobre a imagem social da enfermagem tem dimensões negativas, 

estes sujeitos tornaram mais positiva a sua imagem para si mesmos, através da 

identificação a dimensões avaliadas como positivas, reinterpretando positivamente 

determinados estereótipos associados à profissão. 

 Simultaneamente à descrição de uma tipologia relativa às ideologias 

profissionais em enfermagem, Lopes (2001) sintetiza um conjunto de diferentes 

modalidades de identidades profissionais sustentando-se nos trabalhos de Hughes et al. 

(1958) e de Carpenter (1977). Não obstante alguma sobreposição analítica entre o 

conceito de ideologias profissionais e o de identidades profissionais, a autora delimita 

este último em função dos processos, realizados pelos próprios profissionais, de 

desqualificação ou de promoção das atividades que constituem o seu trabalho, 

elencando cinco categorias: a Managerialista, a Profissionalista ou Especialista, a Neo-

profissional, a Generalista e a Dedicada ou Vocacionista. 

 A categoria managerialista, sustentada na configuração ideológica homónima, 

estrutura-se em torno da valorização do trabalho de coordenação e gestão das atividades 

e recursos, originando eventuais conflitos identitários entre o ser enfermeiro ou ser 

gestor. 

 O profissionalismo, sustentado na ideologia descrita com o mesmo termo, 

organiza-se sobre a valorização da complexidade técnica e cognitiva do trabalho e na 

aquisição de saberes de elevada tecnicidade bem como na interdependência com o 

trabalho médico. 

 O neo-profissionalismo, assente também na ideologia da profissionalização, 

apresenta, no entanto, como operador identitário central, a valorização do trabalho 

exclusivo e relacional com o doente. 



70 
 

 O generalista, assente nas ideologias da Vocação e do Profissionalismo, tem 

como operador identitário a valorização do trabalho de assistência ao médico e da 

manutenção da ordem social dos serviços. 

 A dedicada, sustentada na ideologia da vocação, tem como eixo estruturante a 

valorização do “trabalho de cabeceira”, bem como da dimensão moral e humanitária 

que lhe está associada. 

 

 

 2.4. Dinâmicas identitárias e contextos de trabalho. 

  

Como qualquer outra profissão, e em especial aquelas que se enquadram no 

conceito de profissão de relação, a enfermagem é significativamente afetada pela 

sociedade que serve e em que se insere. O contexto social modela as atitudes da 

sociedade face aos enfermeiros e afeta também os indivíduos que optam pela profissão 

de enfermagem. Assim, a construção da identidade profissional é altamente 

condicionada pelos contextos sociais onde se inscreve o desempenho profissional de 

cada indivíduo, pelo que se impõe a sua análise, já que as transformações da identidade 

e as transformações na esfera do trabalho são codependentes (Abreu, 2001; Tavares, 

2007; d’Espiney 2008). Deste modo, a análise dos contextos inclui indispensavelmente 

um olhar em profundidade sobre as lógicas que animam a ação. 

 As lógicas de organização do trabalho nas instituições sociais em geral, e nos 

contextos de prestação de cuidados de saúde em particular são multifatoriais, 

destacando-se, por um lado aquilo que o organigrama formal prescreve em termos de 

funcionamento dos serviços e desempenho dos vários atores, e por outro, aquilo que de 

facto sucede, decorrente da interpretação que cada um faz do seu papel, bem como da 

efetiva operacionalização das respetivas atribuições. 

 Sociologicamente, a realidade das instituições de saúde assume uma natureza 

bastante complexa. Abreu (2007), analisando diversos estudos sobre estas instituições, 

sintetiza seis dimensões que as percorrem tranversalmente: 

 - As condições tecnológicas, ainda que diferenciadamente de instituição para 

instituição, mas decorrentes da rápida evolução do conhecimento e que determinam 

pessoal em formação específica e permanente. 
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 - As condições legais, onde se cruzam os diferentes regulamentos de exercício 

profissional, códigos deontológicos e direito dos utentes. 

 - As condições políticas, que desde um nível macro e supranacional a níveis 

mais micro e local, determinam decisões e influenciam práticas. 

 - As condições simbólicas, que refletem diferentes representações, tradições e 

especificidades socioculturais, enquadrando cada identidade organizacional. 

 - As condições económicas e financeiras, onde se incluem desde possibilidades 

individuais ao nível dos utentes, a lógicas de gestão institucional. 

 - As condições socioculturais e demográficas, determinadas pelas características 

da população que recorre às instituições de saúde. 

 A multiplicidade elencada de fatores que influenciam, diferenciadamente, e em 

cada momento a dinâmica das instituições de saúde traduz-se na constituição de espaços 

de ação de grupos característicos com objetivos não necessariamente coincidentes, uma 

“anarquia organizada” para Friedberg (1995), mas que pelo menos no plano discursivo 

ou formal estão organizados e atuam em torno do utente dos serviços de saúde. 

Carapinheiro (1998) referindo-se à realidade hospitalar e recorrendo a uma expressão de 

Strauss (1963) designa o doente como o «cimento simbólico», ou seja, aquilo que de um 

modo figurado representa a forma mais básica de entendimento entre os vários grupos 

profissionais, e que contribui para o objetivo de recuperar o doente.  

 Do ponto de vista da estrutura organizacional, instituições de prestação de 

cuidados de saúde como o hospital e o centro de saúde configuram lógicas de 

funcionamento compatíveis com a essência do modelo de Burocracia Profissionalizada 

conceptualizado por Mintzberg (1979) e referido por Bilhim (1996). Este modelo 

apresenta as organizações como estruturas de natureza burocrática em que existe um 

elevado grau de padronização dos procedimentos e de regulamentos estáveis, mas em 

que, por oposição às organizações burocráticas de natureza mecanicista, os profissionais 

são altamente qualificados, detendo elevado poder de controlo sobre o desenvolvimento 

do seu trabalho, determinando que a noção de ação estratégica da organização, 

entendida no seu todo, se relativiza face às estratégias específicas de cada profissional 

ou grupo de profissionais. As novas formas de organização de algumas entidades de 

cuidados de saúde apresentam adicionalmente traços característicos de outra 

modalidade de organização descrita por Mintzberg, a estrutura divisionada, já que um 

elevado grau de especialização dos serviços prestados ou de objetivos perseguidos que 

cada subunidade da organização tem, determina múltiplas divisões autónomas no seio 
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da organização integradora. Nestes serviços representando cada um deles uma pequena 

empresa com as suas regras, recursos humanos e materiais necessários ao seu 

funcionamento (Bilhim, 1996), há lugar ao desenvolvimento de identidades 

profissionais específicas face a outros serviços da mesma instituição. 

 Ileana Monteiro (1999) produziu, do ponto de vista do comportamento 

organizacional, uma análise dos contextos hospitalares que é em grande medida 

extensível à generalidade dos outros contextos de produção de cuidados de saúde. Esta 

autora classifica o hospital como uma “organização baseada no conhecimento”, em que 

grande parte dos profissionais que passaram, e passam por um complexo processo de 

formação e são detentores de saberes especializados, o que contribui para a dificuldade 

senão mesmo a impossibilidade de sobre eles exercer algum controlo hierárquico. Por 

outro lado as dinâmicas relacionais que se estabelecem entre técnicos de saúde e utentes 

é, incontornavelmente, influenciada pelas relações de saber e de poder entre ambos. 

Tendencialmente os utentes assumem posturas de dependência face a um saber médico 

designável de sagrado, por oposição ao seu próprio saber profano (Carapinheiro, 1998; 

Serra, 2005a), enquanto que simultaneamente os técnicos tendem a assumir uma postura 

de controlo sobre a situação determinando ou influenciando decisivamente o curso da 

ação. 

 Na análise das dinâmicas relacionais nas instituições de saúde torna-se 

especialmente pertinente o recurso à definição de Friedberg sobre o poder, em que este 

consiste na “capacidade de um ator estruturar processos de troca mais ou menos 

duráveis a seu favor, explorando os constrangimentos e oportunidades da situação para 

impor os termos da troca favoráveis aos seus interesses.” (1995, p.119-120). Ainda, para 

Friedberg, o exercício do poder compreende dois requisitos distintos, e que se prendem, 

por um lado, com a possibilidade que cada interveniente na relação tem de satisfazer as 

necessidades do outro, e por outro lado com a imprevisibilidade de atuação dos sujeitos 

que resulta da sua autonomia nessa relação. Uma análise ampla das relações que se 

processam no seio das organizações, mobilizando a visão de Friedberg, abre espaço à 

consideração de que os todos os atores têm implicitamente um potencial de poder 

influenciar as ações individuais ou de grupo, o que permite, particularizando para os 

contextos de saúde, associar às representações sobre os utentes, a ideia de Dubet (2002) 

de que o objeto de trabalho tem um poder não negligenciável face aos profissionais que 

tradicionalmente desempenham um papel determinante na natureza das relações 

recíprocas. 



73 
 

Ainda recorrendo à análise de Monteiro (1999) o hospital, mas extensivamente 

os serviços de saúde, podem ser classificados como “sistemas imperfeitamente 

conectados”, já que prevalece, por um lado alguma dificuldade na padronização dos 

procedimentos pela abordagem casuística aos utentes e por outro, alguma 

descontinuidade das atuações. Esta descontinuidade pode decorrer, quer pelo 

corporativismo próprio de cada grupo profissional, que a qualquer momento pode 

reformular objetivos e atuações em nome de interesses particulares ou de grupos 

restritos, quer pela eminência da «situação de urgência», como descreve Carapinheiro:  

“O fenómeno de invocar a urgência organiza-se nas cenas do dia a dia dos serviços, 

carregadas de um simbolismo muito forte, desorganizando as rotinas na criação de um 

espaço suplementar à intervenção de um médico ou de uma equipa médica para salvar 

uma vida” (1998, p.118).  

Outras variáveis identificadas, pela autora que contribuem para alguma 

descontinuidade na ação das equipas são a grande autonomia dos profissionais, 

nomeadamente dos médicos, bem como as diferentes pressões institucionais com vista à 

redução de custos e o aumento da quantidade e qualidade dos cuidados prestados. 

 Também entre diferentes instituições de prestação de cuidados se regista alguma 

dificuldade na articulação de práticas, destacando-se tradicionalmente o hospital como 

um contexto relativamente isolado do exterior, mantendo relações por vezes incipientes 

com a comunidade envolvente. 

 As inconsistências no funcionamento dos serviços de saúde decorrem 

adicionalmente do modo como cada grupo profissional entende a finalidade última do 

seu desempenho. A tríade “cure-care-core”, referida por Taylor (1995), distingue 

diferentes pontos de vista de atuação. Assim os médicos numa perspetiva de “cure”, 

desenvolvem a atividade em torno da cura e do tratamento da doença de cada utente. 

Contrastando, a enfermagem, numa perspetiva de “care”, procura de uma forma 

humanista, zelar pelo conforto físico e emocional dos doentes. Por sua vez a 

administração dos serviços identifica-se como o núcleo da instituição, assegurando o 

funcionamento do sistema. 

Em síntese, e não obstante as instituições de prestação de cuidados de saúde 

representarem organizações de natureza burocrática com um elevado grau de 

complexidade e de estruturação, a análise ao nível do terreno em cada contexto revela 

para lá da estrutura formalmente prescrita, uma ordem social única, contingente, 
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dinâmica e informal, que se constitui através de múltiplos processos negociativos mais 

ou menos estáveis entre os diversos atores (Turner, 1995; Carapinheiro, 1998; Dubet, 

2002; Carricaburu e Menoret, 2004). 

 Os modelos que enquadram as diferentes formas de relacionamento entre 

técnicos de saúde e doentes, subentendem distintas dinâmicas de profissionais e 

doentes, contribuindo incontornavelmente para o estabelecimento de nuances 

identitárias inter e/ou intraprofissionais. Estas diferentes modalidades não são, de resto, 

absolutamente deterministas no modo como cada ator se posiciona no cenário de 

cuidados, elas são simultaneamente causa e efeito da ação que se desenvolve. Sommer-

Péré (2000) revisita nesta linha, três tipos de modelos para analisar a relação na 

prestação de cuidados entre cuidador e cuidado: 

 - O modelo paternalista, a que subjaz uma relação condicionada, 

essencialmente, pela assimetria existente entre os saberes do técnico e do utente e pelas 

eventuais relações de poder que a partir daqui se podem estabelecer. O doente deve 

depositar uma confiança absoluta nos técnicos. Estes, norteados pelo princípio ético da 

beneficência, interpretam e o seu papel, assumindo o controlo e a responsabilidade total 

pela evolução do doente. 

 - O modelo contratual, baseado no princípio da autonomia, em que é fornecida 

ao utente toda a informação, subentendendo-se a sua livre escolha e a liberdade de 

adesão ao projeto de cuidados e o direito à informação. Esta abordagem define-se a 

partir da noção de contrato entre duas partes iguais e autónomas, e por parte do doente 

ou da respetiva família é esperado que haja aptidão para tomar decisões racionais, bem 

como o pagamento dos atos realizados para si. Por parte dos técnicos supõe-se elevada 

competência técnica e comunicacional no que diz respeito ao fornecimento e 

explicitação de dados, cenários e soluções. 

 - O modelo pedagógico, reconhecendo alguma assimetria nos saberes na relação 

cuidador-cuidado, mas não legitimando práticas de dominação, e subentendendo antes, 

adaptação e disponibilidade do técnico de saúde que é humana e profissionalmente 

implicado no processo. Esta relação dá lugar ao estabelecimento de um projeto conjunto 

com objetivos tangíveis, mas onde as palavras de ordem são, para os profissionais e 

para os doentes, a adaptabilidade e a negociação.   

 Clare (2002) explora também um quadro conceptual sobre as modalidades de 

relacionamento entre médicos e doentes, parcialmente sobreponível ao referido por 

Sommer-Péré (2000). São referidos três enquadramentos possíveis: 
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 - A relação atividade - passividade, em que o médico explora a autoridade e 

controlo inerentes ao seu estatuto, e conduz unilateralmente o curso das interações.  

 - A relação orientação - cooperação em que ao doente é concedido um maior 

espaço de autonomia, mas que se deve enquadrar exclusivamente na essência da 

orientação médica. 

 - A relação de participação mútua onde se espera que doente e médico se 

comportem como participantes ativos e assumam as respetivas responsabilidades 

pessoais, sendo o doente encorajado a sentir-se responsável pelo sucesso da interação. 

 As relações entre os vários atores no seio dos contextos de prestação de cuidados 

processam-se num caldo cultural mais vasto e são por este incontornavelmente 

influenciados. O discurso médico moderno assenta basicamente em duas perspetivas 

relativamente distintas sobre o que é a doença, por um lado uma visão desta como um 

puro facto de natureza bioquímica que se traduz em objeto de trabalho da biomedicina, 

e por outro lado, a doença como um facto construído socialmente requerendo uma 

compreensão transdisciplinar.  

 Os factos sociais e históricos que presidiram à construção dos discursos sobre a 

biomedicina radicam no advento da medicina biocartesiana, institucionalizada nos 

séculos XVIII e XIX (Martins, 2003), e que se consubstanciou como a expressão 

máxima do dualismo cartesiano em que mente e corpo são duas entidades distintas (Paul 

e Fonseca, 2001). O ser humano é reificado, e o seu corpo nesta linha, é entendido 

como: “um objecto mecânico auto-apresentável e não referido a um sujeito que o 

antecipasse e lhe desse sentido, reproduzindo, por conseguinte, a proposta cartesiana 

original do relógio” (Martins, 2003, p.113), conotando-se a individualidade do sujeito 

que anima esse mesmo corpo como um “epifenómeno” (Collière, 1999). 

 As insuficiências deste modelo, verificadas ao nível da não resolução em toda a 

extensão dos problemas de saúde das pessoas, conjugadas com novos conhecimentos na 

área das ciências sociais determinaram a necessidade de perspetivar alternativamente o 

conceito de doença como uma construção social, em que “estar doente” só pode ser 

compreendido à luz de uma perspetiva não unidimensional, que inclua as representações 

sociais e individuais sobre essa mesma doença ou sobre o “estar doente” (Ferreira, 

1987). Recorrendo a Marcel Mauss e ao seu conceito de “facto social total”, em que a 

compreensão de um fenómeno social não pode assentar exclusivamente em uma das 

suas partes, devendo o sociólogo, considerá-lo na sua totalidade, procurando esclarecer 

as múltiplas conexões que o produzem, Martins (2003) defende que tanto a doença 
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como o seu tratamento devem ser vistos na sua interrelação com a sociedade. 

Concomitantemente consideram-se como fatores importantes nesta interrelação desde 

aspetos como as dimensões organizacionais, até aos elementos simbólicos presentes na 

relação entre doentes e técnicos de saúde. Em adição, também os técnicos, não sendo 

exteriores ao contexto sociocultural, têm um conjunto de valores em função dos quais 

representam e interpretam os processos de saúde-doença, que não são isentos de 

impacto sobre o modo como os utentes se auto representam. 

 O discurso sociológico produzido sobre os contextos de saúde centra-se nos 

contextos hospitalares. Carapinheiro afirmava em 1998, que o Hospital tinha vindo a 

permanecer um no man’s land sociológico, no entanto, na última década têm-se 

multiplicado os estudos que perspetivam a realidade hospitalar de diferentes perspetivas 

destacando-se como exemplos o próprio trabalho, em grande medida, fundador, de 

Carapinheiro (1998) sobre as dinâmicas de saber e poder no hospital, Lopes (2001) 

sobre a reconfiguração profissional da enfermagem, Tereso (2005) sobre o papel da 

enfermagem no exercício da cidadania das parturientes em sala de partos ou Serra 

(2005a) sobre os processos de aprendizagem de doentes e internamento hospitalar. 

Todavia na atualidade, se o hospital tem vindo a ser progressivamente bem 

documentado, o contexto sociológico do centro de saúde parece ainda não ser um alvo 

privilegiado de abordagens estruturadas e sistemáticas. Os motivos subjacentes a este 

caráter algo oculto do que é o trabalho comunitário relativamente à saúde prendem-se 

com razões múltiplas, de onde se evidencia uma tendência hegemónica do sistema 

cultural do hospital no estabelecimento das conceções sobre a saúde e a doença 

(Carapinheiro, 1998), a par de este ser também um contexto onde trabalham 

significativos efetivos dos profissionais de saúde. Com efeito, do total de membros da 

Ordem dos Enfermeiros em situação de atividade conhecida, cerca de 77% deles 

exerciam, no final de 2009 em Hospital, e cerca de 17% em Centro de Saúde (Ordem 

dos Enfermeiros, 2010). Ainda assim, pelos paralelismos que se podem estabelecer 

entre os dois contextos ao nível daquilo que é a sua missão mais elementar, ou das 

lógicas que subjazem às dinâmicas relacionais entre os diferentes grupos profissionais, 

o conhecimento gerado sobre o hospital é em grande medida mobilizável no intuito de 

compreender os contextos comunitários de prestação de cuidados de saúde. 

 A compreensão do modo como se estruturam as identidades profissionais é 

indissociável da análise da experiência social dos indivíduos, e a análise desta está por 
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sua vez intimamente relacionada com a análise dos fenómenos de poder que regulam 

parte importante das relações sociais dos indivíduos (Abdelmalek e Gérard, 1995). 

 O confronto entre diferentes formas de poder, dos seus correspondentes 

universos simbólicos, e ideologias profissionais que lhes conferem sentido traduz-se 

para Carapinheiro (1998) nos serviços hospitalares em arenas onde a análise sociológica 

reconhece diferentes estratégias de ação, destacando-se entre estas as estratégias 

médicas pela possibilidade de delimitarem marcadamente o seu próprio campo de ação, 

bem como os dos restantes grupos profissionais e dos doentes. Relativamente à díade 

médico-doente tal diferencial de possibilidades de ação é de tal forma assimétrico que o 

capital técnico dos primeiros, traduzindo-se numa autoridade moral e social e num 

poder indisputável pode conferir ao ato clínico formas de violência simbólica. 

 Num estudo de revisão da literatura centrado no trabalho entre enfermeiros e 

médicos, Corser (2000), com base no argumento de que uma perspetiva externa à 

relação entre estes profissionais poderia ser benéfica à compreensão das suas relações e 

práticas, selecionou publicações dos domínios da sociologia, antropologia, psicologia, 

história da medicina e da comunicação. Uma das suas conclusões remete para o facto de 

efetivamente ocorrerem entre estes atores processos continuados de negociação nos 

“bastidores” da prestação de cuidados a vários níveis, que designa de “eventos 

comunicacionais interpretativos” e que permitem chegar num curto espaço de tempo a 

plataformas de entendimento sobre o modo de atuar com os doentes. O mesmo autor 

salienta ainda neste domínio por um lado o estudo de Allen (1997) que demonstra que 

muitos médicos deslocam as fronteiras de competências entre os dois grupos 

profissionais, modificando a divisão do trabalho médico e de enfermagem, para, em seu 

favor, estrategicamente contornar as necessidades de negociação, e por outro lado o 

estudo de Hughes (1996) que cujas conclusões apontam para o facto de em contextos 

com um grande staff da equipa médica, haver uma menor quantidade de trabalho 

disponível para negociar, por parte destes, com outros grupos profissionais. 

Confirmando esta lógica, agora no cenário português, Tavares (2007) refere que a 

autonomia profissional dos técnicos de cardiopneumologia tende a ser inversamente 

proporcional ao grau de interação com os médicos. 

 A ação negociada entre os diversos atores, e concretamente entre enfermeiros e 

médicos ocorre num cenário, por um lado localmente determinado, mas por outro 

influenciado pelas representações sociais e profissionais sobre as diferentes 

possibilidades estratégicas de cada grupo profissional que ao longo dos tempos se têm 
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construído. A não consideração do legado histórico das representações profissionais na 

área da saúde pode levar a limitar a compreensão dos técnicos sobre as razões 

subjacentes às dinâmicas interprofissionais em que estão envolvidos. Para Corser 

(2000), a literatura revela que ainda se tem mantido tradicionalmente uma assimetria de 

poder entre a medicina e a enfermagem, e que, ainda que alguns curricula possam ter 

contribuído para a manutenção dessa relação, tem essencialmente sido mantida 

informalmente nas simbologias, nos rituais e nas cerimónias dos cenários da prática 

profissional. Este autor dá, neste aspeto, relevância ao estudo de Walby e Greenwell 

(1996) que demonstra que as razões que presidem à manutenção de algumas lógicas de 

ação nos contextos de prestação de cuidados de saúde, em que prevalece uma certa 

autoridade do médico, estão mais relacionadas com tendências históricas do que com 

uma gestão racional dos cuidados. 

 Freidson (1984) referido por Carricaburu e Ménoret (2004) propõe quatro 

características que permitem identificar sociologicamente o controlo exercido pela 

profissão dominante sobre as outras: a) a maior parte do saber e dos conhecimentos 

técnicos usados no exercício do trabalho pertencem ao saber médico e o ensino das 

matérias mais específicas é frequentemente feito por médicos; b) o trabalho dos médicos 

consiste basicamente em diagnosticar e na escolha do tratamento; c) os cuidados são 

geralmente exercidos por demanda do médico e a execução das prescrições é feita sob o 

seu controlo; d) o prestígio social dos outros profissionais é menor do que o do médico. 

 A importância especial que é atribuída ao papel social do médico decorre em 

grande parte do seu poder de decisão sobre o que é ou não doença, e consequentemente, 

de legitimar quem está ou não doente (Carapinheiro, 1986; Paul e Fonseca 2001), a par 

do domínio de poderes legais, tais como os que se prendem com o reconhecimento da 

vida e da morte (Hesbeen, 2000). A centralidade do papel do médico ganhou tal 

protagonismo nos cuidados de saúde que hoje, Medicina e Saúde se confundem, e é de 

tal forma exuberante, que a designação deste papel profissional em particular, ao longo 

do tempo aglutinou em seu redor a maioria das práticas de cuidados de saúde, 

estigmatizando aquelas que não partilham o seu universo conceptual, originando as 

designações das chamadas medicinas alternativas, não convencionais ou paralelas 

(Martins, 2003). Assim os termos médicos aparecem hoje associados a grande parte das 

práticas relativas à saúde: são as chamadas ciências médicas, e o ato médico é hoje 

extensível a quase todas as atividades que se fazem no hospital. Por outro lado, os “não-
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médicos” produtores ou colaboradores nos cuidados de saúde são, em determinados 

contextos, chamados paramédicos. 
 Do ponto de vista conceptual, que orienta os discursos sobre a prestação de 

cuidados de saúde, o utente surge como um elemento catalisador e aglutinador. Os 

fatores que intervêm no modo como os utentes se identificam e agem nos contextos de 

saúde por onde passam, são de múltiplas naturezas, no entanto, as relações entre o saber 

e o poder dos vários intervenientes, desempenham um papel central e condicionante de 

todo o desempenho do indivíduo enquanto doente hospitalizado (Serra, 2005a). Ao 

indivíduo, enquanto “doente” é atribuído, pelos outros e também por si próprio, o 

“papel de doente” de que se destacam alguns comportamentos característicos como a 

dispensa das responsabilidades do seu papel social normal e o reconhecimento de que a 

situação de doença é indesejável e é obrigado a querer curar-se, através da procura de 

uma ajuda tecnicamente competente para a situação (Morrison, 2001). 
 Das diferentes dimensões da relação estabelecida entre utentes e técnicos de 

saúde, evidencia-se a comunicação como um fator com relevante impacto nas 

construções identitárias operadas pelos diversos intervenientes no processo. Os padrões 

linguísticos comummente em uso pelos profissionais contribuem para um fluxo 

comunicacional frequentemente unidirecional e centrado num universo terminológico 

ininteligível para os utentes (Wilson-Barnett, 2002). 

 A vivência do internamento hospitalar traduz-se potencialmente numa 

experiência de “esmagadora vulnerabilidade” para a qual concorrem um ambiente 

hospitalar que é desconhecido, o ser tratado como um objeto, a perda de privacidade e 

de autonomia, ou o desconhecimento do diagnóstico (Morrison, 2001). Ainda assim o 

percurso pela doença, especialmente nos doentes com patologias crónicas pode traduzir-

se no desenvolvimento de competências específicas na gestão, quer da doença, quer do 

relacionamento que se estabelece com profissionais e instituições prestadoras de 

cuidados de saúde, enveredando por uma “carreira de doente” (Paúl e Fonseca, 2001), 

aprendendo a projetar a imagem que lhes parece estrategicamente mais vantajosa, 

controlando as informações que os técnicos vão obtendo sobre si, garantindo uma 

imagem de “bom doente” (Carapinheiro, 1998). 

 Os auxiliares são um elemento importante no funcionamento dos serviços de 

saúde, quer do ponto de vista quantitativo pela sua presença nos serviços, quer do ponto 

de vista qualitativo pelo trabalho que desempenham, quer ainda enquanto elementos de 

ligação dentro das equipas. No entanto não têm sido tradicionalmente objeto de estudo 
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sociológico pela representação social de “auxiliares” e pelo que isso comporta do ponto 

de vista de serem perspetivados com um certo estatuto de marginalidade em relação aos 

poderes e saberes em ação (embora isso não se traduza na mesma medida em 

marginalidade quanto à ação efetiva nos serviços). Por outro lado enquanto grupo 

profissional, com menos autonomia e tarefas menos diferenciadas, não tem 

desenvolvido endogenamente sobre si próprio uma capacidade discursiva relevante, 

traduzida em publicações científicas. Ainda assim, baseados na constatação de que a 

comunicação dentro de diferentes serviços hospitalares segue vias comuns, Fonseca, 

Machado, Miranda e Oliveira (2009) referem que o auxiliar se consubstancia como 

frequente elo de ligação entre o doente e o enfermeiro, sendo por outro lado o 

enfermeiro o elemento de ligação entre o auxiliar e o médico. Ainda nesta lógica e não 

obstante a relação de proximidade ser um estandarte identitário dos enfermeiros, o 

estudo de Serra (2005a), com doentes internados demonstra que ao longo da sua estadia 

no hospital estes dirigiram de uma forma generalizada os seus pedidos de auxílio na 

resolução de problemas, àquela que entendiam ser a base da hierarquia do serviço, 

recorrendo maioritariamente em primeiro lugar aos auxiliares de ação médica. Estas 

conclusões reproduzem de alguma forma a constatação prévia de Carricaburu e Ménoret 

(2004) de que é efetuando as tarefas menos “dignas” e mais “sujas” que as auxiliares 

constróem um espaço de excelência no relacionamento humano com os utentes dos 

cuidados.  

 Os espaços de produção de cuidados são espaços sagrados pela relativa 

inacessibilidade que comportam em relação ao mundo exterior e pelo sofisticado 

conjunto de rituais que aí se opera. O acesso aos serviços é de alguma forma controlado 

por uma série de barreiras físicas ou simbólicas, que mais do que impedir fisicamente a 

entrada, dissuadem as potenciais tentativas de o fazer por parte de elementos exteriores 

ao seu funcionamento. Como descreve Carapinheiro, na sua investigação sobre “Saberes 

e Poderes no Hospital” e relativamente a um dos serviços que estudou:  

“Desde a primeira porta que dá acesso ao território do hospital até à porta que dá 

entrada no serviço, sucedem-se as fronteiras que separam espaços cada vez menos 

«públicos» em direcção aos espaços de maior «privacidade hospitalar», verdadeiras 

antecâmaras do «coração» das actividades hospitalares, as enfermarias.” (1998, p.101). 

 Aos técnicos de saúde é reconhecido um elevado grau de mobilidade dentro dos 

serviços, ainda que formal ou informalmente haja condicionamentos à circulação em 
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espaços específicos. Por exemplo, num serviço de internamento, ao médico, não é 

vedada a entrada na “zona suja”, mas não é esperado que ele aí entre, do mesmo modo 

que a um auxiliar não sendo impedida a entrada no gabinete do diretor, também não é 

esperado que aí permaneça prolongadamente. Também aos doentes são reconhecidos 

espaços de circulação livre ou espaços cujo acesso é vedado ou apenas permitido se 

acompanhando um profissional. Goffman (1993) descreve a vida social, sobretudo 

aquela que enquadrada no seio de uma instituição, como tendo um marcado caráter 

dramatúrgico destacando a mobilidade, no espaço, dos atores que prestam serviços a 

outrém, como uma permanente alternância entre os espaços de “fachada” ou frontais 

onde o desempenho é representado, e os espaços de “bastidores” ou de retaguarda, 

frequentemente nos confins dos lugares de representação, onde as equipas podem 

reexaminar o seu desempenho, expressar emoções e educar os membros menos 

competentes. Esta lógica parece refletir o caráter não menosprezável que a organização 

do espaço físico, bem como do modo como este é utilizado pelos diversos 

intervenientes imprimem às lógicas de poder vigentes nos serviços, bem como ao modo 

que os diferentes atores se representam para si mesmos e se apresentam a outros 

(Goffman, 1993). Tereso (2005) analisa o uso do espaço de sala de partos nesta 

perspetiva, caracterizando as salas de dilatação, ou as salas destinadas ao período 

expulsivo, como espaços nobres de fachada, onde o desempenho dos técnicos inclui a 

regulação do desempenho das parturientes e respetivas famílias. Por outro lado 

descrevem-se os espaços de bastidores da ação dos profissionais como os gabinetes 

médicos e dos enfermeiros, a sala de reanimação, a copa e a sala de trabalho, sendo que 

a cada um destes espaços se reconhecem dinâmicas distintas, decorrentes da natureza 

das atividades, que aí se desenvolvem e dos profissionais que aí permanecem mais ou 

menos regular ou prolongadamente, denunciando-se assim a relação próxima entre as 

características do espaço físico que cada profissional ocupa com a sua pertença 

identitária. 

 Goffman (2003) descreve alguns traços da dinâmica hospitalar e em particular 

do internamento que são transversais a um conjunto mais vasto de organizações como 

prisões, asilos, conventos, quartéis, ou campos de concentração. Estas, intituladas de 

instituições totais, (ou totalitárias na tradução francesa), estão organizadas de modo a 

atender indivíduos com características comuns, isolando-os da sociedade mais ampla 

por um período de tempo tendencialmente prolongado e impondo-lhes uma vida 

fechada sob a vigilância de uma administração rigorosamente formal, operacionalizada 
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pela equipa dirigente. Nesta perspetiva, desenvolver o papel de um elemento da equipa 

dirigente numa instituição com alguns destes traços é simultaneamente aprender a 

identificar-se com (e a praticar) um papel de controlo físico e social do outro, como 

garante da integração na organização. 

 Do ponto de vista da construção identitária dos indivíduos, importa também 

considerar, a par das relações que estes estabelecem com os outros e com o espaço 

físico onde se desenrola a ação em que participam, as relações que se estabelecem com 

os objetos físicos que suportam ou enquadram essa ação. Os objetos envolvidos na 

prestação de cuidados podem assumir contornos de marcadores identitários, na lógica 

que lhes confere Taboada-Leonetti (1990). Deste modo nos contextos de prestação de 

cuidados, importa considerar elementos como o uniforme, ou eventuais adereços ou 

instrumentos transportados que se configuram como resultantes, mas também 

promotores, de uma lógica simultaneamente identificadora e identizadora face aos 

grupos profissionais de referência ou a um atributo profissional específico. 
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CAPÍTULO 3. A EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTE DE ENFERMAGEM 

 
 3.1. O ensino da enfermagem 

 

 A formação de enfermeiros tem sido condicionada por vários fatores, dos quais 

se destacam a conceção da profissão e o desempenho que lhe esteve inerente ao longo 

do tempo. Assim, é de primordial importância atender ao facto de a enfermagem estar 

historicamente conotada com uma subsidiariedade em relação ao conhecimento e 

práticas médicas, e funcionalmente associada aos interesses do hospital, (Collière, 1999; 

d’Espiney, 1999) pelo que a formação de enfermeiros se desenvolveu num quadro em 

que se privilegiaram os conhecimentos do domínio da prática e da execução de técnicas. 

Esta prática e os correspondentes saberes, inscrevem-se num quadro de racionalidade 

técnica que ancora, quer no positivismo que percorreu o final do século XIX, quer nos 

modelos organizacionais defendidos por Frederick Taylor que preconizavam o “one best 

way” e que condicionou, a prazo, a separação entre teoria-prática e entre conceptores-

executantes. 

 É neste quadro de racionalidade técnica que, por exemplo, os enfermeiros dos 

serviços de saúde têm sido tradicionalmente, até há cerca de duas décadas, em grande 

medida excluídos das práticas do processo de formação dos seus futuros pares, em 

nome de um ideal asséptico da aprendizagem das práticas profissionais (d’Espiney, 

1999). Porém, na atualidade, novos papéis e responsabilidades são colocadas aos 

profissionais de enfermagem dos serviços de saúde, que desempenham funções de 

orientação e supervisão pedagógica de estudantes de enfermagem, fruto do cruzamento 

de alguns fatores no domínio do ensino da enfermagem, dos quais se destacam dois: por 

um lado, a partir da integração de novas conceções do processo de ensino-aprendizagem, 

parece ser consensual que a prática clínica consiste, não só num momento de aplicação 

de saberes adquiridos prévia e exteriormente, mas sim num espaço de aprendizagem de 

novos saberes, complementares aos adquiridos no momento da teoria e não só 

“confirmatórios” deste, sendo que os atores dos cenários da prática dominam também 

eles esses saberes específicos. Simultaneamente, um novo paradigma do ensino superior, 
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mediado pelo processo de Bolonha, mobiliza os estudantes de enfermagem para um 

papel mais activo no seu processo de aprendizagem relativamente à lógica anterior. 

 O Ensino de Enfermagem foi integrado no Ensino Superior em 1988, através do 

Decreto Lei nº 480/88 de 23 de dezembro, e colocado inicialmente sob a tutela conjunta 

dos Ministérios da Saúde e da Educação. O sistema de ensino superior em Portugal tem 

uma natureza dual em que coexistem um sub-sistema politécnico e um sub-sistema 

universitário, e em que pela sua formalização, desde 1979 pelo Decreto Lei nº 513-T/79 

de 26 de dezembro, subsiste alguma ambiguidade e até conflitualidade na distinção 

efetiva entre os dois sub-sistemas, pelo menos ao nível da sua conceptualização, e 

operacionalização (Simão, Santos e Costa, 2002). Não obstante tal dificuldade 

conceptual é possível notar uma marcada vocação ao nível do ensino politécnico para a 

fomação profissionalizante ao assegurar de uma: “sólida formação técnico-profissional 

e cultural assente em conhecimentos científicos básicos essenciais para a compreensão e 

solução de problemas concretos que permita o exercício de actividades profissionais e a 

activa participação em tarefas de desenvolvimento” (Ib, 2002, p. 192). Simultaneamente 

o ensino politécnico, herdando uma experiência do ensino profissional com uma longa 

história, e assumindo cumulativamente a missão de lhe conferir uma dimensão 

qualitativa adaptada à condição de ensino superior (Costa, 2000), deve ainda, a par do 

universitário, promover o culto da cidadania, da solidariedade e da criatividade, bem 

como o desenvolvimento das capacidades de conceção, inovação e análise crítica. 

 Como Mead e Moseley (2000) identificaram, referidos por Miers (2002), o 

ensino superior veio lançar à enfermagem, desafios que passam por ter que ganhar 

legitimidade através do desenvolvimento de uma cultura de investigação que sirva a 

prática da profissão, sem retirar importância e visibilidade à vertente do ensino das 

competências práticas. Ainda Miers (2002) recorre a um estudo de Carlisle et al (1996) 

em que cerca de 95% dos 600 professores de enfermagem encontravam benefícios para 

a enfermagem pela sua entrada no ensino superior, ao nível do acesso aos recursos e das 

oportunidades de desenvolvimento profissional. 

 Charles-Edwards (2000) e Burke (2005) ilustram o difícil processo de integração 

do Ensino de Enfermagem no Ensino Universitário em Inglaterra, como sendo um 

momento de “divórcio” entre o mundo dos professores de enfermagem e dos 

enfermeiros da prática que até aí tinham sido, em frequentes casos, inclusivamente 

colegas e amigos de trabalho por longos anos, tendo-se vindo a estabelecer uma 

separação e afastamento progressivo entre a cultura académica e a dos serviços. Ainda 



85 
 

no contexto inglês, Watson (2006) refere o facto de o curso superior de enfermagem 

permanecer ainda no meio Universitário numa posição periférica devido a uma pobre 

imagem social veiculada pelos meios de comunicação social, a oposições dentro e fora 

da profissão ao seu próprio desenvolvimento, e finalmente ao pouco investimento na 

investigação no seu domínio disciplinar específico. 

 Também em Portugal o acesso do ensino da enfermagem ao Ensino Superior, se 

veio a consubstanciar como uma consequência e simultaneamente como um motor do 

reconhecimento social e científico atribuído à profissão (Nunes, 2003;  Canário, 2005b; 

Amendoeira, 2006). 

 A integração da enfermagem no ensino superior determinou, um pouco por toda 

a Europa, uma reorganização das escolas ao nível da sua constituição e dos seus orgãos 

de gestão, e simultaneamente um incremento na formação académica dos seus docentes 

ao nível dos mestrados e doutoramentos. Em Portugal, a formação pós graduada dos 

docentes de enfermagem, realizada até à integração no Ensino Superior quase 

exclusivamente nas próprias escolas, passou a ser realizada nas Universidades, o que 

determinou um impacto sobre as próprias escolas de enfermagem.  

 Ao nível da cultura estudantil registaram-se igualmente alterações, passando os 

estudantes a incorporar nos seus modos de estar um caráter contestatário, crítico e 

problematizador que caracteriza os estudantes do ensino superior (Abreu, 2001). Este 

autor reforça ainda esta questão argumentando que a “declaração de repúdio por ideias 

subversivas” referida por Soares (1993), que outrora eram obrigados a subscrever, “foi 

substituída pela promessa de lutar pela dignidade da profissão, por melhores regimes de 

frequência de ensino, por melhores condições profissionais, por melhores condições de 

progressão na carreira e por um estatuto profissional de qualidade” (Abreu, 2001, p.180). 

 A inclusão do ensino de enfermagem no Ensino Superior Politécnico, em 

Portugal, não é uma discussão acabada, permanecendo o debate sobre a possibilidade da 

sua integração no Ensino Universitário e baseando-se os seus defensores no argumento 

de que será na Universidade que a enfermagem encontrará modos de assegurar a sua 

efetiva autonomia profissional a partir de uma formação científica, técnica, humana e 

cultural, ancorada a partir de condições mais favoráveis ao desenvolvimento de 

metodologias de investigação e de aprendizagem interprofissional (Amendoeira, 2006). 

 A passagem ao ensino superior veio, a par de uma série ampla de reformulações 

organizacionais e identitárias ao nível dos atores do cenário educativo na enfermagem 

em particular e da enfermagem em geral, determinar a necessidade de questionar as 
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filosofias e metodologias de intervenção pedagógica em uso. A tendência neste domínio 

estabeleceu-se em torno do desenvolvimento de projetos locais ou regionais de que é 

exemplo o caso “Ensino de Enfermagem: processos e percursos de formação”5 cujo 

objetivo principal passava pela implementação e o desenvolvimento:  

“de mudanças ao nível da forma de “ensinar e aprender”, contrariando a lógica da 

formação escolarizada, face a modelos que faziam parte do paradigma da educação 

profissionalizante que não foi alheio às escolas, em geral, e às escolas de enfermagem 

em particular, recorrendo a modelos construtivistas que integram de forma sistemática 

“os saberes teóricos e práticos”, a experiência, a reflexão e a articulação de 

aprendizagens formais e não formais” (Costa e Mestrinho, 2000, p. 10). 

 Simultaneamente ao processo de reorganização interna das escolas de 

enfermagem, a passagem ao ensino superior levou à reformulação das suas relações 

com o exterior, nomeadamente à necessidade de rutura com uma certa lógica de 

encerramento e cristalização de processos como ilustra d’Espiney (1997):  

“Os problemas colocados pela integração no politécnico, a necessidade de produzir 

saber em enfermagem, o início dos cursos de especialização, as solicitações que 

começam a surgir do exterior, relativamente à sua participação noutros projectos de 

cooperação, vão confrontar a escola com necessidade de romper com a lógica 

burocrática de resolução dos problemas em que tem vivido.” (1997, p.187). 

 Como que numa resposta direta à problematização de Luisa d’Espiney, Costa e 

Mestrinho (2000), ainda no âmbito do balanço do projeto “Ensino de Enfermagem: 

processos e percursos de formação” constataram que o estabelecimento de parcerias 

institucionais que envolveram os diferentes atores na formação inicial foi de facto uma 

prática que permitiu promover melhorias para a formação em enfermagem, bem como: 

“«repensar» os modelos convencionais de formação em enfermagem, apostando-se na 

mudança das práticas profissionais visando a inovação de modelos curriculares, de 

modelos de orientação de alunos, de modelos de orientação contínua e de modos de 

investigação” (2000, p.11). 

 

                                                            
5 Projeto que decorreu entre 1995 e 2000, com o apoio do Centro de Formação e Aperfeiçoamento 

Profissional do Departamento de Recursos Humanos da Saúde do Ministério da Saúde, e que incluiu 

docentes das escolas Superiores de Enfermagem e enfermeiros dos serviços prestadores de cuidados de 

saúde, envolvendo-se na realização de conferências, workshops, reuniões de grupo e parcerias. 
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 3.2. A experiência de ser estudante e o acesso ao ensino superior 

 

A história recente da sociologia e o advento da microssociologia com Goffman, 

trouxeram uma nova perspetiva no modo como se entende a vida social e, especialmente 

na tentativa de elaborar uma arquitetura conceptual, da forma como se desenrola a 

experiência individual da vida social, nas situações quotidianas da vida e ao nível das 

relações que se estabelecem em contextos limitados entre diferentes indivíduos, 

afastando-se da psicologia social (Joseph, 2003). Aponta-se como afirma Goffman, 

referido por Joseph, para o estudo: “não dos homens e dos seus momentos, mas 

principalmente dos momentos e dos seus homens” (2003, p.119). 

 A sociologia da educação, na esteira da própria sociologia, tem vindo a 

conhecer desenvolvimentos recentes que colocam um enfoque pronunciado na 

abordagem microsociológica aos contextos educativos (Canário, 2005a), lançando 

alguma luz sobre os processos no interior da sala de aula e a forma como estes atores 

experienciam e modelam esses processos, a par da constatação de uma crescente 

diversificação das problemáticas em estudo em parte condicionada pela crescente 

heterogeneidade da sociedade e consequente heterogeneidade da escola. Esta 

abordagem permite ainda o desvendar daquilo que Coulon (2002), ou Dubet e 

Martucelli (1996) designam como a «caixa-negra» da educação já que a sociologia da 

educação tem privilegiado as análises macro sociológicas em detrimento dos processos 

concretos na sala de aula, ou nos contextos educativos. 

Do olhar lançado sobre os microcontextos escolares, surge a interrogação sobre 

a ação dos indivíduos, bem como os fatores que a determinam ou as lógicas sociais em 

que se inserem. Nesta perspetiva, Dubet e Martucelli (1996) consideram que o aluno 

desempenha um papel primordial no estabelecimento da sua própria ação, passando a 

reconhecer-se como detendo um papel ativo no seu processo de socialização. A 

socialização à vida escolar deixa de ser entendida exclusivamente como um processo 

passivo de interiorização de normas, mas passa também a ser caracterizada como a 

relação que o indivíduo estabelece com as lógicas sociais que guiam a sua ação (Barrère 

e Sembel, 2005). A escola passa a ser entendida como um espaço de subjetivação onde 

os indivíduos estabelecem uma relação particular com a cultura escolar.  

Nesta lógica, reconhece-se ao indivíduo a capacidade de se formar e de agir 

enquanto estudante, não a partir da interiorização de um conjunto de papéis sociais que 
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sucessivamente lhe são propostos pela instituição escolar, mas sim a partir da respetiva 

capacidade de controlar a sua própria experiência, tornando-se coprodutor da sua 

experiência. A questão da subjetividade, tendo sido menosprezada pela sociologia 

clássica, tem sido definida como a impossibilidade de reduzir o indivíduo ao seu 

estatuto de aluno e às suas capacidades estratégicas de integração numa organização 

(Barrère e Sembel, 2005). 

 Em síntese, a socialização escolar não deixou de ser o cerne da análise 

sociológica ao longo da história da sociologia da educação, houve no entanto lugar a 

importantes alterações no entendimento da forma como a preponderância da ação da 

instituição e o papel do indivíduo se refletem nessa socialização. Num processo 

sobreponível, em parte, ao declínio da instituição relevado por Dubet (2002), a 

conceção da instituição como instância omnipotente e unificadora de socialização do 

indivíduo cede lugar a uma conceção que entende como central e determinante o espaço 

de atuação individual e as relações interpessoais dos atores (Barrère e Sembel, 2005). 

 A ideia da Educação como modo de transmissão de um legado cultural e 

científico às gerações mais novas, participantes no seu processo de socialização, tornou 

possível que a ideia de escolarização seja hoje perspetivada de uma forma “natural e a-

histórica” (Sacristán, 2000, p.8), e que, sendo tão natural e quotidiana, “nem sequer 

temos consciência da razão da sua existência” (Sacristán, 2000, p.7). De facto, pode ser 

surpreendente reconhecer que para muitos alunos que se deslocam à escola, a razão da 

sua frequência não é, de todo, clara ou imediatamente alcançável, podendo fazer parte 

de um pedido dos pais, satisfazer uma obrigação, reencontrar colegas, ou mesmo 

corresponder às instruções dos professores (Berbaum, 2002). 

 Foi no seguimento das revoluções liberal e industrial do final do séc. XVIII, e no 

contexto da afirmação dos estados-nação nos séculos XVIII e XIX, que a escola 

funcionou como instância agregadora e legitimadora de sociedades até aí fragmentadas 

ou dominadas (Canário, 2005a), ao pretender proporcionar aos indivíduos uma 

identidade nacional comum, baseada numa visão partilhada da história, cultura e o uso 

de uma mesma língua.  

 Herdando da Igreja um projeto de influência universal sobre as almas (Dubet, 

2002), a escola desempenhou, com efeito, o papel de uma instituição cuja dinâmica se 

enquadrava na lógica do programa institucional de Dubet (2002), tendo como fim 

produzir indivíduos socializados e sujeitos autónomos. No entendimento deste autor, o 

programa institucional definiu durante muito tempo a forma principal de trabalho sobre 
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o outro, podendo ser definido como: “o processo social que transforma valores e 

princípios em acção e em subjectividade através de um trabalho profissional específico 

e organizado” (Dubet, 2002, p.24), em que o professional-professor, dotado de uma 

vocação, apoiado em valores legítimos e universais e incorporando como seus os 

princípios da instituição, desenvolve uma ação a partir da qual procura socializar os 

indivíduos. 

 A escola, enquadrada nesta filosofia institucional, recriou e desenvolveu novas 

práticas de socialização do indivíduo, caracterizadas paradoxalmente por uma certa 

extraterritorialidade face ao mundo social protegendo a sua população-alvo das 

desordens do mundo e gerando relações sociais que não obedecem às normas a que 

estão sujeitos os cidadãos normais. O programa institucional reveste-se mesmo de um 

certa natureza mágica uma vez que transformava princípios abstratos universais em 

regras e práticas que se transformavam em rituais, que ainda que laicizados, rotineiros 

ou pouco conscientes são potencialmente recheados de sentido (Dubet, 2002). Numa 

leitura semelhante e a partir do quadro conceptual de Erwin Goffman sobre o 

desempenho institucional dos indivíduos, Bronfman e Martinez referem que: o 

“professor/instrutor representa a instituição, ele encarna não somente o conhecimento, 

mas também «a lei» e o poder” (1996, p.81).  

 O sucesso do modelo escolar, do ponto de vista da sua expansão e utilização, 

parece ser evidente, a título de exemplo e em investigação sobre o efeito socializador da 

escola sobre os indivíduos em escolas a milhares de quilómetros de distância e em 

países diferentes com pessoas diferentes, Bronfman e Martinez, constatam que a escola 

é na sua essência semelhante em inúmeros aspetos: “Temos, com efeito, a impressão de 

encontrar a mesma sala de aula, o mobiliário é semelhante e mesmo a decoração” (1996. 

p.64), acrescentando ainda: “A coincidência das nossas observações, no que concerne às 

interacções horizontais, a sua aparente “invisibilidade”, as suas estruturas e 

características, não nos parece um acaso, mas a expressão de um modo de 

funcionamento que caracteriza a Escola.” (1996. p.64). 

 Para Perrenoud, e do ponto de vista dos alunos, “a escolaridade é uma longa 

marcha” (1995, p.17), cuja vivência pode assumir os contornos do papel desempenhado 

pelos utentes das instituições totalitárias no sentido que lhe confere Erwin Goffman 

(2003). Aquele autor justifica esta associação baseada no facto de a ocupação de aluno 

ser (nas fases iniciais da escolarização) pouco livremente escolhida, no aspeto de 

depender fortemente de terceiros, de ser exercida permanentemente sob o olhar de 
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outros e de estar constantemente sujeita a uma avaliação de qualidades e defeitos da 

pessoa.  

 A experiência de “ser aluno” determina um estatuto transitório (Coulon, 2005), 

na medida em que a escola é vivida muitas vezes como uma antevisão e preparação para 

o futuro e não como o presente em si mesmo (Perrenoud, 1995). Ainda assim o papel de 

aluno compreende o desenvolvimento ao longo da (longa) vida escolar, um saber agir 

específico e complexo que conotam esta atividade com um ofício (Perrenoud, 1995; 

Coulon, 2005) constrangido por uma série de elementos determinando uma condição 

estudante (Felouzis, 2001), condição esta caracterizada por uma grande heterogeneidade 

de experiências (Sacristán, 2003). Ainda na mesma linha, para Santomé (1995), a 

aprendizagem do “papel de estudante” é mesmo uma das primeiras aprendizagens que a 

criança desenvolve fora do ambiente familar, (Bronfman e Martinez, 1996). 

Do aluno tem, historicamente, sido esperado um conjunto de comportamentos 

específicos associados a um estatuto de menoridade (Sacristán, 2003), que tem origem 

na figura da criança a educar, confundindo-o com a própria infância. Deste modo, a 

figura do aluno, independentemente do grau de ensino em que o indivíduo se situe, 

encontra-se ainda hoje imbuída de uma forte conotação de inferioridade face a algo (um 

saber específico, uma atividade profissional), ou a alguém (o professor, profissionais de 

um domínio específico). 

 A investigação em educação tradicionalmente tem descrito a atividade do aluno, 

nas suas várias dimensões, a partir de uma dimensão externa à lógica da própria ação, e 

portanto, a partir da perspetiva do investigador, quase sempre também pertencente à 

classe docente. Na procura da resposta para a questão do que mobiliza os alunos para as 

aulas, Bronfman e Martinez (1996), alertam para o facto de a vivência dos alunos em 

contexto escolar não ser facilmente acessível. 

A par do aspeto incontornável de o aluno constituir, pelo menos no plano 

discursivo, o cerne da atividade escolar e estar quantitativamente mais representado 

nesta, verifica-se que esse mesmo aluno não tem sido objeto de investigação 

aprofundada, ou pelo menos de uma forma tão significativa do que outros intervenientes 

no processo, nomeadamente os professores (Sacristán, 2003).  

Ainda assim, diversos autores, tomando o aluno como alvo de estudo têm-lhe 

reconhecido um papel importante e merecedor de atividade investigativa própria 

(Felouzis, 2001; Coulon, 2005), chegando mesmo a defender a ideia que estes 
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desenvolvem um ofício próprio inerente às tarefas e aos condicionalismos que lhes são, 

efetivamente, impostos (Perrenoud, 1995). 

 A par do distanciamento físico dos contextos escolares do mundo real, também 

ao nível dos saberes Canário (2005a), refere uma certa relação de exterioridade com o 

saber, uma vez que na escola se consome por regra um saber veiculado a partir do 

exterior, sem uma verdadeira apropriação dos conceitos por parte dos seus atores. Para 

este autor alguns estudos empíricos revelam que os alunos desenvolvem posturas 

utilitaristas, face à escola e ao saber que adquirem na escola. Na mesma linha de 

pensamento Perrenoud (1995), defende que uma relação estratégica com a escolaridade 

leva, frequentemente, a uma relação utilitarista e até cínica com o saber, aprendendo-se 

cada vez mais para sobreviver no meio adverso que é a escola, do que como forma de 

desenvolvimento pessoal. Daqui decorre que o investimento dos alunos no trabalho 

escolar resulta do cruzamento de vários fatores que em cada momento se cruzam para 

gerar lógicas de relacionamento com a escola e com o saber, únicas. Assim fatores 

como o peso das rotinas associadas à escola, o interesse genuíno pela aprendizagem, o 

desejo de agradar, ter protagonismo ou de assegurar vantagens sociais ou materiais, e o 

medo da repressão, representam importantes variáveis na forma como cada indivíduo 

lida com a escola e se vê a si mesmo como aluno. Grignon e Gruel (1999) enquadram o 

modo como os indivíduos vivem a sua escolaridade num continuum entre dois pólos: o 

da vida estudiosa (que se traduz no mais alto grau de subordinação do modo de vida aos 

estudos com o aprimoramento do ascetismo e da renúncia) e o da vida de estudante (que 

compreende formas de vida menos estudiosas e mais imersas na vida ordinária). 

Simultaneamente, às questões relacionadas com as competências que os 

indivíduos devem desenvolver, ao longo da sua formação inicial, relacionadas com o 

currículo formalmente estabelecido e as atividades escolares formalmente instituídas, a 

identidade profissional dos estudantes é coconstruída e vivida por estes a partir de 

outras dimensões da sua vivência no decorrer da sua vida académica e escolar, 

enquadráveis naquilo que na literatura vem sendo descrito como o currículo oculto. Este 

é entendido como as aprendizagens realizadas de forma não intencional/programada ao 

longo do curso que, não sendo manifestas nos planos curriculares e programas de ensino, 

constituem, de facto, parte integrante e efetiva da experiência do aluno ao longo da sua 

escolaridade, e que refletem em parte, entre outros aspetos, a estrutura sócio-

organizacional da escola e do ensino (Ribeiro, 1999), ou ideologias latentes (Sacristán 

(2000). Perrenoud (1995), avança com dois distintos paradigmas da noção de currículo 
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oculto: O paradigma da censura, em que: “actores sociais têm intenções escondidas, 

ainda que de forma vaga, pouco verbalizada ou intermitente: agem sem dizerem «o que 

escondem no espírito»” (p.161-162); e por outro lado o paradigma do desconhecimento, 

em que, fruto da complexidade da organização escolar, ocorram experiências que não 

sejam deliberadamente programadas. Santomé (1995), de uma forma mais ampla, e a 

partir da investigação de inspiração etnográfica classifica o curriculum oculto todo o 

conjunto da aprendizagens que o aluno desenvolve fruto do conjunto de interações 

(conscientemente determinadas ou não) que se dão no quotidiano escolar, em contexto 

da sala de aula, ou em qualquer outro aspeto da vida escolar.  

Esta visão de uma experiência escolar que do ponto de vista das aprendizagens 

se cifra em muito mais do que o que oficialmente programado, é de resto comparável 

àquilo que de uma forma bastante mais vasta outros autores referem como sendo a 

própria experiência de vida e que se reporta ao conjunto de aprendizagens que a 

experiência de vida por si comporta. Autores como Pain (1990), Hrimech (1996) e Josso 

(1991), defendem que a própria atividade de viver subentende a experiência de um 

currículo oculto inerente à própria vida e que se concretiza em aprendizagens realizadas 

de um modo informal, que contribuem indelevelmente para o desenvolvimento da 

identidade do indivíduo. 

 O ensino superior é fonte de desenvolvimento económico e pólo de educação ao 

longo da vida, sendo um importante, se não o principal, instrumento de transmissão do 

conhecimento cultural e científico da humanidade. As universidades detêm 

historicamente a função da construção e da transmissão do saber acumulado (Delors, 

1996). 

Do estudante que chega ao ensino superior é esperado que tenha desenvolvido 

ao longo do seu percurso académico e pessoal na instituição escolar, competências 

diferenciadas aos mais diversos níveis. Com efeito, doze anos, pelo menos, de 

experiência na instituição social que é a escola produzem saberes, que lhes permitem 

navegar numa organização da mesma natureza ainda que fisicamente diferente, ou com 

novas dinâmicas (Perrenoud, 1995). 

 A frequência do ensino superior coincide temporalmente, na maior parte dos 

estudantes, com transformações relacionadas com as suas próprias condições de 

existência que se consubstanciam na passagem da adolescência tardia para o estado 

adulto. Esta fase da trajetória de vida dos indivíduos que tradicionalmente compreendia 

um processo mais ou menos linear de transição, para um destino, descrito por Pais 
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(2001), como metasocialmente conferido, e compreendendo pontos de chegada 

previsíveis, claros e assegurados, é hoje descrita (fruto de fatores como a maior 

dificuldade em assegurar um emprego ou novas formas de parentalidade e de 

conjugalidade) como um fenómeno de desinstitucionalização da condição juvenil, ou 

singularização biográfica (Charlot, 1997). 

Felouzis (2001) refere-se ao processo de integração do estudante no ensino 

superior como um período de (re)construção identitária em que, não obstante o enorme 

peso institucional da escola e da sua condição de estudante aparentemente não 

concederem grandes margens de ação individual, os indivíduos não se constituírem, de 

todo, elementos passivos no seu percurso escolar. Os sucessos, os insucessos e as 

transformações por que passam são também fruto de uma ação pessoal que se constrói 

diferentemente de indivíduo para indivíduo, de curso para curso, e de instituição para 

instituição.  

 De entre as especificidades que revestem o ensino superior, e que pode por isso 

constituir uma novidade para o estudante, salienta-se uma nova relação com os 

professores. Para Felouzis, e do ponto de vista dos estudantes, o mundo dos professores 

é um mundo estranho, pautando-se pela distância, que, para além de física (circuitos 

diferentes, horários e agendas diferentes), é também organizacional e dinâmica, “eles 

[os estudantes] falam dos professores no modo de «eles e nós»” (2001, p.77). Definem-

se em blocos diferentes, que estão grande parte das vezes em oposição.  

 A distância dos professores relativamente aos estudantes pode gerar nestes um 

desconhecimento das expectativas que aqueles têm sobre a sua prestação. As suas 

exigências são mínimas e só os exames dirão ao aluno se este tem ou não trabalhado 

bem (Felouzis, 2001; Coulon, 2005). De resto, os exames determinam em grande 

medida o calendário da vida dos estudantes. Quanto maior é a proximidade do exame no 

tempo, mais estes ritmam vida do estudante de uma forma notável. Tornando-se 

elementos fundamentalmente determinantes na auto imagem dos indivíduos: “bem mais 

do que o sucesso, é o seu “eu” que está em jogo” (Felouzis, 2001, p.91). 

 O ensino superior comporta também a especificidade da massificação de práticas, 

pelo menos em algumas disciplinas, e que pode contribuir para o estabelecimento de 

relações frágeis entre os próprios estudantes, ou mesmo algum grau de anonimato, que 

só é ultrapassado por um investimento pessoal nos momentos extra curriculares.  

 O estudante experiencia também ao nível da relação com os saberes e com a 

aprendizagem, alterações àquilo que foram as suas vivências prévias. Na perspetiva de 
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Coulon (2005), existem algumas dimensões da aprendizagem que têm aqui 

especificidades do ponto de vista do aluno: os tempos (diferente organização do ano 

escolar, cargas horárias menores), os espaços (instituições de dimensões enormes), as 

regras, (maior diferenciação de normas de funcionamento da instituição), e os saberes 

(que se caracterizam pela sua quantidade e amplitude, e pelos laços visíveis que 

estabelecem com uma vida profissional). 

 Neste sentido, para Coulon (2005) a primeira tarefa que um estudante deve 

cumprir quando chega ao ensino superior é aprender o seu trabalho de estudante. A 

iniciação ao novo contexto e os respetivos rituais de passagem conduzem a um processo 

de mudança de estatuto de aluno para estudante, (Coulon, 2005). Para este autor, a 

entrada no ensino superior, e o tornar-se um “membro” no sentido etnológico do mesmo, 

compõe-se em três distintos momentos, genericamente coincidentes de resto, com 

outras tipologias de rituais de passagem:  

 - O estudante recém-chegado perde a identificação com os contextos anteriores, 

traduzindo-se numa separação com o estatuto passado. 

 - É um tempo forte de aprendizagem em que o estudante, tendo perdido os seus 

referenciais anteriores e ainda não tendo aderido aos novos, se questiona e põe em causa 

entrando num período de ambiguidade.  

 - A fase da conversão, em que se adere ao novo papel, e se passa ao estatuto de 

veterano. 

 A entrada no ensino superior enquanto instituição escolar, mas também como 

antecâmara para uma área profissional específica, consiste, na aprendizagem de um 

novo papel social e, como foi adiantado, na integração num submundo especializado de 

conhecimento e de atividade, o que pressupõe um processo de socialização secundária 

tal como ele é referido por Dubar (1997).  

 

 

 3.3. A entrada no CLE. Motivações, percursos, expectativas. 

 

 A socialização ao mundo profissional da enfermagem começa muito antes da 

entrada no curso, sendo construída ao longo do percurso prévio de vida, e prolongando-

se durante a formação inicial e pela vida profissional. Simultaneamente à aprendizagem 

de uma profissão, o estudante de enfermagem partilha naturalmente também do 

processo de adaptação ao ensino superior, sendo que este comporta especificidades e 
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novas competências que há que desenvolver, de uma forma mais ampla, pelas 

características do próprio ensino superior, mas, em concreto, também competências 

específicas relativas à natureza da formação e da instituição que se frequenta, bem como 

do processo de socialização à enfermagem enquanto profissão. Em síntese,  concebe-se 

a socialização profissional dos estudantes de enfermagem como um processo complexo 

onde estes, progressivamente, apreendem e tomam consciência dos diferentes papéis 

que são chamados a desempenhar e das competências que os mesmos lhes exigem 

(Antunes, 2007). 

 Como qualquer outra profissão, e em especial aquelas que se enquadram no 

conceito de profissão de relação, a enfermagem é significativamente afetada pela 

sociedade que serve e em que se insere. O contexto social modela as atitudes da 

sociedade face aos enfermeiros e influencia inevitavelmente os indivíduos que optam 

pela profissão de enfermagem.  

 Da análise aos motivos subjacentes à escolha pelo acesso ao curso de 

enfermagem, a literatura evidencia um conjunto diverso de fatores contribuintes, que, 

mais do que funcionarem  isoladamente, se interrelacionam, potenciando as motivações 

dos indivíduos. 

 Vários estudos realizados com estudantes de enfermagem e enfermeiros relevam 

como fatores de ordem intrínseca aos próprios indivíduos, o facto de a opção pelo curso 

estar fundamentalmente relacionada com o desejo de realizar uma carreira profissional, 

que possa dar resposta a uma “vocação assistencial” relacionada com a ajuda ou o 

cuidado a outros e o gosto pelas relações humanas (Barribal e While, 1996; Costa, 1998; 

Karaoz, 2004; Rognstad, Nortvedt e Aasland, 2004; Correia, 2008; Mooney, Glacken e 

O’Brien, 2007) ou o sentimento de fazer algo útil (Grainger e Bolan, 2006), ainda que, 

aparentemente de uma forma contraditória, como refere Canário (2005b), as suas 

escolhas profissionais iniciais se centrem habitualmente nos locais de prestação de 

cuidados onde domina o primado da tecnologia.  

 A par da atitude de natureza altruísta inerente à prestação de ajuda, Miers, 

Rickaby e Pollard (2007), referem por parte dos novos recrutas em enfermagem, a 

procura de uma atividade dinâmica, que proporcione recompensas pessoais e 

profissionais. A par destas motivações Day, Field, Campbell e Reutter (2005), referem 

também o facto de a enfermagem poder proporcionar experiência de diversidade de 

contextos profissionais e áreas de atuação, sem mudar de carreira.  
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 Ainda como outros factores relevam-se, a par da importância atribuída à 

formação superior, o contacto prévio com a realidade da prática de cuidados, o 

relacionamento com pessoas significativas que se constituem como referências do grupo 

profissional e o apoio técnico especializado na orientação das suas escolhas (Correia, 

2008). 

 O confronto com as diferentes imagens sociais da profissão, refletidas em 

grande medida pelos media constitui igualmente um fator determinante na decisão de 

tentar aceder ao curso e entrar na carreira (Grainger e Bolan, 2006; Mooney et al., 2007).  

 A questão do acesso ao mundo do trabalho e da empregabilidade tem sido um 

fator importante na procura do curso e do acesso à profissão, uma vez que 

especificamente em Portugal o mercado de trabalho tem tradicionalmente, e até meados 

da década de 2000-10, absorvido a maioria dos enfermeiros recém-formados (captando 

inclusivamente muitos profissionais formados em Espanha), o que no atual cenário de 

dificuldade em conseguir um trabalho imediatamente após a formação no ensino 

superior, para muitos cursos, tornou durante muitos anos licenciatura em enfermagem 

um curso altamente desejável. 

 Por outro lado, a questão da proximidade (ou interpenetração) conceptual e 

funcional, com a área médica, conjugada com uma certa inacessibilidade à mesma, tem 

determinado, historicamente, que os cursos que dão acesso às profissões no domínio da 

Saúde, constituam metas bastante concorridas, quer pelos benefícios estatutários e 

materiais associados à profissão, quer em termos da possibilidade do exercício de uma 

“vocação assistencial” de ajuda a outrém.  

 Os estudantes têm inevitavelmente no início do curso um conjunto de 

representações sobre a profissão (McLafferty, 2005), e o conhecimento dessas 

representações reveste-se de importância acrescida se se atender à constatação de 

Gallagher (2007), que refere que os preconceitos de partida dos estudantes 

relativamente à enfermagem ou aos enfermeiros se refletem mais tarde na sua prática de 

estudantes, já que aqueles se constituem como mediadores entre as intenções expressas 

no currículo e a sua experiência pessoal durante os estudos, influenciando as suas 

aprendizagens. Assim, relativamente às representações iniciais sobre a profissão 

Eklund-Myrskog, (2000), refere, a partir dos seus trabalhos, que no início do curso 

existe um entendimento bastante superficial do que deve ser a ciência do cuidar, 

registando-se ao longo do curso aquilo que a autora refere como sendo um processo de 

insight sobre a profissão. Day et al. (2005), analisando a socialização dos estudantes 
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referem que, no início da formação, estes têm uma imagem da profissão algo idealista, 

(que coexiste no último ano com elementos mais realistas, ao se aperceberem dos 

constrangimentos que a vida profissional lhes vai impor). Para os sujeitos deste estudo 

os principais atributos positivos enunciados relativamente ao desempenho de uma 

enfermeira, referem-se à sensibilidade relativamente aos outros, o cuidado, a compaixão, 

o suporte e a eficiência. Os principais atributos negativos incluíram o desrespeito em 

relação aos doentes, tratar os doentes como máquinas, “rotulação - labelling” (não 

individualização dos cuidados), ignorar os outros ou fazer juízos de valor. Conceitos 

centrais relacionados com as ideias iniciais dos estudantes parecem ser o altruísmo e a 

interação enfermeiro – doente. As exceções nos discursos analisados partiam de 

indivíduos que procuravam no curso o acesso a experiências de natureza eminentemente 

técnicas, (tendo estes indivíduos vivenciado uma experiência de grande dissonância 

cognitiva nas primeiras fases do curso). Também nesta linha, Grainger e Bolan (2006), 

referem que os estudantes que iniciavam o curso tinham uma visão mais idílica da 

enfermagem (comparativamente com os estudantes que terminavam o curso), revelando 

uma imagem mais marcada da enfermeira apaixonada pelo seu trabalho, tendo um 

sentimento mais marcado de que a enfermagem era um trabalho estimulante, e que 

enfermeiras eram pessoas que se sentiam bem com o seu trabalho. 

 A investigação sobre o desenvolvimento e a evolução da identidade profissional 

dos estudantes de enfermagem revela consensualmente que os estudantes, no momento 

do início do curso, têm uma representação, não só do que é ser enfermeiro (Adams et al., 

2006; Grealish e Ranse, 2009), mas também das áreas ou especialidades onde querem 

vir a trabalhar (Hayes et al., 2006). Cook, Gilmer e Bess (2003), a partir de informação 

recolhida no primeiro dia do curso, evidenciaram que muitos estudantes nem sempre 

identificavam a enfermagem como uma disciplina autónoma. As representações prévias 

(Spouse, 2000) e a exposição inicial no curso à profissão e aos contextos de prática 

(Andrew, McGuinness, Reid e Corcoran, 2009), revelaram ainda ter uma profunda 

influência na decisão de continuar no curso, ainda que esta manutenção tivesse 

constrangimentos de ordem académica ou social. A perceção frequente de uma 

discrepância entre o trabalho prescrito e o real praticado pelos membros da profissão foi, 

por outro lado, associada à decisão de abandonar o curso (Grainger e Bolan, 2006). 

 Num estudo realizado com estudantes do primeiro ano de vários cursos superiores 

na área das Ciências da Saúde e do Serviço Social, incluída a Enfermagem, Adams et al. 

(2006), para além de mostrarem que estes estudantes, já detinham uma identidade 
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profissional relativamente forte no momento da entrada para o seu respetivo programa 

de estudos, mostrou também que a intensidade deste sentimento identitário variava no 

entanto de curso para curso, registando-se as mais fortes identidades profissionais no 

grupo de estudantes de fisioterapia, enquanto as mais fracas entre o curso de assistência 

social. 

 Para Rognstad, Nortvedt e Aasland (2004) a análise das escolhas dos jovens 

estudantes de enfermagem pelo curso é indissociável da compreensão dos valores que 

regem a sociedade pós moderna e do papel que estes têm na construção da identidade 

pessoal e profissional. Deste modo, a diminuição de valores uniformemente partilhados 

aliada a uma certa “emancipação cultural”, contribuiu para o desenvolvimento de 

preocupações narcísicas nos jovens e uma predominância de motivação e valores 

autodirecionados, influenciando o seu processo de decisão relativamente ao futuro, 

levando-os a procurar experiências que fomentam o desenvolvimento pessoal e a busca 

de um trabalho que acham ter sentido e ser envolvente. Valores e virtudes como a 

honestidade, devoção, caridade, ajudar os doentes e sofredores aliviando a dor, eram 

motivos para se tornar enfermeira há algumas décadas atrás e não são absolutamente 

determinantes num contexto pós moderno em que predomina a pluralidade de códigos 

morais.  

 Rognstad et al., (2004) questionaram-se ainda sobre a razão da busca intensa dos 

estudantes de enfermagem pelo contacto humano, atribuindo aos resultados do seu 

estudo um caráter de ambiguidade, já que, se por um lado os estudantes querem praticar 

o altruísmo, por outro lado eles desejam e esperam simultaneamente receber feedback 

positivo por parte dos doentes a quem ajudam. Adiantam deste modo a hipótese de a 

solidão subjacente ao individualismo atual e à construção da identidade, determinar ela 

própria através do contacto humano a busca de uma pertença à sociedade, e o feedback 

dos doentes para a sua construção de identidade e autorrealização. Como implicações do 

estudo, os mesmos autores referem que para os estudantes o “self-concern” é pelo 

menos tão importante como o “hetero-concern”. Esta ambiguidade levaria 

inclusivamente a (re)considerar o modo como os cuidados são prestados, questionando 

em que medida um elevado “self-concern” leva a prestação de cuidados de qualidade, 

ou do estabelecimento de relações de qualidade diferenciada, por parte de estudantes (e 

futuramente de profissionais) que recebem menos feedback por parte dos doentes. 
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 3.4. Ser Enfermeiro, um conceito em desenvolvimento. 

  

 O conjunto de fatores que influenciam a construção da identidade profissional ao 

longo do CLE é vasto, e intrinsecamente conectado, destacando-se aqueles que 

diretamente estão relacionados com a experiência vivida ao longo da frequência do CLE. 

Simultaneamente, Ware (2008) traça uma relação forte de influência das anteriores 

experiências de vida e a cultura dos estudantes,  no seu processo de socialização. Tendo 

um caráter biográfico, a identidade de cada indivíduo é reportável ao seu percurso de 

vida, pelo que importa considerar neste processo o facto de os estudantes do CLE se 

situarem na sua esmagadora maioria e biograficamente, como já foi referido, no tempo 

de transição importante que enquadra a passagem da adolescência para a idade adulta. 

 A construção de uma identidade profissional, em que a dimensão pessoal é uma 

componente intensamente mobilizada, processa-se assim simultaneamente a um tempo 

forte de desenvolvimento pessoal (Idczak, 2007; Shepherd, 2008), e está 

inextricavelmente associada, ao longo da progressão no curso, ao aumento da 

autoestima nos estudantes (Begley e White, 2003). 

 O desenvolvimento da identidade de enfermeiro é um processo de socialização 

profissional que pressupõe a interiorização de um conjunto de valores profissionais, 

entendidos como o conjunto de atitudes, crenças e prioridades que norteiam o 

pensamento e a prática profissional e dão coesão ao grupo. Neste aspeto é determinante 

que os estudantes entendam claramente em que medida os seus valores pessoais e os da 

profissão a que acedem se cruzam (Thorpe e Loo, 2003). 

 A aprendizagem dos valores profissionais, muitas vezes tomados como 

“óbvios”, faz-se em grande medida por processos informais e inconscientes através da 

participação em atividades sociais (Eraut, 2004), ou são comunicados indiretamente 

através de políticas, procedimentos ou padrões de qualidade (Karen e Kotzer, 2009).  

 Diferentes organizações de enfermeiros ou de ensino de enfermagem defendem 

a adoção e o desempenho profissional com base em valores profissionais. Vezeau, 

(2006) reportando-se ao conjunto de valores profissionais definidos pela AACN 

(American Association of Colleges of Nursing), (Altruísmo, Autonomia, Dignidade 

Humana, Integridade e Justiça Social) discute algumas das dificuldades que os 

estudantes podem sentir na interiorização destes valores. A título de exemplo refere que 

os estudantes podem facilmente confundir uma prática altruísta com um auto cuidado 
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deficitário, ou que os excessos na busca de práticas autónomas podem dar azo a 

ilegalidades.  

 No estudo de Ware (2008), a maior parte dos estudantes, incluiu na descrição do 

seu processo de assunção de si mesmos enquanto enfermeiros a mudança na perspetiva 

dos utentes de quem cuidavam, de um enfoque centrado em necessidades físicas, 

unidimensionais e imediatas, para um enfoque mais global. Neste trabalho os estudantes 

reportam ainda o desenvolvimento de atitudes profissionais como a não realização de 

juízos de valor e aceitação face aos comportamentos dos utentes, bem como o facto de 

se tornarem culturalmente mais conscientes. 

 Os resultados da investigação desta autora estão de acordo com outros estudos 

realizados com o propósito de evidenciar que valores profissionais os estudantes 

integram ao longo da sua formação inicial em enfermagem, e incluem: o respeito pelo 

outro, a confiança, a não maleficiência, o zelo pelo interesse e autodeterminação dos 

utentes. 

 Ainda do ponto de vista da construção do significado do que é ser enfermeiro, 

Secrest, Norwood e Keatley (2003) descreveram, a partir de uma perspetiva 

fenomenológica, o que significava para os estudantes ser profissional, emergindo do 

estudo três distintas, mas interelacionadas dimensões: o sentimento de pertença a um 

grupo específico, de ser uma parte valorizada de um todo maior; o conhecimento 

necessário para informar utentes e famílias, sentindo-se competentes; a afirmação, 

capaz de induzir a mudança, na vida dos outros, sentindo autonomia e independência. 

A entrada num grupo profissional compreende o desenvolvimento de uma 

identidade própria provisoriamente definida (Abreu, 2001), e é neste sentido que os 

sucessivos percursos académicos e profissionais tendem a promover por um lado a 

reformulação das representações sobre a profissão e por outro a consolidação de 

identidades específicas no interior de cada grupo, promovendo uma certa diferenciação 

identitatária. Moir e Abraham (1996) demonstraram, neste sentido, que os estudantes de 

enfermagem produzem inicialmente uma perspetiva mais ou menos partilhada da 

enfermagem generalista, mas que mais tarde podem criar uma identidade positiva e 

específica numa dada área do desempenho da enfermagem, a partir de comparações pela 

negativa com a enfermagem generalista. Por exemplo, no caso estudado, os estudantes 

de Enfermagem Psiquiátrica definiam a Enfermagem Generalista como rotineira e 

técnica, e requerendo menos competências. 
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Relativamente à integração do conjunto de valores profissionais, Day et al. 

(2005), referem que os estudantes que entraram na escola com valores comparáveis ou 

compatíveis com os da instituição, ou aqueles que não tinham conceções muito 

definidas, se aproximaram mais ao longo do curso das conceções dos membros da 

escola. Aqueles que não tinham inicialmente ideias muito definidas sobre o que era a 

enfermagem, pareceram assimilar prontamente os valores da profissão, partilhando-os já 

no segundo ano de uma forma muito próxima com o conjunto de estudantes que tinha à 

partida conceções mais esclarecidas e conformes às correntes de pensamento do 

contexto. Os estudantes que não subscreviam à partida os mesmos valores, mantiveram 

dúvidas relativamente ao seu lugar na enfermagem, o que sugere que a prontidão com 

que o estudante abraça os valores da profissão influenciará posteriores graus de 

socialização. Vanhanen e Janhonen (2000), em estudo que procurava entender em que 

medida as conceções iniciais dos estudantes de enfermagem mudavam relativamente à 

profissão durante o curso, referem também que a orientação pré-curso se mantém ao 

longo da formação. 

No entender de Carricaburu e Menoret (2004), Everett Hughes - um dos 

primeiros sociólogos a publicar trabalhos sobre os enfermeiros, na década de 1950 - 

influenciou decisivamente o estudo da formação dos profissionais na área da saúde, ao 

conceptualizar a socialização profissional como uma processo de iniciação numa aceção 

etnológica, e como uma conversão da pessoa a uma nova forma de ver o mundo, no 

sentido religioso do termo. Mais tarde, e segundo Dubar (1997) e Carricaburu e 

Menoret (2004), Fred Davis (1968) mobilizando as perspetivas de  Hughes, demonstrou 

como os estudantes de enfermagem transformavam progressivamente as imagens 

iniciais “profanas” que tinham da profissão para uma visão mais consonante com os 

ideais que a profissão se autoatribuía, sintetizando este processo num conjunto de seis 

fases do que o autor apelida de “conversão doutrinal": 

A inocência inicial, que se caracteriza pela crença no que devem ser os cuidados 

de enfermagem, baseados nos valores da cultura cristã, tais como a “bondade”, o “amor” 

pelos que sofrem. É um período breve que dura alguns meses e que se desenvolve 

durante os períodos iniciais de observação dos contextos. 

O reconhecimento da incongruência, que corresponde ao choque do confronto 

com a realidade, da tomada de consciência de que a profissão não é exatamente "aquilo 

que se esperava" e de que existe uma significativa discrepância entre as suas 

expectativas e o conteúdo real do mundo profissional que presenciam. 
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O “ligar” (psyching out), que corresponde ao momento em que os estudantes 

intuem o que se espera deles e o modo como devem responder a essas exigências. É um 

momento crucial na medida em que é agora que se estabelece um «quadro cognitivo» de 

referência que será utilizado na última fase de socialização. 

A simulação do papel. Trata-se da aceitação do papel para desempenhar, tendo 

sempre consciência do distanciamento entre as conceções “profanas” iniciais e a 

realidade das expectativas que recaem sobre os profissionais no mundo profissional, 

podendo mesmo estabelecer-se um certo processo de alienação de si por parte dos 

indivíduos. 

A interiorização provisória. Situa-se, nos estudos de Davis, globalmente após o 

primeiro ano, refletindo um processo de aceitação de uma dualidade entre o “eu” 

profano e o “eu” profissional. 

A interiorização estável. Concebida como a aquisição dos reflexos profissionais, 

a incorporação do papel que permite a rejeição estabilizada do eu "profano", ignorando  

seletivamente certos aspetos do seu «eu» anterior, dando lugar à instalação numa nova 

visão profissional do mundo reforçada pelos contactos regulares com os profissionais. 

 A literatura baseada na investigação mostra ainda outros fatores associados ao 

desenvolvimento da identidade profissional. Do ponto de vista cognitivo Adams et al., 

(2006) relevam que estudantes com maiores competências na organização do 

conhecimento com vista à resolução de problemas parecem ter mais facilidade em 

adotar um novo papel e desenvolver uma identidade profissional. Outros fatores 

importantes, para os mesmos autores, são a experiência prévia na prestação de cuidados, 

um melhor sentido de trabalho em equipa, e um maior conhecimento sobre a sua 

profissão.  

 Para Barnsteiner, Disch, Hall, Mayer e Moore (2007), a investigação demonstra 

que práticas de educação interdisciplinar (teóricas e práticas) visando o 

desenvolvimento de competências de trabalho em equipa contribuiria para um trabalho 

colaborativo mais eficiente e indiretamente para a melhoria dos cuidados de saúde, 

diminuindo simultaneamente dinâmicas de “tribalismo” ou de protecionismo 

profissional. De facto, e na linha do que argumentam Kyrkjebø e Hage (2005), a maior 

parte dos profissionais são educados em grupos homogéneos de estudantes, com uma 

integração mínima entre diferentes disciplinas. Supõe-se que os diferentes profissionais 

de saúde colaborem entre si depois de se formarem, e no entanto ao longo da sua 

formação inicial essa colaboração interprofissional não existe ou é incipiente. Segundo 
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Barnsteiner et al. (2007), nos EUA existe uma prática em desenvolvimento e crescente 

de reunir estudantes da formação inicial de diversas áreas na prestação de cuidados de 

saúde, com o objetivo de promover a aprendizagem conjunta, conhecer os papéis dos 

outros e estimular o trabalho em equipa. Através desta metodologia proporciona-se aos 

estudantes a possibilidade de explorar as semelhanças e as diferenças entre os diferentes 

grupos profissionais que permita uma verdadeira parceria. 

 Ainda no domínio do trabalho interdisciplinar, Corser (2000) em revisão da 

literatura relativa à relação contemporânea entre enfermeiros e médicos, conclui que os 

técnicos de saúde correm o risco de não compreender inteiramente as razões dos seus 

modos de funcionamento devido ao facto de as causas que lhes estão subjacentes serem 

legados bastante antigos. Nesta síntese, o autor revisita o estudo clássico de 1961 de 

Howard Becker et al., em que estes descrevem como “esmagador” o processo de 

socialização profissional que ocorria em estudantes de medicina nos quais era inculcado 

o tradicional científico papel médico, que se caracterizava fundamentalmente pela 

diferença dos valores mais “emocionais” relativos aos estudantes de enfermagem. 

Corser (2000) refere ainda o trabalho de Leslie MacKay (1993) onde se aponta que os 

profissionais e futuros profissionais de ambos os grupos são rapidamente socializados 

em ideologias opostas ainda que ambas as disciplinas tenham objetivos com 

similaridades. Assim, regista-se entre os estudantes de medicina a antevisão de 

condições generosas de salário, prestígio, e o desenvolvimento de uma mentalidade 

“resistente” ao passo que se incutem valores mais altruísticos aos estudantes de 

enfermagem. 

 No mesmo estudo de Adams et al. (2006), variáveis como a idade, e o número de 

membros da família que trabalham nos contextos de saúde, não registaram influência no 

desenvolvimento da identidade profissional. O género, no entanto, revelou-se um 

possível preditor do seu estabelecimento, parecendo que os estereótipos de género, 

conjuntamente com os traços e designações masculinas/femininas têm implicações no 

que diz respeito às relações intergrupais e a partir daqui para o modo como se constrói a 

identidade profissional, sugerindo-se que homens e mulheres tenham diferentes níveis 

de identidade profissional, mas que eles os possam também experienciar 

qualitativamente de um modo diferente. Os estereótipos de género mantêm efetivamente, 

uma influência não menosprezável na socialização profissional dos estudantes de 

enfermagem e que concede, teoricamente, alguma vantagem aos elementos do sexo 

feminino. Assim, no caso das raparigas, ao ordenamento social de Bourdieu 
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anteriormente referido que conduz à escolha de uma profissão mais condizente com os 

papéis de mulher, pode acrescer, tal como sintetiza Alves (2006) referindo Grácio 

(1997), a sua prévia socialização num sistema de disposições que as torna mais 

competentes para o desempenho do ofício de aluno de Perrenoud (1995), conjugando-se 

estes dois fatores na facilitação da assunção do papel de estudante de enfermagem. De 

outra perspetiva, mas na mesma temática Macintosh (2002) atribui a alguns manuais de 

estudo uma contribuição na manutenção dos estereótipos de género. 

 A visão característica da modernidade de uma certa libertação dos indivíduos dos 

constrangimentos tradicionais tem implicações ao nível da compreensão da experiência 

dos estudantes do sexo masculino ao longo do curso de enfermagem. Ainda que esta 

seja uma área profissional marcadamente impregnada de estereótipos de género, tem 

havido uma certa relativização dos mesmos, sendo os sujeitos masculinos considerados 

cada vez mais elementos “naturais” na profissão, e consequentemente no curso. Ainda 

assim, da síntese realizada por Stott (2004) sobre o tema, emerge a conclusão de que os 

níveis de insatisfação e de insucesso na frequência do curso de enfermagem por parte 

dos indivíduos do sexo masculino é por vezes significante (40 a 50% dos estudantes do 

sexo masculino em alguns cursos dos EUA). Nesta linha, um estudo específico de Bush 

(1976) referido também por Stott (2004), revelou que cerca de um terço dos jovens 

estudantes de enfermagem do sexo masculino tinham sido questionados por outrem 

acerca da sua sexualidade no momento (e após) de decisão sobre seguir esta carreira.  

 Um dos aspetos mais evidentes dos trabalhos de Stott (2004; 2006) parece ser o 

facto de os estudantes masculinos se sentirem atraídos pelas áreas de intensivismo, 

como a urgência ou os cuidados intensivos, associando-se tal dado ao facto de estes 

desempenhos serem mais congruentes com os papéis do género masculino. Em 

acréscimo conclui-se também que a experiência clínica é o aspeto que mais motiva os 

estudantes para a continuação do curso comparada com a vertente mais académica e de 

natureza escolar. 

 O currículo dos programas de estudos em enfermagem (e concretamente nestes, a 

representatividade e individualidade que são conferidas aos diferentes conteúdos 

abordados) tem um impacto incontornável, ao nível do mapa mental que os estudantes 

elaboram sobre a profissão. Neste sentido, por exemplo, Madsen, McAllister, Godden,  

Greenhill e Reed (2009) defendem que o ensino da história da profissão no contexto do 

ensino teórico é um fator positivamente determinante na construção da identidade 

profissional.  
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 No contexto prático, Hayes et al. (2006) referem-se ao impacto das experiências 

clínicas no equacionamento de possibilidades de escolha em termos de carreira 

profissional. Estes autores referem como exemplo o caso do ensino do cuidado aos 

idosos em que esta dimensão de desempenho não é apresentado como tendo uma 

identidade e um valor próprios, mas sim associadas ou integradas noutros blocos de 

conteúdos, [tal como em Portugal, (Martins, R. 2004)], relacionando este facto com a 

fraca adesão dos estudantes à área, já que o trabalho com idosos, não é um destino 

frequentemente desejado pelos estudantes como opção inicial de carreira (Happell, 2002; 

Robinson, Abbey e Abbey, 2007). Ainda a título de exemplo, e reforçando a mesma 

ideia, a evidência demonstra claramente que a natureza das experiências que os 

estudantes têm nas práticas clínicas com pessoas idosas é determinante na sua 

orientação profissional futura. Experiências percecionadas pelos estudantes como 

satisfatórias, e promotoras do desenvolvimento de atitudes positivas relativamente aos 

idosos influenciam a sua decisão de futuramente prestar cuidados de enfermagem a esta 

população específica, (McLafferty e Morrison, 2004; Abbey et al. 2006). Por outro lado, 

práticas clínicas experienciadas negativamente afastam os futuros profissionais destes 

contextos (McLafferty e Morrison, 2004), ou promovem a prestação de cuidados de 

menor qualidade (Williams, Anderson e Day, 2007). 

 Os estudos de Last e Fulbrook (2003) e de Glossop (2002) centraram-se nas 

razões que levam os estudantes de enfermagem a abandonar o curso, e são consensuais 

em afirmar que as causas são multifatoriais. De entre os fatores mais significativos 

relevados e que têm entre si um efeito cumulativo destaca-se para Last e Fulbrook (2003) 

a comunicação entre o contexto escolar e o das áreas clínicas (discrepância entre o 

mundo teórico e o mundo prático, e questões de natureza organizacional nos contextos 

de prática como falta de suporte no desempenho clínico dos estudantes e relações 

interprofissionais de má qualidade), e para Glossop (2002) por um lado as dificuldades 

académicas e a perceção de escolha errada da carreira com maior significância e por 

outro com menor expressão fatores de ordem familiar, saúde e financeiros. 

 No estudo da construção identitária do sujeito importa a consideração da relação 

que este estabelece com o saber, uma vez que a ideia de saber reenvia sempre à ideia de 

relação de si consigo mesmo, de si com os outros e de si com o mundo exterior. 

Simultaneamente, estudar as relações com o saber, é estudar o modo como o sujeito se 

confronta com a necessidade de aprender e com a sua presença no mundo do saber 

(Charlot, 1997). Uma vez que a ação do indivíduo se inscreve num mundo social 
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também a relação com o saber se estabelece como uma relação social, pelo que, ainda 

para o mesmo autor, para compreender a relação de um indivíduo com o saber é 

necessário tomar em linha de conta não só a sua pertença social mas também a evolução 

do mercado de trabalho, o sistema escolar, ou das formas culturais onde se insere o seu 

desempenho. 

 Reativamente a Charlot, Mosconi (2000) defende a necessidade de, no estudo das 

relações que os indivíduos estabelecem com o saber, optar paralelamente à adoção da 

perspetiva sociológica daquele autor, por uma inteligibilidade psicológica, uma vez que 

no seu entender o saber não se impõe ao indivíduo exclusivamente a partir do exterior, 

mas é também uma criação interior. Aprender significará atribuir sentido a algo, mas 

sempre em função da história pessoal de cada indivíduo, num processo de permanente 

construção e modificação do modo como o indivíduo se perspetiva a si mesmo. 

 A partir da questão mais ampla da relação com o saber, Mosconi (2000) 

particulariza algumas considerações sobre a relação com o saber e o trabalho, 

entendendo que  a passagem ao mundo do trabalho e à atividade profissional é um 

momento forte de mobilização pelos indivíduos da sua relação com o saber, sugerindo 

que dependendo do meio familiar onde o indivíduo desenvolveu uma primeira relação 

com o saber de natureza mais conotada, ora com uma inteligência racional prática, ora 

com uma inteligência racional teórica terá formas diferentes de entrada no mundo do 

trabalho e, aí, de transformação das suas relações com o saber. 

 Por seu lado Beillerot (2000) propõe uma ideia clara do entendimento e do uso do 

saber como fator determinante e viabilizante de uma identidade profissional, 

relacionando-o com os movimentos de emancipação contemporâneos, incluindo o grupo 

profissional dos enfermeiros neste movimento a par de outros grupos sociais como os 

operários, as mulheres, e de uma forma geral todas as categorias sociais em luta por 

uma identidade própria.  

 Nesta linha de pensamento moderno que nutre um discurso de individualização, 

extensível aos contextos de formação, Carré (2000) defende que houve nas últimas 

décadas uma mudança em termos da relação que o indivíduo estabelece com as 

instituições educativas, patente em expressões comummente ouvidas como “gestor da 

sua aprendizagem”, “responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem”. O 

indivíduo é assim chamado a corresponsabilizar-se pelo seu processo formativo, no seio 

de uma sociedade de aprendizagem, em que é levado a pensar-se a si próprio 

desenvolvendo uma dimensão metacognitiva onde a análise e a reflexão andam a par. 
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 É neste contexto mais amplo que se insere a experiência formativa do estudante de 

enfermagem, que é recorrentemente ao longo do curso, induzido à reflexão sobre a sua 

prática e ao desenvolvimento de linhas de investimento pessoal que se pretendem 

extensíveis à posterior vida profissional (Abreu, 2007). Para este autor, “reflexão” e 

“prática reflexiva” são expressões que se tornaram familiares para todos aqueles que 

desenvolvem estudos centrados nas práticas de enfermagem ou nas respetivas dinâmicas 

de formação. 

 Não obstante este discurso hegemónico de uma lógica de desenvolvimento 

intrínseco ao próprio indivíduo, em que este tem um importância determinante no seu 

processo de construção enquanto profissional, e no desenvolvimento de competências 

de pesquisa e de linhas de interesse pessoal, os resultados de alguns estudos não 

permitem esquecer a corresponsabilidade de fatores externos neste processo, 

evidenciando-se neste aspeto os estudos de Reagan (2003) e de Mattila e Eriksson (2007) 

em que as conclusões apontam para o papel incontornável que os professores 

desempenham numa aprendizagem externamente direcionada. 

 A par das experiências de natureza académica, que decorrem da operacionalização 

do currículo, a vida do estudante reparte-se naturalmente por momentos de natureza 

informal onde o processo de estruturação da sua identidade de futuro profissional se 

constrói e se reconstrói e de onde se destacam os momentos vividos em contexto escolar 

fora das atividades letivas formalmente organizadas pela escola. Adicionalmente a 

experiência do estudante de enfermagem prolonga-se, quer para além das fronteiras 

físicas da escola, quer para além dos contextos curriculares, por experiências de 

natureza variada em que uma identidade comum é fator de união. Assim momentos 

como encontros formais de estudantes de enfermagem, ou as festas académicas são 

momentos férteis na mobilização de um simbolismo que une os estudantes em torno de 

uma identidade comum.  

 A par das questões relacionadas com as competências que os estudantes devem 

desenvolver, a partir do currículo escolar formalmente estabelecido, a identidade dos 

alunos de enfermagem é vivida e construída por estes a partir de outras dimensões da 

sua vivência académica e escolar. Assim, paralelamente ao currículo formal os 

estudantes experienciam em permanência um currículo oculto que resulta do conjunto 

de interações que se dão no quotidiano escolar (conscientemente determinadas ou não), 

em contexto da sala de aula, ou em qualquer outro aspeto da vida académica. Do ponto 

de vista da experiência dos estudantes de enfermagem, a investigação, em Portugal, não 



108 
 

tem privilegiado esta dimensão, destacando-se no entanto os estudos de Abreu (2001), 

Costa (1998) e Fernandes (2007), e mantendo-se a pertinência em desvendar que 

aspetos do seu quotidiano intervêm na construção deste currículo oculto, e de que forma 

condicionam a construção da sua identidade profissional. 

 

 

 3.5. O ensino clínico - discursos, práticas, espaços e atores. 

  

Do ponto de vista curricular, é consensual que as experiências em ensino clínico 

são de uma centralidade determinante no desenvolvimento da identidade profissional 

em enfermagem (Abreu, 2007; Levett-Jones, Lathlean, Higgins e McMillan, 2008; 

Ware, 2008), assentando esta asserção no reconhecimento do potencial formativo dos 

contextos de trabalho e da aprendizagem pela via experiencial (Canário, 2007). 

Rodrigues reforça esta ideia defendendo que uma prática inicial de formação orientada 

para o desenvolvimento de um enfermeiro profissional não deve minimizar a 

componente prática, considerando indispensavelmente que esta prática: “possa ser 

distanciadamente observada, analisada, inquirida, apreciada e aceite como ponto de 

partida para novas práticas” (2007, p.88). 

 Desde a prática hospitalar, em serviços de distintas naturezas, até centros de 

saúde em áreas urbanas ou rurais, passando por associações comunitárias ou instituições 

particulares de solidariedade social, o CLE proporciona aos estudantes experiências 

diversificadas de contacto e de imersão, quer de um modo amplo na realidade da 

profissão e do mundo social que constitui a sua envolvente, quer de um modo concreto 

na realidade da prestação de cuidados de saúde, constituindo cada contexto de prática, 

por si só, um local distinto de interiorização de normas, valores e funções específicas 

para o futuro profissional de enfermagem. 

 Dada a sua dimensão interventiva, os contextos de prática clínica como os 

serviços hospitalares ou os centros de saúde constituem-se como um local privilegiado 

de prática. Do ponto de vista de quem aprende, é aí que estão verdadeiramente as 

situações de aprendizagem que implicam uma aplicação de saberes previamente 

adquiridos (Serra, 2005b). Com efeito, o ensino clínico pode-se constituir como uma 

concretização da “inserção social da aprendizagem”, sendo simultaneamente um 

prolongamento do território da escola que transcende as fronteiras escolares e que 

constitui um aspeto decisivo para a construção de sentido Canário (2005a). Foi nesta 
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lógica que as escolas de enfermagem e de outras profissões relacionadas com a saúde 

viram o seu desenvolvimento ocorrer numa proximidade, quando não numa 

coincidência física, com as instituições de prestação de cuidados de saúde, em especial 

o hospital (d’Espiney, 1999; Soares, 1997). 

 O contexto hospitalar é tradicionalmente um meio com grande influência na 

construção da identidade profissional dos estudantes fruto de uma cultura 

hospitalocêntrica, não só na prestação de cuidados (Carapinheiro, 1998), mas também 

ao nível do ensino das Ciências da Saúde e nomeadamente da Enfermagem, quer no 

contexto português (Antunes, 2007), quer no internacional (Hayes et al., 2006). Este 

facto reflete-se numa preferência frequente pelos estudantes pelas práticas clínicas 

hospitalares, classificando também estes contextos como mais dinâmicos e promotores 

da experiência e suporte (Hayes et al., 2006). 

 A literatura aponta diferentes definições do conceito de ensino clínico, 

assumindo-se sempre como denominador comum destes cenários o contacto com o 

mundo real de uma forma acompanhada, no mesmo sentido que Alarcão e Tavares 

(2003) enquadram a supervisão clínica (no âmbito da formação de professores) como 

uma forma de supervisão pedagógica específica e que se caracteriza essencialmente 

pelo processo em que um profissional, em princípio mais experiente e mais informado 

orienta um candidato a profissional nas diferentes dimensões do seu desenvolvimento 

pessoal e profissional. 

 Para Carvalho este momento define-se como: “a formação em cuidados de 

enfermagem, pela qual o estudante de enfermagem, integrado numa equipa, e em 

contacto directo com o indivíduo são ou doente e ou comunidade, aprende a planear, 

prestar, e a avaliar os cuidados globais de enfermagem exigidos, com base nos 

conhecimentos e aptidões adquiridos” (2004, p.104). 

 Martin (1991) sintetiza as especificidades do ensino clínico como sendo uma 

situação que permite a individualização do ensino, o contacto privilegiado entre 

estudante e enfermeiro, e o trabalho sobre as relações teoria-prática. Para Midgley 

(2006), o contexto clínico proporciona ao estudante a hipótese de conjugar o 

desenvolvimento de competências do foro cognitivo, psicomotor e afetivo bem como de 

competências de resolução de problemas. 
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 3.5.1. A aprendizagem pela via experiencial em contextos permanentemente 

transitórios. 

 

 Na análise das potencialidades heurísticas da prática clínica, importa reconhecer 

a existência de uma dimensão característica dominante neste contexto: o contributo da 

aprendizagem realizada por via experiencial. 

 De facto, de acordo com diversos autores, a dimensão experiencial da vida 

quotidiana encerra um enorme poder formativo em si mesma, (Schön, 1987; Pineau, 

1991; Dominicé, 1991, Josso, 2002), sendo que, para estes autores, é condição 

indispensável para que essa experiência se converta em conhecimento, que sobre ela o 

sujeito opere um complexo processo de reflexão, de tomada de consciência, 

transformando a experiência do vivido em conceptualização do real.  

 Josso (2002) distingue claramente a noção de eventos “vividos” da noção de 

“experiência”, atribuindo à primeira o caráter de situação factual e circunstancial que o 

sujeito viveu, mas sobre a qual não é realizada qualquer atividade de reflexão, 

carecendo de um trabalho de reflexão sobre esses eventos e sobre o que foi observado, 

percebido e sentido para estes poderem aceder ao estatuto de experiência. Em síntese e 

como afirma: “O conceito de experiência formadora implica uma articulação 

conscientemente elaborada entre actividade, sensibilidade, afectividade e ideação, 

articulação que se objectiva numa representação e numa competência” (Josso, 2002, 

p.35). Por seu turno, Pasquier (1991) considera como fatores contribuintes para o poder 

formativo da experiência a sua repetição, a sua intensidade, e o grau sentido de 

“completude” que o sujeito lhe atribui. 

 Cada experiência que se sucede na existência individual do sujeito deve 

simultaneamente ser compreendida à luz da interação que essa mesma experiência tem 

com o produto (provisório) de todas as experiências anteriores do indivíduo, o que 

permite conferir à aprendizagem um caráter único e individual (Bonvalot, 1991). Esta 

sucessão de aprendizagens radicadas nas experiências prévias de vida do indivíduo, foi, 

sintetizando diversos contributos teóricos, intitulada por Abreu (2007) de espirilidade 

das experiências de aprendizagem.  

 Para Canário (1999), paralelamente à consideração de uma certa continuidade 

em que assenta a integração de novas situações naquilo que é o esquema 

representacional prévio do indivíduo, há que ter em conta uma dimensão de (relativa) 
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rutura com o mesmo. Este autor recorre de resto a uma citação particularmente 

ilustrativa de Bourgeois e Nizet (1997) que argumentam que: 

“não pode haver aprendizagem se não com e ao mesmo tempo contra os conhecimentos 

prévios do sujeito, na medida em que a aprendizagem (...) supõe, no mínimo, que haja ao 

mesmo tempo, assimilação de uma informação nova por uma estrutura de acolhimento e 

conflito entre ambas”. (1999, p.112). 

 A aprendizagem experiencial, requer, em acréscimo, um marcado envolvimento 

por parte do aprendente, já que, em princípio, são mobilizados recursos de várias 

dimensões, quer de ordem física, cognitiva, afetiva ou comportamental. Em termos de 

produtos opera-se uma transformação no autoconceito do indivíduo, e numa nova 

relação consigo mesmo e com o meio (Landry, 1989; Lacroix, 1991).  

 A análise da natureza das práticas clínicas na licenciatura em enfermagem, 

compreendendo a sua conceção e respetiva operacionalização, revela uma enorme 

multiplicidade de cenários, potenciadas por fatores de ordem diversa, onde se incluem 

aspetos como o momento do curso em que a prática decorre, as instituições envolvidas 

(escola e contexto de prática), e as conceções individuais de quem coordena e concretiza 

as práticas (enfermeiros e docentes). 

É através do contacto direto com a realidade, muitas vezes sem mediação 

imediata de outros membros da equipa pedagógica, ou num registo puramente informal, 

que os estudantes em contexto de prática clínica constroem um referencial identitário 

próprio. Para Abreu, este domínio é “o espaço de eleição para o aluno se libertar 

paulatinamente da tutela do professor ou do tutor, construindo a sua própria 

personalidade e definindo os seus espaços de autonomia” (2003, p.24), condicionando 

redefinições identitárias relativas ao indivíduo, que se concretizam como define Dubar 

(1997a) pela e na atividade com os outros. O contacto com o ambiente real é também e 

sempre, mais do que uma capacidade inata nos estudantes, uma necessária resposta 

individual a uma situação (Cowan, 1998). 

A inserção da atividade ensino, na dinâmica dos contextos de trabalho na 

prestação de cuidados produz alterações que afetam quer recursos humanos, quer físicos, 

quer as suas dinâmicas de funcionamento interno (Carapinheiro, 1998), registando-se 

um processo de influência mútua entre práticas de trabalho e práticas educativas. Neste 

aspeto é particularmente significativo o trabalho de Zisberg, Bar-Tal e Krulik (2003) 

que demonstra que na presença de estudantes um conjunto de enfermeiras desenvolveu 
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cuidados de enfermagem de maior qualidade, quando comparados com a sua 

performance sem a presença de estudantes, e que leva as autoras a sugerir que devido à 

presença de estudantes os profissionais focam com maior acuidade a sua atenção no seu 

desempenho profissional. Argumentam ainda que a presença dos estudantes determina 

um maior esforço de atualização por parte dos profissionais que realizam 

inclusivamente uma espécie de “introspeção profissional” aumentando qualitativamente 

o seu desempenho. 

 Sendo a assistência aos utentes tida como uma função prioritária dos contextos 

de prestação de cuidados de saúde, a atividade do ensino é frequentemente levada a 

adotar configurações compatíveis (por vezes de recurso) com a missão primordial 

desses contextos, sob o risco de, não o fazendo, lhe ser vedado o acesso ao terreno da 

prática. Para Hesbeen (2000, p.135): “o acolhimento dos estudantes para efectuarem 

diferentes estágios levanta em primeiro lugar, a questão das relações entre o meio 

clínico e os estabelecimentos de ensino (…) [podendo] existir confusão entre a missão 

de uns e de outros”, ou para Carvalhal (2003), no terreno, pode haver dificuldade na 

atribuição de funções aos diferentes atores. 

  É também referido que os estudantes têm dificuldade em gerir a ambiguidade 

com que se confrontam entre o desempenho de estudante com que se auto identificam 

primordialmente e a expectativas que sobre si são manifestadas pelos outros atores. 

Neste aspeto (Antunes, 2007) afirma que, se em princípio os enfermeiros dos serviços 

supostamente devem ter uma noção mais ou menos aproximada das potencialidades de 

ação, já em relação aos utentes isto pode não suceder, porque o estudante usa uma “bata 

branca” e facilmente projeta uma imagem compatível com um profissional. 

 É no cenário real em que se insere o ensino clínico que se cruzam inúmeros 

fatores de cuja interação emerge um contexto que se caracteriza essencialmente pela 

incerteza e pela diversidade, complexificando o planeamento e atribuindo 

frequentemente ao ensino um caráter de oportunismo em função da conjuntura que 

acontece e que urge aproveitar (Spencer, 2003; Abreu, 2003). Ao ambiente fluido das 

práticas clínicas surge, associado, um quase permanente quadro de mudança 

condicionado quer pela evolução tecnológica, quer por fatores de ordem económica ou 

social, sendo neste sentido que Abreu sintetiza: 

“Em contraste com a sala de aula, a aprendizagem clínica ocorre num contexto social 

muito complexo onde se cruzam as lógicas dos utentes, dos formadores, dos enfermeiros 
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e dos alunos; em comparação com o trabalho da sala de aula, o trabalho em contexto 

clínico possui maior imprevisibilidade” (2003, p.20).  

 Papp, Markkanen e Bonsdorff (2003), reforçam esta ideia afirmando que no 

ambiente clínico, os estímulos são bastante diversificados, e numa primeira fase 

qualificáveis até de “totais” ou “esmagadores” (Hoyles, Pollard, Lees e Glossop, 2000), 

- o que pode contribuir para o estudante ter dificuldade em perceber e se focar no que é 

prioritário -  e a regulação é feita por múltiplas instâncias, comparativamente com a 

regulação que é feita no ambiente académico que é predominantemente realizada pelo 

professor. 

 Para Midgley (2006), num estudo que pretendia entender a perceção dos 

estudantes sobre o ambiente de aprendizagem durante o ensino clínico, e bem como as 

características que valorizavam nesse ambiente, os resultados demonstraram que os 

estudantes preferiam um ambiente com níveis elevados de individualização, inovação 

nas estratégias de ensino e aprendizagem, personalização e orientação para o 

desempenho (task orientation). Simultaneamente os estudantes procuravam, nesses 

ambientes respeito, suporte e reconhecimento dos seus tutores da prática clínica. 

 O ensino em ambiente clínico coloca aos seus atores alguns desafios, 

relacionados com aspetos de natureza organizacional como o tempo, a 

(in)compatibilidade de prioridades dos utentes e dos estudantes, ou a disponibilidade de 

recursos materiais. Também se colocam para Spencer (2003), problemas de natureza 

ética uma vez que o ambiente de uma enfermaria, com a consequente exposição dos 

doentes estudados, condiciona a discussão de casos com observação simultânea. 

 Para a maioria dos estudantes no trabalho de Levett-Jones et al. (2008), a 

duração, e a estrutura das práticas clínicas, tiveram uma influência chave na integração 

nas equipas desenvolvendo sentimentos de segurança e familiarizando-se com os 

profissionais, com a cultura e práticas de cada unidade a que estavam alocados. No 

entanto, o aspeto relacional do acolhimento dos profissionais parece ser 

hierarquicamente mais importante face ao tempo despendido na prática clínica, já que 

relações pessoais de má qualidade comprometem o desenvolvimento de pertença a uma 

equipa, não se traduzindo o tempo de permanência nos contextos em qualquer vantagem. 
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 3.5.2. Cenários de supervisão clínica - atores em relação. 

 

 A diversidade dos contextos e filosofias curriculares tem determinado uma 

marcada heterogeneidade de modalidades de práticas de supervisão pedagógica, onde se 

cruzam distintas possibilidades de perspetivar o desempenho dos atores envolvidos, 

refletidos, por exemplo, na síntese sobre a realidade australiana de Henderson, 

Twentyman,  Heel e Lloyd (2006): 

 - O modelo de facilitação que envolve a disponibilidade de uma enfermeira 

facilitadora que é ocasionalmente do próprio hospital, mas frequentemente funcionária 

da instituição de ensino, e que pode ou não estar familiarizada com o serviço, 

acompanhando as experiências de um grupo de cerca de oito estudantes que se 

distribuem por três ou quatro serviços diferentes. Os estudantes trabalhando em 

conjunto com enfermeiros dos serviços sentem-se assim suportados pelo professor 

clínico ou facilitador que lhes está atribuído.  

 Neste modelo as evidências demonstram que os estudantes se sentem mais 

confortáveis discutindo as experiências negativas com alguém que não esteja associado 

com o serviço. Os estudantes revelam também que gostam de ter um grupo de pares 

para partilhar as vivências, tentativas e sucessos.  

 Há no entanto, para os autores, algumas limitações neste modelo: o facto de o 

colaborador para a prática (oriundo da escola) ser externo ao serviço não conhecendo as 

rotinas, a dinâmica, os procedimentos ou as normas do serviço e da instituição. Muitas 

vezes um número de estudantes disperso pelos vários serviços do hospital pode 

dificultar a disponibilidade do orientador para o encontro com os estudantes. 

 - O modelo de precetoria concebendo que o estudante seja atribuído a um 

enfermeiro de um serviço, designado de “perceptor”, que em princípio é alguém 

competente naquela área e procura situações de aprendizagem para o estudante e a 

quem este acompanha nas diversas atividades e tempos de trabalho. 

 Das vantagens elencadas salienta-se a valorização sentida pelos estudantes por 

fazerem parte das equipas de trabalho e o facto de acreditarem que efetivamente são 

ensinados sobre o modo como realmente se trabalha, desenvolvendo um maior sentido 

de autonomia e eficácia. 

 A natureza da relação que é estabelecida entre estudantes e precetores é 

percebida como uma parceria entre colegas (em que as ideias são partilhadas) por 
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oposição à relação entre estudante/professor. Por parte dos profissionais esta atividade 

consiste num estímulo ao desenvolvimento profissional. 

 Como aspetos negativos Henderson et al. (2006) referem, as cargas de trabalho 

elevadas dos profissionais paralelamente à atividade de supervisão e o facto de os 

orientadores clínicos terem frequentemente poucas qualificações formais para o 

desempenho desta função, ou serem escolhidos mais pela sua disponibilidade do que 

pela sua capacidade ou qualificação para o papel. Estes podem simultaneamente sentir-

se, pela sua distância ao contexto da escola, isolados e sem apoio desenvolvendo burn-

out. 

 - O modelo das unidades de educação clínica. Neste modelo, pouco referenciado 

em Portugal, toda a equipa de profissionais está familiarizada, quer com o contexto 

clínico específico onde se desenrola a ação, quer com a prática de orientação e 

supervisão dos estudantes. Toda a equipa é responsável pela orientação dos estudantes e 

não apenas o profissional que está próximo do estudante. Os estudantes são 

perspectivados sobretudo como uma parte integrante das atividades do serviço, e não 

como uma entidade separada destas. 

 Outra modalidade frequente no contexto nacional, não referida por Henderson et 

al. (2006) na realidade australiana, envolve a presença de um grupo de oito a doze 

estudantes, no mesmo contexto de ensino clínico, e que contam com a supervisão 

simultânea de um formador oriundo da instituição de formação inicial e um enfermeiro 

de referência no serviço em que ocorre o estágio. Nesta prática, teoricamente, o 

formador da escola está sobretudo responsável pela adequação entre a teoria e a prática 

e o enfermeiro do serviço é mais interveniente ao nível da integração nas dinâmicas do 

contexto. Os estudantes têm, nesta modalidade, a oportunidade de trabalhar de uma 

forma próxima e em continuidade com os seus pares.  

 A dimensão relacional com os outros atores é determinante para o grau de 

desenvolvimento de um sentimento identitário nos estudantes de enfermagem. 

Simultaneamente é plausível que todos os atores envolvidos no ensino clínico tenham 

expectativas (eventualmente diferentes entre eles) relativamente ao que os contextos 

podem proporcionar aos estudantes (Midgley, 2006). 

 Os pares, quando existentes, durante as práticas clínicas representam um 

importante ponto de suporte para os estudantes. Esta é uma dimensão pouco investigada, 

destacando-se o estudo de Roberts (2008) que demonstra que as relações entre os 

estudantes são subestimadas pelos orientadores e que estas relações de amizade 
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contribuem decisivamente para o desenvolvimento da aprendizagem, de competências 

de “sobrevivência” nos contextos, e de competências clínicas, bem como do aprender a 

ser enfermeiro. 

 Outra dimensão relativamente pouco pesquisada das interações com os atores 

com que os estudantes contracenam nos cenários formativos é a relação com os utentes. 

No estudo de Suikkala e Leino-Kilpi, (2005) revelam-se três tipologias de 

relacionamento entre estudantes e utentes, a partir da perspetiva de ambos, que parecem 

reproduzir de um modo bastante próximo os modelos de Sommer-Pérè (2000) 

anteriormente referenciados (contratual, paternalista e pedagógico) que enquadram 

modos possíveis de perspetivar a relação entre prestadores de cuidados e sujeitos alvo 

desses cuidados.  

 Assim, estas autoras definem:   

 - Uma relação de tipo mecanicista, em que os estudantes desenvolveram com os 

utentes relações superficiais e se focaram nas suas próprias necessidades de 

aprendizagem, e nas técnicas que deveriam realizar para desenvolver as competências 

programadas. Os estudantes realizavam intervenções no utente de acordo com um plano 

de cuidados ou as orientações do orientador, desempenhando o utente, no limite, um 

papel de outsider observando a ações do estudante. 

 - Uma relação de tipo autoritária, em que os estudantes focaram o seu desempenho 

naquilo que pensavam ser o melhor para o utente, baseados na sua interpretação das 

necessidades dos indivíduos, e na sua forma de as resolver. A interação estruturava-se 

me torno das necessidades dos utentes, dos cuidados prestados e instruções fornecidas. 

 Os estudantes orientaram a sua ação para o utente, colhendo dados, dirigindo a 

ação, fornecendo informação, apoiando e dando instruções/recomendações sobre as 

ações a desenvolver. Os utentes posicionaram-se como recetores passivos de cuidados, 

eventualmente colocando questões, mas esperando que os estudantes tomassem as 

decisões.  

 - Uma relação de tipo facilitativa, caraterizada pela mutualidade, focando-se no 

bem comum para estudantes e utentes e estruturando-se em torno das necessidades dos 

utentes. A ação baseou-se em visões partilhadas, e caracterizou-se pela igualdade, 

respeito, empatia e encorajamento mútuo. Os estudantes comportaram-se como um 

suporte para o utente, como ouvintes ativos e reconhecendo-lhes um papel ativo e de 

responsabilidade no processo de tomada de decisões e a relação foi descrita como 
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próxima, pessoal, com mútuo estímulo e humor, permitindo ao utente expressar os seus 

sentimentos.  

 Como conclusões deste estudo, os autores sintetizam que uma relação de 

qualidade estabelecida com os utentes facilitou decisivamente o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos estudantes, aumentando a sua maturidade como seres 

humanos, e como enfermeiros, bem como o desenvolvimento do seu esquema de 

valores pessoais e profissionais. Referiram também o desenvolvimento nas suas 

competências teóricas e práticas, aumentando o nível de motivação para a profissão e 

sentimento de segurança nos desempenhos realizados. 

 Chan (2001) refere que os estudantes caracterizam os contextos de prática e as 

equipas de profissionais que neles encontram, como aqueles que se constituem como os 

mais determinantes na aprendizagem do seu papel profissional, destacando-se de entre 

estes profissionais os enfermeiros dos serviços e os docentes.  

 Alguns estudos demonstram, relativamente ao ambiente geral dos contextos e 

das equipas, uma relação forte entre o sentimento de pertença a um grupo como modo 

de promoção do desenvolvimento de uma identidade partilhada e do desenvolvimento 

de condutas uniformes (Oberlé, 2009). De acordo com Chesser-Smyth (2005), uma 

receção acolhedora aos estudantes, por parte das equipas dos serviços de prática clínica 

promove um sentimento de bem estar e a autoestima reforçada, e de inclusão no seio da 

equipa de enfermagem. Os estudos de Levett-Jones e Lathlean (2007) e de Levett-Jones 

et al. (2008), concluem que a perceção de pertença proporcionada por uma equipa de 

trabalho aos estudantes determina nestes sentimentos de segurança, conforto, satisfação 

e felicidade. Pelo contrário, contextos que não favorecem um sentimento de pertença 

determinam que os estudantes dirijam principalmente o foco da sua atenção para o 

modo como se devem posicionar na equipa, ao invés de explorarem situações de 

aprendizagem. Noutra perspetiva ainda, Hayes, et al. (2006) argumentam que devido à 

necessidade de pertença a uma equipa, os estudantes abandonam rapidamente modelos 

de trabalho aprendidos na escola, aderindo aos modelos vigentes nos serviços, o que 

pode ter consequências negativas sobre o modo como encaram a sua relação com a 

profissão.  

 Os profissionais de enfermagem que colaboram na formação inicial dos seus 

pares têm a sua participação neste domínio enquadrada por diversos documentos de 

caráter normativo, destacando-se o regulamento do exercício profissional dos 

enfermeiros (REPE) e que define que os enfermeiros contribuem no exercício da sua 
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atividade, na área da formação, “organizando, coordenando, executando, 

supervisionando e avaliando a formação dos enfermeiros” bem como:  “Colaborando na 

elaboração de protocolos entre as instituições de saúde, e as escolas, facilitadores e 

dinamizadores da aprendizagem dos formandos”.  

 O Royal College of Nursing (2007) estabelece como elementos estruturantes do 

papel de enfermeiro supervisor as seguintes dimensões: o apoio adequado aos 

estudantes no desenvolvimento de competências e confiança em si próprios; o 

estabelecimento de uma relação profissional com os estudantes; acompanhamento de 

experiências de aprendizagem; fornecer feedback sincero e construtivo. 

 Serra (2007) procurando compreender a experiência de enfermeiros supervisores 

de estudantes em ensino clínico, releva por parte destes um sentimento identitário 

positivo relativamente à orientação de estudantes qualificando-a como importante para o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes. Destacava-se ainda, nestes 

profissionais uma ideia de ausência de trabalho de parceria com a instituição escolar ao 

nível da conceptualização e operacionalização das práticas clínicas, bem como um 

sentimento de insuficiência ao nível das competências para supervisionar os estudantes 

e sobretudo, avaliá-los. Na origem da problemática da avaliação do estudante em ensino 

clínico parece estar a dificuldade em objetivar o desempenho do estudante, numa 

classificação qualitativa ou quantitativa e que se traduz finalmente num receio, por 

vezes quase paralisante, de não prejudicar o estudante. A resolução desta questão nestas 

situações faz-se através da demissão parcial do processo avaliativo, colocando-o 

discursivamente na esfera de competências e atividades dos docentes.  

 Da análise efetuada por este autor, a prática clínica dos estudantes assume-se, no 

discurso dos entrevistados, como um momento em que a aprendizagem se faz 

essencialmente de forma passiva – observando, ou de forma mais ativa fazendo – mas 

quase sempre num registo de imitação e aplicação da teoria e não de construção de um 

novo conhecimento, contrariamente ao que é de um modo sistemático defendido na 

literatura, denunciando-se um marcado desfasamento entre aquilo que é advogado e 

argumentado no plano discursivo, e o que sucede de facto no terreno acerca da natureza 

e da forma como a aprendizagem em prática clínica se deve processar (ou se processa). 

A própria aprendizagem realizada por estes enfermeiros sobre o seu papel de supervisor 

da prática clínica de estudantes de enfermagem parece ter ocorrido essencialmente num 

registo de informalidade, uma vez que a formação formal neste sentido foi pontual. 

Aprendeu-se a ensinar observando como outros fazem, ou mobilizando formas de fazer 
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já anteriormente observadas noutros contextos. No fundo “ensina-se como se foi 

ensinado”, dando lugar a uma reprodução dos modos de ensinar, privilegiando um 

padrão transmissivo do conhecimento, refletindo o que Josso (2002) sustenta quando 

refere que os formadores têm ainda uma pesada herança de relação com a escola e as 

modalidades escolares. 

 Por fim e mais uma vez face ao plano discursivo sobre a filosofia que sustenta o 

potencial heurístico do ensino clínico, Serra (2007) salienta que a dinâmica produtiva 

rotinizada do hospital não proporciona tempos e espaços promotores da reflexão sobre a 

ação, pelo que o trabalho de mediação que se solicita aos enfermeiros, frequentemente 

se revela incompleto, do ponto de vista destes. Outras, e frequentes, perspetivas externas 

aos profissionais dos contextos que supervisionam estudantes de enfermagem referem a 

dificuldade crónica em tornar o ensino clínico um local de prática reflexiva, devido  ao 

ambiente atarefado das unidades e a abordagem baseada na urgência ou do intensivismo 

(d’Espiney, 1999; Spencer, 2003; Fernandes, 2007).  

 Do ponto de vista dos estudantes, o desempenho dos enfermeiros supervisores 

do contexto clínico tem de modo consensual um papel potencialmente muito importante 

na sua socialização na profissão, facilitando a transição para os locais de trabalho e 

aumentando a competência clínica (Chow e Suen, 2001; Carvalhal, 2003; Antunes, 

2007). Destacam na relação que se estabelece entre ambos a genuinidade, o respeito e a 

confiança (Pearcey e Elliot, 2004). O profissional deve ser um modelo aproximando-se 

daquilo que a escola preconiza, demonstrando disponibilidade e poder de análise e de 

experiência (Fernandes, 2007). 

 O debate sobre a formação para a função específica de supervisor pedagógico de 

estudantes tem sido extenso. É reconhecida a necessidade de, em ordem à qualidade dos 

à aprendizagem dos estudantes, os profissionais dos serviços deverem ter formação 

específica para esse desempenho (Rodrigues, 2007). Mas o terreno evidencia que neste 

aspeto há ainda lacunas importantes e não menosprezáveis. Andrews e Chilton (2000) 

consideram que há muito para explicar ainda sobre a forma como os supervisores da 

prática clínica são selecionados e preparados, sabendo-se que alguns supervisores não o 

são por opção própria, são-no compulsivamente escolhidos por fazer parte inerente das 

suas funções, ou por se pressupor que são competentes ou têm interesse nessa atividade. 

É neste sentido que Rodrigues argumenta especificamente sobre estes profissionais que 

a sua formação deve ser estruturada e assente em princípios científicos, sem ser deixada 

ao “acaso do jeito ou da vocação, (...) e muito menos pode ser atribuída como simples 
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tarefa, administrativamente distribuída pela hierárquica funcional.” (2007, p.89). Do 

estudo de Andrews e Chilton (2000) sobressai ainda a conclusão de que a relação 

estabelecida pelos estudantes com os enfermeiros da prática é de natureza pessoal e as 

competências formais de natureza pedagógica são secundárias neste processo.  

 Os docentes de enfermagem desempenham reconhecidamente um papel com 

importante impacto no percurso formal académico da formação inicial em enfermagem. 

Neste domínio, e com algum caráter de complementaridade face à pesquisa de Serra 

(2007) já sintetizada, destaca-se a investigação realizada por Nascimento (2007) em 

estudo que pretendia desvendar experiências dos docentes na supervisão das práticas 

clínicas, e cuja análise evidencia algumas linhas de convergência entre ambos, 

nomeadamente e descrição de uma atividade julgada relevante para o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos estudantes, a par do reforço da noção de insuficiência de 

trabalho conjunto com os enfermeiros relativo às práticas clínicas. 

 Esta autora conclui que os docentes participantes se pensavam como importantes 

elementos mediadores da aprendizagem dos estudantes, sentindo que a sua função era 

muito pertinente e nobre, e era operacionalizada em: ser um prático, orientar e estimular, 

acompanhar, avaliar e certificar, mobilizando competências de transmissão, 

competências de relação e competências técnicas de formação. Do ponto de vista das 

práticas pedagógicas que implementavam, surgia como dimensão problemática alguma 

discrepância entre o que verbalizam (geralmente mais próximo de perspetivas 

desenvolvimentistas da formação) e a consciência que têm sobre o que fazem (mais 

dependente de práticas tradicionais da formação). A análise do discurso dos 

participantes denunciava ainda que diferentes modos de fazer e específicos de cada um 

estavam relacionados com a inexistência de um perfil profissional de competências para 

o docente da escola relacionado com a ausência de formação específica neste domínio 

para si próprios.  

 Do ponto de vista dos estudantes, a investigação (realizada em diferentes 

modalidades de estruturação dos ensinos clínicos, com diferentes graus de envolvimento 

de docentes e enfermeiros dos serviços na supervisão pedagógica dos estudantes),  

revela tendencialmente que os docentes são perspetivados como tendo um papel de 

suporte adicional ou organizador da prática clínica (Papp, 2007), e desempenhando um 

trabalho importante ao nível do desenvolvimento do pensamento reflexivo dos 

estudantes (Smith e Gray, 2001), mas que não têm efetivamente um impacto relevante 
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no acompanhamento direto da aprendizagem dos estudantes, pela distância aos serviços 

e irregularidade com que os visitam. 

 Este distanciamento parece em parte justificar-se pelo aumento e diversificação 

das pressões a que os docentes estão sujeitos fruto da integração do Ensino de 

Enfermagem no Ensino Superior (Franco, 2000; Corlett, Palfreyman, Staines e Marr, 

2003; McKenna e Wellard, 2004). Tais pressões consistem na necessidade de 

desenvolver um perfil de pesquisa e de publicação (Corlett et al., 2003) e no aumento 

do trabalho administrativo (Abreu, 2003). Simultaneamente o ensino clínico não se 

traduz em significativos ganhos académicos ou curriculares para os docentes (Ludwick 

et al., 1998, referidos por McKenna e Wellard, 2004) e a prazo, o distanciamento dos 

contextos de prática determina diminuição de aptidões do ponto de vista da prática 

clínica, e uma progressiva dificuldade de integração nas equipas (Ramage, 2004). É 

ainda neste sentido que, reportando-se ao contexto canadiano, Griscti, Jacono e Jacono 

(2005) referem que, num cenário de integração da formação inicial da enfermagem no 

ensino universitário, os docentes de enfermagem se questionam sobre se as suas 

prioridades assentam numa base académica ou na “credibilidade clínica”. A conjugação 

destes fatores tem levado à diminuição da disponibilidade para acompanhar de uma 

forma individualizada e próxima os estudantes em geral, e especificamente em ensino 

clínico. 

 

 

 3.5.3. Ensino clínico - paradoxal espaço de potencial desenvolvimento. 

  

A prática clínica, pelo seu caráter de incerteza subjacente, pelo cenário real em 

permanente mutação e pela abordagem individualizada de cada situação, desenvolve 

nos profissionais a necessidade de adaptar a cada caso particular, e em cada momento, 

aquilo que de um ponto de vista teórico para situações-tipo está preconizado. Esta 

configuração entre o registo da teoria veiculada na escola e o registo da prática no 

contexto real, consubstanciando-se numa frequente fonte de conflito cognitivo para os 

estudantes, determina por um lado alguma ansiedade, mas abre simultaneamente a 

possibilidade ao conflito heurístico que como já referimos anteriormente caracteriza a 

aprendizagem por via experiencial. 

 De facto, um caráter dicotómico no ensino da enfermagem entre os saberes 

teóricos disciplinares e a prática real de cuidados tem sido amplamente referido na 
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literatura, a partir do ponto de vista dos profissionais dos serviços (Corlett, 2000; Costa, 

1998), do ponto de vista dos docentes (Corlett, 2000), da perspetiva dos próprios 

estudantes (Eklund-Myrskog, 2000; Hayes et al., 2006; Kyrkjebø e Hage, 2005; 

Fernandes, 2007), ou ainda de trabalhos de síntese (Allmark, 1995; Landers, 2000), e 

reporta-se às discrepâncias manifestas entre aquilo que é ensinado aos estudantes na sala 

de aula - os aspetos teóricos da enfermagem - e o que eles experienciam quando em 

contexto clínico - a prática de enfermagem (Corlett et al., 2003), constituindo-se como 

um aspeto importante na produção da identidade profissional do estudante de 

enfermagem e relações que futuramente estabelecerá com o saber em geral, e com 

instituição escolar em particular. 

 O sentimento de uma discrepância entre a enfermagem da “sala de aula” e a dos 

contextos clínicos, é no estudo de Corlett (2000), mais marcado entre os estudantes do 

que entre os professores. Ainda neste estudo parece transparecer o facto de que o mundo 

material e concreto se impõe potencialmente por si próprio de um modo incontornável, 

dado que aquando da ocorrência de discordâncias entre aspetos teóricos e práticos os 

professores eram qualificados pelos estudantes como estando desatualizados. 

Simultaneamente o saber teórico tendia a ser encarado como uma visão idealista e 

descontextualizada da realidade. 

 Kyrkjebø e Hage (2005) desenvolveram um estudo em que os estudantes se 

aperceberam de que a centralidade dos cuidados não está situada nos utentes, e nas suas 

necessidades, mas sim em torno de rotinas e dos tempos dos funcionários da instituição. 

 Fernandes (2007) constata que os alunos sentem logo nos primeiros dias de 

ensino clínico que a prática que lhes é proporcionada não corresponde ao contexto tal 

como eles o concebiam a partir dos momentos teóricos. Para além deste aspeto reporta 

ainda que existe uma ambiguidade sentida pelos estudantes ao nível da autonomia 

profissional dado que a sua atividade é fortemente condicionada pela prescrição médica, 

e que existem grandes dificuldades em praticar um modelo de enfermagem 

paradigmaticamente diferente do modelo biomédico. 

 Como consequência frequente da vivência de duas realidades distintas (e por 

vezes mesmo incompatíveis) sentidas pelos estudantes, é referida a adoção do modelo 

de desempenho do contexto da prática por uma questão, quer de sentido (Fernandes, 

2007), quer de sobrevivência (Hayes et al., 2006). Para Canário (2005a) parece resultar 

deste cenário que os estudantes desenvolvem dois tipos distintos de competências: 
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competências de natureza escolar e competências de natureza profissional, sendo que 

as primeiras facilitam as segundas, mas não as determinam necessariamente. 

 Gallagher (2004), recorrendo à expressão “hiato teoria-prática” refere, por outro 

lado, que este conceito se tornou de tal modo central e inquestionável nos discursos 

profissionais e na escrita académica que se tornou dogmático, inibindo sistematicamente 

novas formas de pensar e agir e de repensar o seu significado, ou as suas 

potencialidades. Em revisão da literatura sobre o tema, o mesmo autor elenca quatro 

conjuntos de ações que se foram estruturando como tentativa de resolução ou 

minimização dos problemas decorrentes do hiato teoria-prática: 

 - Ações ao nível do design e dos conteúdos do programa curricular, sobretudo 

operacionalizadas em adequações ao nível dos tempos e respetiva sequencialidade de 

momentos teóricos e momentos de ensino clínico. 

 - Ações ao nível dos processos, centradas em inovações nos métodos de ensino e 

aprendizagem, de onde se destacam as metodologias e instrumentos de desenvolvimento 

de competências de reflexão sobre prática. 

 - Ações ao nível dos resultados, com o desenvolvimento de instrumentos de 

avaliação que permitam dar visibilidade ao grau de integração que os estudantes fizeram 

entre teoria e prática. 

 - Ações catalíticas e que se referem ao debate sobre quem está efetivamente 

melhor posicionado para facilitar a aprendizagem nos contextos de prática aos 

estudantes de enfermagem.  

 Um outro aspeto que caracteriza as práticas clínicas face a outras práticas 

escolares, mesmo no seio do ensino de enfermagem, está relacionado com a prestação 

de cuidados de saúde, pelo seu frequente caráter invasivo quer física quer 

emocionalmente aos utentes dos serviços de saúde. O manejo de instrumentos que 

provocam dor, de fármacos que podem pôr em risco a vida das pessoas, em situações 

não planeadas traduz-se também como uma potencial e importante fonte de ansiedade e 

vulnerabilidade, para os estudantes dado que estão preocupados com os cuidados que 

prestam mas também com a reação, quer dos utentes, quer dos outros profissionais 

(Chan, 2001; Fernandes, 2007). 

 Ainda do ponto de vista dos estudantes, emergem outros fatores, relacionados 

com o próprio cenário de prática, que determinam dificuldades ao nível das práticas 

clínicas. Aston e Molassiotis (2003) referem estudantes que lidam com serviços com 

muito trabalho, insuficiente suporte, incompatibilidade de horários entre clínica e escola, 
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conceções da prática clínica erradas por parte dos enfermeiros, ou serviços muito 

congestionados. Kenny e Kendall (2001) chamam a atenção para as pressões a que 

atualmente estão sujeitos os estudantes de enfermagem, a quem é solicitado que 

desenvolvam competências de auto confiança, motivação e pensamento criativo, sob a 

pressão do racionalismo económico. Fernandes (2007) descreve como obstáculos à 

aprendizagem, por um lado o grande número de estudantes simultaneamente no mesmo 

contexto, restringindo o acesso a experiências em quantidade e qualidade significativa, e 

por outro lado a elevada especialização do conhecimento em alguns serviços que 

implicaria mais tempo para o domínio desses saberes e procedimentos do que o ensino 

clínico supõe. 

 Centrando a sua análise nos profissionais, Addis e Karadag (2003) identificam 

como fatores que contribuem para a diminuição da qualidade da prática clínica: 

enfermeiros com lacunas ao nível do ensino clínico, cooperação insuficiente entre 

escolas e hospitais, e docentes mal preparados para orientar prática clínica. 

 O cruzamento de alguns dos fatores elencados, com as conceções e práticas 

subjacentes à operacionalização das práticas clínicas dos diferentes atores, 

consubstancia-se num complexo cenário pontuado muitas vezes por contradições e 

desencontros em que estudantes, enfermeiros dos serviços de saúde e enfermeiros 

docentes buscam sentido para uma ação que parece estar condicionada à conjugação de 

diferentes lógicas estruturáveis em torno de três eixos distintos e já anteriormente 

sintetizadas por Serra (2005b): 

A lógica da assistência ao utente versus a lógica do ensino ao estudante, que 

frequente, se não permanentemente, colidem, uma vez que ambos os desempenhos têm 

distintos objetos de ação, com distintas necessidades, que coexistem num mesmo ponto 

do espaço-tempo. 

A lógica ritualística do trabalho face a uma lógica orgânica, que frequentemente 

prevalece e que pode favorecer, na perspetiva de Lopes (2001) uma desimplicação, quer 

dos processos que em particular se desenvolvem no domínio de intervenção individual, 

quer dos resultados mais globais da ação. Do ponto de vista pedagógico esta lógica, 

porque transversal ao desempenho dos profissionais, potencialmente se reflete nos 

desempenhos relativos à supervisão e acompanhamento de estudantes, dando lugar a 

uma prestação que inibe a reflexividade e a promoção do espírito crítico. 

A lógica da teoria versus a lógica da prática, em que o contexto de ensino clínico 

apela à mobilização (por parte de quem ensina e de quem aprende) de competências 
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para a aprendizagem preferencialmente por via experiencial, ao invés do contexto de 

sala de aula em que são privilegiadas as aprendizagens por via simbólica. 

  

 

 3.6. O trabalho emocional do estudante de enfermagem.6 

 

Correspondentemente a uma prática enquadrável no conjunto mais vasto das 

“profissões de relação”, o currículo do CLE compreende uma forte componente de 

desenvolvimento de competências, não só na área da relação interpessoal, mas também 

da relação intrapessoal. É neste sentido que o conceito de trabalho emocional tem sido 

desenvolvido na enfermagem a partir da formulação inicial de Arnie Hochschild em 

1983, em que os trabalhadores devem saber gerir sentimentos, com o intuito de 

promover uma imagem externa que vise produzir, naqueles que servem, um 

determinado efeito desejado (Hochschild, 2003). Inicialmente desenvolvida com 

hospedeiras de bordo na aviação, este conceito rapidamente foi introduzido e adaptado 

em múltiplos domínios profissionais, de onde se destacam os contextos de cuidados de 

saúde. A investigação produzida nesta área permitiu desenvolver um importante corpo 

de conhecimentos sobre a gestão das emoções, salientando especificidades de diferentes 

contextos ou grupos profissionais (Hunter e Smith 2007). 

 O estudo pioneiro do trabalho emocional realizado pelos enfermeiros é atribuído 

por Henderson (2001) a Pam Smith em “The emotional labour of nursing” (1992), onde 

a autora, o define como sendo o trabalho de indução ou supressão dos seus próprios 

sentimentos, no sentido de proporcionar aos utentes de quem se cuida um sentimento de 

bem estar e segurança.  

 As emoções nas organizações de saúde tendem a permanecer tácitas e por 

clarificar (Gray, 2009a). Este facto muito tem contribuído para que a gestão das 

emoções, bem como o envolvimento emocional dos cuidadores, tenham 

tradicionalmente sido pouco teorizados na generalidade dos contextos de cuidados 

(Henderson, 2001) e permanecido na obscuridade. 

                                                            
6 O desenvolvimento do ponto 3.6 “O trabalho emocional como uma especificidade da experiência do 

estudante de enfermagem”, corresponde a um excerto substancial do artigo de síntese sobre o tema, 

publicado pelo autor na Revista Portuguesa de Enfermagem nº 22, de 2010 sob o título “O trabalho 

emocional do estudante de enfermagem em ensino clínico”. 
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 Torna-se então necessário descrever e descodificar os significados explícitos e 

implícitos do que é o trabalho emocional, bem como, que competências desenvolve ou 

deve desenvolver o indivíduo que o pratica. 

 Na formação inicial dos enfermeiros, os períodos de ensino clínico comportam, 

pelo seu caráter de experiência vivida de contacto com o mundo real da prestação de 

cuidados de saúde, alguns dos mais marcantes momentos, do ponto de vista emocional, 

da vida dos estudantes de enfermagem.  

 Atendendo ao desenvolvimento identitário da enfermagem, ancorado quer na 

prática religiosa quer na prática médica, Mazhindu (2003) argumenta que as enfermeiras 

não foram tradicionalmente socializadas para a expressão de sentimentos, mas sim para 

a negação ou contenção das suas próprias emoções. Não obstante estas referências, é 

consensual afirmar que os enfermeiros desenvolvem um importante e intenso trabalho 

de gestão de sentimentos associados ao contacto direto e permanente com os utentes que 

cuidam, numa relação que transcende largamente a mera proximidade física, na linha do 

que defende Hesbeen (2000), ao afirmar que o indivíduos para se poderem tornar 

verdadeiramente profissionais se devem implicar na situação de quem cuidam. Este 

trabalho emocional, fruto de diversos fatores que o caracterizam, não tem sido alvo de 

uma intervenção atenta, quer das estruturas de regulação da própria profissão, ou das 

instituições de cuidados de saúde, quer nos momentos de formação inicial dos 

enfermeiros (Henderson, 2001; Mazhindu, 2003). 

 Os estudantes de enfermagem confrontam-se ao longo da sua experiência com 

um amplo espectro de momentos emocionalmente intensos que se cruzam com o 

continuum de vida dos sujeitos e famílias ao seu cuidado desde o nascimento até à 

morte. A vivência do outro, que, mediada pelas representações próprias do estudante, é 

reelaborada e de algum modo interiorizada, passa a ser também sua. 

 Para Antunes (2007), a exposição dos estudantes às realidades profissionais e 

aos estímulos emocionais não difere muito daquela a que são sujeitos os profissionais 

em exercício, mas o seu impacto pode ser marcante na medida em o processo de 

desenvolvimento de uma identidade profissional é simultâneo à vivência de um 

processo natural interior de amadurecimento que coincide com o fim da adolescência e 

a transição para a vida adulta, ele próprio, por natureza conflituoso e em construção. 

Simultaneamente, a resposta emocional dos estudantes e dos profissionais às 

circunstâncias é também condicionada pela respetiva personalidade, expectativas e 

experiências individuais (Henderson, 2001), tal como afirma Neto (2004), quando se 
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refere aos técnicos de saúde como “cuidadores feridos”, que transportam os respectivos 

medos, dores e perdas para a relação com os utentes.  

 É desta forma que, a natureza das situações em que a frequência do CLE envolve 

os estudantes, bem como as relações que se estabelecem no decurso dessas situações, 

determina que os indivíduos se confrontem com a imagem que têm de si próprios, e 

com a dos outros, originando alterações bastante significativas nas suas dinâmicas 

identitárias. 

Com efeito, são vários os eventos, em que o estudante de enfermagem está 

envolvido enquanto elemento ativo e central ou enquanto observador, que pela sua 

natureza, podem desencadear ou potenciar o desenvolvimento de um importante 

trabalho emocional. Neste domínio a literatura elenca um conjunto vasto de situações, 

sendo o contacto com a morte, nas suas mais variadas expressões uma das referências 

mais comuns (Fernandes, 2007; Timmins e Kaliszer, 2002). Magalhães (2009), em 

estudo que procurava dar visibilidade à experiência dos estudantes enquanto cuidadores 

de doentes em fim de vida, refere que esta é descrita pelos próprios como uma fonte de 

momentos de grande intensidade emocional. Cooper e Barnett (2005) especificam que a 

ansiedade que os estudantes sentem face ao cuidar de doentes em fim de vida se 

relaciona com a dificuldade em lidar com o sofrimento físico. A dificuldade na relação, 

e especificamente a comunicação com estes indivíduos, concretizando-se mesmo em 

situações de não saber o que dizer ou o que fazer nas situações de interação é também 

descrita por Hjörleifsdóttir e Carter (2000), e por Cooper e Barnett (2005). Alguns 

autores sugerem que, mais do que o medo da morte em si mesma, é a experiência de 

cuidar de doentes em fim de vida que se torna ansiogénica. 

 No âmbito das relações interpessoais, as dificuldades no relacionamento com 

elementos da equipa de cuidados os serviços, são fontes de tensão para os estudantes tal 

como o revela o estudo de Timmins e Kaliszer (2002). Outra fonte de tensão emocional 

para os estudantes é referida como a perceção e resposta destes a factos de natureza 

ética. Numminen e Leino-Kilpi (2007) descrevem que os factos éticos mais desafiantes 

e complexos com que os estudantes se defrontaram se relacionam com o prolongamento 

da vida ou assistência na morte, com a interrupção da gravidez, com o sistema de saúde 

do país, ou com a alocação de recursos. Com especial intensidade identificam-se as 

situações envolvendo a gestão da informação e a comunicação do diagnóstico aos 

doentes. 
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 Fernandes (2007) identifica como importante fonte de conflito emocional para 

os estudantes o medo de errar e causar sofrimento na execução de intervenções técnicas 

nos (ou para os) seus doentes, sobretudo nas fases iniciais dos ensinos clínicos. Para 

além desta dimensão mais técnica, identifica sentimentos de ansiedade decorrentes de 

questões de ordem académica, como o facto de estar a ser avaliado aquando da 

execução dessas técnicas. Neste domínio a mesma autora salienta o facto de o hiato 

existente entre o mundo da teoria-escola e o da prática-contextos de ensino clínico 

poder desenvolver ansiedade nos estudantes ao promover uma “identidade virtual que 

grande parte das vezes não tem correspondência no trabalho, vendo-se obrigados a 

abandonar as ideias aprendidas na escola e a aderir à prestação de cuidados segundo os 

modelos técnicos dominantes no hospital.” (p.175). 

 Hunter (2004), referido por Hunter e Smith (2007), demonstrou ainda um 

importante trabalho emocional associado à gestão da dissonância cognitiva gerada pela 

coexistência de diferentes ideologias de prática de cuidados no mesmo contexto de 

trabalho. 

Do ponto de vista da visibilidade que é percebida ou atribuída à gestão das 

emoções do estudante de enfermagem, esta caracteriza-se por ser, muitas vezes, oculto, 

ou abordado em espaços bastante restritos quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto 

de vista temporal. 

 O estudo do emocional requer a compreensão do facto de que, devido à sua 

tradicional associação com o trabalho feminino, tem sido frequentemente subvalorizado 

(Smith e Gray, 2001), já que as emoções são frequentemente reduzidas a uma parte do 

“trabalho feminino” e cingidas ao contexto doméstico (Gray, 2009a). De facto esta é 

uma dimensão do cuidado que nem sempre parece ser considerada como central na 

enfermagem e no seu ensino: “Frequentemente, o trabalho emocional não é inteiramente 

reconhecido e integrado com outras competências “essenciais” da enfermagem” (Smith 

e Gray, 2001, p. 231).  

 Ao não considerar este domínio como uma área específica de desenvolvimento 

de competências dos técnicos estas ficam por desvendar, permanecendo ocultas e, 

eventualmente, num nível rudimentar. Mercadier (2004) sublinha ainda que o trabalho 

emocional é uma das componentes invisíveis do trabalho em enfermagem, tornando-se 

implícito mas não reconhecido pelos diversos atores dos cenários de cuidados, e deste 

modo, não remunerado, sendo no entanto indispensável à qualidade dos cuidados 

prestados. 
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 Um reflexo específico desta sub-valorização do reconhecimento e 

desenvolvimento de competências ao nível do trabalho emocional pode-se entrever nos 

discursos de quem defende que dimensões como o lidar com a morte, a irreversibilidade 

dos sintomas, ou a comunicação em cuidados paliativos nem sempre têm, 

tradicionalmente, tido a atenção que se justifica, ao longo dos processos de formação 

inicial dos técnicos de saúde (Buckman, 2000; Frias, C. 2003). 

 E, porque é oculto, pode facilmente passar despercebido, não sendo alvo de 

intervenção dos orientadores. Por outro lado, pode ser deliberadamente ignorado, pelo 

desconforto associado à discussão de uma dimensão considerada “difícil” ou “subjetiva” 

pelo que frequentemente os discursos dos formadores ou o tratamento às questões 

colocadas pelos estudantes se cingem, numa lógica de refúgio, ao domínio mais 

objetivo dos procedimentos mecânicos ou organizacionais. 

 Ainda na ótica de Mercadier, este trabalho pode ser de tal forma rejeitado, que 

nem sequer acede ao nível de consciência dos indivíduos, cujos comportamentos se 

caracterizam por uma neutralidade emocional face aos factos. Tais vivências são quase 

sempre mantidas em segredo porque: “desconforme com as normas vigentes no hospital, 

a emoção é sentida e fica guardada no mais fundo da alma (2004, p. 6). 

 O trabalho emocional quando percebido ou conscencializado, mantém-se 

frequentemente restrito à esfera pessoal, de relacionamentos íntimos ou de proximidade 

pessoal. Noutros casos sucede que, não tendo acedido à consciência do sujeito, ele seja, 

no entanto percecionado pelos seus pares (Mercadier, 2004). Estes são, no entender de 

Antunes (2007, p.113) “aqueles com quem os estudantes mais se apoiam e a quem mais 

reconhecem compreensão e apoio para a troca de experiências e vivências”, embora 

haja em cena outros atores, como os próprios doentes, os professores ou os orientadores 

clínicos das instituições que, ainda que secundários, são também importantes. 

 Do estudo de Magalhães (2009), como fontes de suporte possível no âmbito 

específico dos cuidados a utentes em fim de vida são referidos pelos estudantes, para 

além do grupo de pares, os recursos internos através da reflexão pessoal, ou em termos 

de recursos externos, a própria família, ou o apoio dos professores em contexto de aulas 

onde são trabalhados aspetos no domínio do relacional. 

O caráter oculto de uma parte substancial do processo de gestão emocional que o 

estudante desenvolve, decorre de diferentes fatores, que mais do que sucederem 

isoladamente se potenciam mutuamente, ou se constituem simultaneamente como 
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causas e efeitos. Estes fatores são de natureza fundamentalmente intrínseca ao próprio 

indivíduo. 

 Em primeiro lugar, há que considerar a indissociabilidade da trajetória individual 

prévia de experiências vida de cada estudante, da gestão que ele próprio faz de cada 

situação. Assim, é frequente a identificação com situações emocionalmente intensas, 

que pode determinar comportamentos e atitudes de auto preservação e defesa. Em 

estudo de Serra (2008), sobre o desenvolvimento da identidade profissional dos 

estudantes de enfermagem, e concretamente sobre as expectativas e projetos de 

desenvolvimento pessoal no âmbito da profissão, alguns dos sujeitos referiram o receio 

de se envolverem excessivamente ao nível emocional com os utentes e de procurarem 

desenvolver competências para conseguirem manter em relação a estes um certo 

distanciamento afetivo. Mazhindu (2003) salienta ainda um certo sentimento de 

vulnerabilidade face aos seus pares, experienciado e referido pelos enfermeiros do seu 

estudo, como consequência de situações de exteriorização da expressão emocional.  

 Outro fator que parece contribuir sobremaneira para um intenso trabalho 

emocional por parte do estudante parece ser a gestão que este faz sobre as expectativas 

que sobre ele se estabelecem, ou que ele próprio tem sobre os contextos e que se veem 

ou não satisfeitas.  

 Do ponto de vista da expectativa dos utentes sobre a sua prestação, tal como 

sublinha Antunes (2007), estes não fazem uma grande diferenciação entre as 

competências para a ação de estudantes ou profissionais, porque afinal, todos usam bata, 

o que os leva a solicitar aos estudantes, pelo menos num primeiro momento da relação 

um desempenho profissional exemplar. Esta ambivalência entre o parecer a outros ser 

enfermeiro, e o não se sentir realmente enfermeiro pode despoletar sentimentos de 

insegurança no estudante. 

 Do ponto de vista da expectativa que os supervisores da sua prática (sejam 

docentes ou enfermeiros dos serviços) têm sobre o seu desempenho, salienta-se a 

dimensão da avaliação, na medida em que esta é por vezes o organizador central da ação 

do estudante. No âmbito da formação inicial na generalidade das profissões de relação, 

os estudantes são sujeitos a uma avaliação que passa muito para lá das competências do 

saber fazer técnico, ou da evocação de conhecimentos teóricos. Na enfermagem em 

particular, o sujeito é envolvido numa avaliação que incide, em parte, sobre o seu 

próprio desempenho emocional bem como sobre a demonstração de competências de 

natureza relacional e atitudinal face ao outro, e pode na sua perspetiva colocar em causa 
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a sua própria personalidade ou imagem de si mesmo. É precisamente nesta linha que 

Dubet (2002) defende que os professores esperam que os estudantes desenvolvam uma 

espécie particular de atitude face ao outro, que é dificilmente objectivável, mas segundo 

a qual o estudante sabe dever proceder em conformidade. 

 Ainda como fator intrínseco ao estudante, as características da sua própria 

personalidade são um aspeto a ter em conta, bem como os seus processos de gestão 

interna das próprias vivências. Neste aspeto socorremo-nos de Gruen (1996), teórico no 

domínio da psicanálise, que defende a perspetiva de que a vida moderna do mundo 

ocidental amputou os indivíduos da possibilidade de dialogarem consigo mesmos, de 

estabelecerem uma linha de continuidade entre o seu “eu” interior e o seu “eu” para os 

outros, fazendo com que a impossibilidade de lidar com o seu “eu” interior, gere nos 

indivíduos uma incapacidade em se perceberem a si próprios e o modo como agem na 

interação como o mundo, sendo o mundo aqui entendido como uma totalidade em que o 

meu “eu” interior, o meu “eu” exterior e os outros se interpenetram, sem soluções de 

continuidade.  

 Por fim, a análise do conjunto de fatores que concorrem para o caráter 

marcadamente “subterrâneo” da gestão emocional que o estudante de enfermagem 

realiza ao longo da sua experiência clínica, leva-nos a considerar ainda algumas 

características dos locais de prática como fator de ordem extrínseca. Com efeito a 

prática clínica que lhes é proporcionada não corresponde frequentemente, e em grande 

medida, ao contexto tal como eles o concebiam a partir dos momentos teóricos. Para tal 

contribui a natureza potencialmente desestruturada, ou com um baixo grau de 

estruturação, dos contextos onde se sucedem com frequência e irregularmente eventos 

imprevistos. No ambiente clínico, a regulação é feita por múltiplas instâncias, 

comparativamente com a regulação que é feita no ambiente académico que é 

predominantemente realizada pelo professor. Para além disso, como salientam Papp et 

al. (2003), na prática clínica existem múltiplos estímulos, o que torna difícil para os 

estudantes a seleção de prioridades. A prática clínica em serviços de urgência, é neste 

aspeto um exemplo paradigmático já que estes são contextos onde a possibilidade de 

refletir sobre as situações de trabalho é muito reduzida para os estudantes (Fernandes, 

2007). 

 Ainda numa lógica extrínseca aos indivíduos, Gray (2009a) defende a tese de 

que, se por um lado, os estereótipos que conjugam feminilidade com emoção, 

associados aos cuidados de saúde, são úteis no proporcionar aos utentes um sentimento 
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de segurança, por outro, ao conjugarem emoção com fraqueza eles são simultaneamente 

um importante fator contribuinte para uma menor visibilidade e valorização do trabalho 

emocional dos profissionais e estudantes de enfermagem. 

 Importa pois, delineadas algumas dimensões do que é o trabalho emocional 

realizado pelo estudante de enfermagem ao longo da sua experiência de prática clínica e 

dos fatores que o influenciam, considerar que consequências pode este trabalho ter 

sobre o indivíduo. É neste sentido que Henderson (2001) e Mazhindu (2003) chamam a 

atenção para a existência real de custos e de benefícios pessoais associados à gestão das 

emoções em enfermagem. 

 Parte do estudo de Mazhindu (2003), pretendeu investigar o modo como os 

enfermeiros geriam algumas dimensões do trabalho emocional no seu desempenho 

profissional como por exemplo a gestão de conflitos ou controlo sobre as suas emoções. 

Da análise dos dados emergiu uma tipologia de seis diferentes categorias de trabalho 

emocional realizado pelos enfermeiros: 

1. Envolvimento completo nas situações, com desempenho profissional intenso, 

percebendo e gerindo os seus sentimentos, e sentindo capacidade de antecipação, 

análise e controlo. 

2. Monitorização ativa, com seleção deliberada das situações em que se envolve, e 

capacidade de lidar com sentimentos de conflito causado por outros. Agindo para 

“salvar o dia”. 

3. Piloto automático. Centrando-se na ação e na rotina, e não nos sentimentos. 

Evitando sentimentos de conflito pelo distanciamento emocional. 

4. Dissonância emocional. Age de forma incongruente com os seus sentimentos. 

“Submersão” de sentimentos conflituosos. Sentimentos de desconforto e frustração.  

5. Expectativa passiva. Reconfiguração mental dos sentimentos para os tornar mais 

suportáveis. Sentimento de controlo reduzido sobre o seu desempenho. Esforço intenso 

para manter uma postura profissional adequada. 

6. Exclusão emocional completa. Incapaz de lidar com sentimentos conflituosos. 

Sintomas somáticos incapacitantes. Sem qualquer sentimento de controlo sobre as 

situações. Sem realizar qualquer esforço na gestão das emoções, apenas querendo sair 

das situações. 

 Atendendo ao facto de a vivência do trabalho emocional, não ser 

necessariamente consciente, ou de ser gerida frequentemente de uma forma pessoal, 
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sem partilha ou exposição a outros, pode ser fonte de diminuição da qualidade de vida 

ou perturbação do equilíbrio emocional dos estudantes.  

 Como impacto de outra ordem, um trabalho emocional sofrido e prolongado no 

tempo pode ter consequências ao nível da decisão de se manter ou não no curso, e mais 

tarde enquanto profissionais, de se manter ou não na profissão (Mazhindu, 2003). Por 

vezes potenciado por fatores como os de ordem financeira ou o insucesso académico, o 

sofrimento emocional não resolvido pode ser determinante no abandono dos estudos em 

enfermagem (Gray, 2009b). Last e Fulbrook (2003) referem como razões importantes 

na decisão de sair do curso de enfermagem, sentimentos de não valorização pessoal, 

expectativas não cumpridas, bem como stress continuado. Para os estudantes que se 

mantêm no curso, situações de sofrimento emocional podem condicionar os futuros 

académicos e profissionais, pela fuga a locais particulares de trabalho ou mesmo a 

situações de prestação de cuidados concretas e transversais a múltiplos contextos, que 

possam ser passíveis de reviver experiências prévias. Reportando-se ao caso particular 

dos cuidados em final de vida, Magalhães (2009) defende que, se o estudante 

desenvolve uma atitude problemática na vivências destas situações, isso poderá 

conduzir a uma potencial disposição ao longo da vida profissional para se distanciarem 

dos doentes em fim de vida.  

 A qualidade das aprendizagens pode ser seriamente afetada, na medida em que 

nos indivíduos com um sofrimento emocional prolongado no tempo, uma importante 

parte dos seus recursos internos está direcionada para a gestão do próprio sofrimento e 

não para o investimento na conceptualização e prática de cuidados aos seus utentes, ou 

integração nas equipas de trabalho. Neste sentido, é também possível pensar que podem 

existir consequências do ponto de vista da qualidade dos cuidados prestados, por 

exemplo ao nível da relação, resultantes da diminuição da disponibilidade emocional do 

estudante. 

 Noutra perspetiva, nem só de consequências negativas se caracteriza o impacto 

do trabalho emocional desenvolvido a partir das experiências de prática clínica.  É o que 

demonstra por exemplo o estudo de Magalhães (2009), em que cuidar de doentes em 

fim de vida foi referido pelos estudantes como uma fonte de desenvolvimento pessoal a 

par do desenvolvimento de competências relacionais e geradora de momentos de grande 

intensidade emocional, pela reflexão e reconfiguração operada sobre o sentido da vida 

bem como do modo como se posicionam eles próprios face às suas condições 

existenciais. 
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 Novamente na dimensão das escolhas profissionais, a prática clínica percebida 

como positiva, com boas experiências de apoio nas relações interpessoais, 

frequentemente determina o regresso dos estudantes a esses contextos já como 

profissionais (Hartigan-Rogers, Cobbett, Amirault e Muise-Davis, 2007).  

 Ainda como produtos positivos do trabalho emocional em enfermagem 

destacam-se um sentimento de eficácia e controlo sobre o desempenho profissional bem 

como a capacidade de gerir situações de conflito interpessoal (Mazhindu, 2003), um 

marcado sentimento de satisfação e realização profissional (McQueen, 2004), um 

fortalecimento da relação entre enfermeiro e doente, ou ao nível organizacional, o 

aumento da produtividade e ambiente de trabalho agradável (Huynh, Alderson, e 

Thompson, 2008). 
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CAPÍTULO 4. OPÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 4.1. Fundamentos epistemológicos da investigação e pesquisa qualitativa. 

 

A finalidade central da investigação científica é a de fornecer uma descrição tão 

objetiva e completa quanto possível do mundo no qual nos inserimos, que permita uma 

compreensão do mesmo (Mialaret, 2004). O conhecimento científico, surgindo como 

produto de um questionamento sistemático operacionalizado sobre a realidade apenas 

assume plenamente o seu caráter de validade após a sua comunicação à comunidade 

científica para validação pelos pares. Para além de contribuir para o processo de 

validação (Lessard-Hébert, Goyette e Boutin, 2005), a transparência dos métodos 7 

utilizados permite, ainda que a repetição estrita de uma pesquisa social seja impossível, 

a reprodução do estudo em moldes semelhantes (Mialaret, 2004).  

  O aparecimento recente, do ponto de vista histórico, das ciências sociais 

relacionado com a emergência nos séculos XVIII-XIX dos Estados nação que 

pretendiam legitimar uma cultura comum promotora da coesão social, condicionou-as à 

incorporação de um determinado modelo de ciência vigente à altura, a ciência natural, 

dita positivista. A legitimação das ciências sociais e humanas foi assim construída 

através da aplicação dos pressupostos e métodos das ciências naturais nos fenómenos 

humanos, sendo que o esforço de “cientifizar” os fenómenos humanos rapidamente se 

deparou com algumas dificuldades de âmbito epistemológico, dada a natureza 

idiossincrática dos fenómenos sociais. 

A tradição da investigação qualitativa como modo de construção do conhecimento 

no âmbito das ciências sociais, tem vindo a desenvolver-se desde os trabalhos da Escola 

de Chicago (Lessard-Hébert et al., 2005), libertando-se progressivamente do paradigma 

positivista, que, do ponto de vista epistemológico, procura uma compreensão 

nomotética dos fenómenos, matematicamente obtida, e que revela lineares explicações 

de causa-efeito para o real. 

                                                            
7 Entendemos métodos na aceção que lhe confere Mialaret como: “o conjunto de procedimentos aos quais 

subjaz o espírito de descobrir e demonstrar a verdade.” (p. 36, 2004). Para este autor, esta explicitação 

permite ainda estabelecer uma diferença fundamental entre a pesquisa científica e o senso comum, porque 

estabelece uma fronteira entre aquilo que é vivido e aquilo que é verificável. 
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A investigação qualitativa surge, historicamente, de modo reativo à investigação 

de natureza quantitativa que serve os propósitos do paradigma positivista, já que aquela 

pretende dar resposta a uma nova forma de questionar o mundo, que entende os factos 

de natureza social, porque resultantes de lógicas de ação humanas, como únicos e 

irrepetíveis e que se desenvolvem num contexto complexo, único e com 

multideterminações, para lá de uma linear lógica de causa-efeito, sendo irredutíveis a 

uma  padronização lógico-matemática que pretende poder antever o desenrolar dos 

processos em estudo. O investigador procurando estudar os significados que os seres 

humanos produzem a respeito deles próprios e das suas ações recorre assim a uma 

metodologia característica da investigação qualitativa, que gera conhecimento sobre 

uma realidade em particular, não pretendendo, em absoluto, uma generalização das 

conclusões a que chega. 

 A credibilidade e a validade da investigação de natureza qualitativa têm no 

entanto sido continuamente colocadas em causa pelos seus detratores, baseados em 

especial nos argumentos de que o peso da subjetividade do investigador na interpretação 

dos dados é fonte de enviesamento das conclusões, que carecem de rigor e não são 

estatisticamente representativas da realidade (Lessard-Hébert et al., 2005). Assim a 

investigação qualitativa enquadrando-se num paradigma designado de interpretativo, 

tem sido frequentemente definida na literatura pela negativa, ou seja, mais em relação 

ao que ela não é, do que propriamente em relação às suas características particulares. 

Esta distinção dicotómica não parece, no entanto, ser definitiva ou consensual 

(Lessard-Hébert et al., 2005; Gingras, 2003). Alguns autores referem que o paradigma 

interpretativo e o paradigma positivista não têm necessariamente que se opor ou se 

substituir, existindo complementaridade, pelo menos ao nível das metodologias em uso. 

Creswell (2003) ilustra este aspeto argumentando que tem havido nos últimos anos um 

acréscimo significativo da pesquisa que recorre a métodos mistos ou de manuais de 

texto fundamentando o seu uso, métodos estes que anteriormente eram atribuíveis em 

exclusividade a um ou a outro paradigma investigativo. Schnapper (1999), por seu lado, 

reforça esta ideia argumentando que os “qualitativistas” e os “quantitativistas” apenas 

constituem duas tribos distintas na área dos estudos sociológicos, na lógica dos conflitos 

e das carreiras universitárias. No contexto português, e no domínio das Ciências da 

Educação estudos como o de Abreu (2001), são um exemplo do modo como a 

simultaneidade do uso de metodologias qualitativas e qualitativas contribuiu para a 

compreensão em profundidade das realidades em estudo. 
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 Denzin e Lincoln (2005) descrevem a atualidade como um momento em que os 

distintos discursos e práticas que constituem a investigação qualitativa, refletem no seu 

seio as influências dos vários momentos históricos que esta percorreu, possibilitando 

aos investigadores, na conceção e operacionalização dos seus projetos, a adesão a 

múltiplos paradigmas, estratégias e métodos de análise.  

 Ainda que diferentes correntes teóricas no seio da investigação qualitativa 

privilegiem diferentes tipologias de abordagens ao estudo dos contextos, todas elas 

partilham de um conjunto de traços comuns (Flick, 2005). A busca da compreensão, 

aceite como um valor epistemológico central, é um destes traços, procurando-se 

compreender, a partir do seu interior, o ponto de vista dos sujeitos, o curso das situações 

sociais e as normas sociais. Por outro lado, considera-se também que a realidade 

estudada não é fixa, mas sim interactivamente produzida pelos sujeitos, pelas estruturas 

e significados latentes e pelas normas vigentes nos contextos estudados.  

Bogdan e Biklen (1994) elencam cinco elementos como centrais na caracterização 

de um estudo de natureza qualitativa, sublinhando que não é, no entanto, uma condição 

absolutamente necessária a presença simultânea destas características no mesmo estudo 

para que este possa ser considerado qualitativo: 

1. A fonte direta dos dados é o ambiente natural, sendo o investigador o 

instrumento principal, determinando, em consequência, uma proximidade espacial 

prolongada no tempo, entre investigador e contexto. Lessard-Hébert et al., (2005), 

complementam esta noção com a ideia de que também no plano simbólico o 

investigador deve assumir uma posição próxima à do investigado. Ainda decorrente 

deste aspeto é necessário reconhecer e admitir que não é possível ignorar a possibilidade 

da influência da perspetiva, história e interesses pessoais do investigador bem como 

seus preconceitos face ao objeto de estudo ou do seu contexto pelo que não existem em 

absoluto, uma neutralidade do investigador, nem uma objetividade na análise realizada. 

2. A informação recolhida é descritiva, detalhada e sistemática, o que implica 

desenvolver uma perspetiva de observação isenta de pressupostos que reduzam ou 

ignorem dimensões do contexto eventualmente julgadas como irrelevantes ou triviais. 

3. Os investigadores interessam-se mais pelos processos do que pelos produtos ou 

resultados. Mais do que entender relações diretas de causa-efeito, a ênfase está colocado 

na compreensão dos processos que medeiam os dois pólos desta díade. 
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4. A indução é o modo preferencial de construção da compreensão do objeto de 

estudo, ou seja o quadro interpretativo da realidade vai-se estabelecendo ao longo da 

análise dos dados formulados. 

5. O significado que os sujeitos atribuem à sua experiência é de vital importância. 

Considera-se que cada ser humano é um sujeito único dotado da capacidade de em 

permanência atribuir e comunicar significados sobre a totalidade dos contextos onde se 

insere, seja às diferentes dimensões do mundo físico, do mundo social, bem como aos 

factos do seu próprio mundo mental. 

 Simultaneamente à consideração do sujeito como produtor de significados, 

compete ao investigador estabelecer uma relação entre os significados construídos pelos 

atores e o contexto em que eles estão inseridos e em que a ação se desenrola (Lessard-

Hébert et al., 2005). Trata-se no fundo de agir de acordo com a ideia de Bogdan e 

Biklen (1994) de que em investigação qualitativa se tenta estudar objetivamente os 

estados subjetivos dos sujeitos. 

 Gingras (2003) chama a atenção para o facto de o investigador dever tomar em 

conta as limitações a que está sujeito na sua pesquisa e tipifica um conjunto de 

frequentes “armadilhas” na investigação de natureza social. Alerta em primeiro lugar 

para o excesso de autoconfiança que o investigador pode desenvolver em si mesmo ou 

nos seus complexos dispositivos teóricos e técnicos, relembrando que os melhores 

instrumentos de investigação continuam imperfeitos e qualquer teoria não passa de uma 

aproximação à compreensão do real, que ainda que aceitável, é provisória. Em segundo 

lugar, e ainda que se postule uma colheita de informação exaustiva e sistemática, refere 

que existe sempre o risco de se ficar aquém da totalidade do fenómeno em estudo, pelo 

que se devem estabelecer (e cumprir) os critérios que presidem às escolhas do que vai 

ser pesquisado. Por último, é necessário não cair no erro de ir além do que os dados 

permitem afirmar, praticando conclusões científicas e não extrapolações mistificadoras. 

 

 4.2. Abordagem etnográfica. 
 O propósito deste estudo centrou-se na procura de respostas para a questão 

central de investigação inicialmente delineada: De que forma se processa a construção 

da identidade profissional de enfermeiro pelos estudantes de enfermagem? 
 Delineou-se um estudo de natureza qualitativa, longitudinal, desenvolvendo-se 

uma abordagem de natureza etnográfica ao objeto de estudo selecionado para esta 
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investigação, enquadrada na perspetiva da etnometodologia e baseada nas raízes 

disciplinares da sociologia, na linha do que defende Patton referido por Tuckman, em 

que a natureza das questões que norteiam a pesquisa obedece à lógica da busca de 

sentido que os indivíduos atribuem às suas atividades quotidianas (2000, p.511). É nesta 

linha que, para Massey (1998), o investigador deve tentar dar resposta à questão “Como 

é que as coisas por aqui funcionam, e o que significa ser membro deste grupo?” 

Mais do que a elaboração de hipóteses com variáveis operacionalizadas o 

investigador estabelece hipóteses, no sentido largo de enunciados hipotéticos, visando 

compreender, total ou parcialmente o fenómeno. Trata-se aqui de “dar um sentido a 

acontecimentos e não de estabelecer uma ligação causal linear de sentido único.” 

(Chevrier, 2003, p.88). 

Outro fator importante para o desenvolvimento de uma postura etnográfica não 

apenas ao nível da prática investigativa no terreno, mas sobretudo intelectual, provém 

do contributo teórico do interaccionismo simbólico (Boumard, 1999), que defende que 

na definição das situações se impõe a ideia de que são os próprios atores que definem a 

situação em que agem, e ao fazerem-no estão a construir a própria situação. Este autor 

refere-se especificamente aos contextos onde os papéis parecem estar prescritos de uma 

forma mais clara, como o caso da escola, em que os atores desempenham o seu papel, 

de facto, com base no sentido que eles conferem à situação e não inteiramente de acordo 

com a suposta pré-definição daquilo em que deve consistir a sua ação. 

O interaccionismo surgiu como reação às correntes teóricas sociológicas que 

atribuíam, na análise da ação dos indivíduos, um caráter marcadamente determinante à 

influência exercida pelas “estruturas” e pelas “organizações” (Pais, 2002). Ainda para 

este autor categorias estruturais como as instituições, os papéis sociais, as normas ou o 

estatuto social, têm sido utilizadas não só para analisar a sociedade, como também para 

explicar a ação social. Por seu lado os interacionistas procuram relativizar o impacto 

real atribuído às estruturas sociais, defendendo que estas apenas enquadram situações de 

interação social entre os indivíduos, proporcionado-lhes conjuntos de símbolos, que 

estes podem utilizar na interpretação do seu mundo e na estruturação da sua ação. 

A investigação qualitativa, sob a forma da etnografia ou da ecologia, entrando em 

rutura com o pensamento sociológico tradicional, tem vindo a revelar algumas das 

lógicas de ação dos atores em contexto escolar (Coulon, 2002), considerando-se o seu 

aprofundamento uma prioridade no que toca ao conhecimento das lógicas de ação dos 

estudantes. É nesta linha que a abordagem feita à temática em estudo procurou captar a 
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vivência que os sujeitos do estudo fazem da sua experiência de estudantes de 

enfermagem, percebendo que interpretação fazem dessa mesma experiência e de que 

forma é que essa interpretação se reflete na identidade profissional que desenvolvem. 

Experiências e interpretações estas que não são necessariamente manifestas, na linha do 

que ilustram Vasquez-Bronfman e Martinez: “Trata-se de fazer emergir um modo de 

funcionamento, culturalmente determinado, mas invisível aos actores.” (1996, p.75). 

 Um estudo etnográfico considera o contexto escolar, numa perspetiva ampla, e os 

contextos locais de ação, numa perspetiva mais restrita, como contextos totais e globais, 

onde tudo é considerado relevante e interação, e não apenas os aspetos relacionados 

com a aprendizagem das matérias escolares ou a dinâmica formal e prescrita de sala de 

aula (Vasquez-Bronfman e Martinez, 1996), pelo que a presente pesquisa não se cingiu 

apenas à sala de aula, mas procurou a experiência do estudante de enfermagem, tal 

como ela é vivenciada em diversos contextos, mesmo em ambiente extracurricular no 

interior do espaço escolar, ou extra escolar. 

O investigador fez, na pesquisa realizada, parte da população da escola, onde 

decorreu parte substancial da ação dos sujeitos do estudo, e onde estes desempenhavam 

a sua atividade, pelo que foi um elemento familiar no contexto estudado, permitindo que 

os informantes se comportassem de uma forma o mais natural possível. O que 

determinou algumas especificidades do ponto de vista da ética investigativa que adiante 

serão debatidos. 

Uma especificidade da investigação de cariz etnográfico prende-se com a natureza 

do olhar que o investigador tem sobre o objeto de estudo, com efeito, o interesse pelas 

atividades quotidianas, é tão importante como os acontecimentos considerados críticos 

ou importantes. A atenção deve-se dirigir simultaneamente para a ação dos indivíduos, 

bem como para os sentidos que estes lhe dão. É importante olhar o conhecido como se 

de algo exótico se tratasse, tornando estranho aquilo que é familiar. 

Em etnografia, a perspetiva do ator, sendo tomada como imprescindível não é no 

entanto suficiente, tal como  Spindler e Spindler citados por Massey (1998) referem: 

“Saber o que os nativos sabem não é suficiente”. O etnógrafo, deve com respeito pelas 

vivências dos sujeitos também questioná-las cepticamente e a partir de uma perspetiva 

externa, na linha do que Wilcox citado por Massey (1998), afirma:  

“O objectivo da etnografia é combinar o ponto de vista de um insider com o de um 

outsider para descrever um contexto social. A descrição resultante é esperada que seja 
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mais aprofundada e completa que a do comum outsider, e mais lata e menos 

culturalmente delimitada que o comum insider”. 

 Importa ainda relembrar que em qualquer projeto de natureza investigativa, o 

pesquisador deve estar consciente da possibilidade do desenho, questões de investigação 

e metodologia programada se poderem vir a alterar ao longo do seu desenvolvimento. 

 

 

 4.3. O contexto. 

 

 A propósito da produção de conhecimento, no âmbito da investigação qualitativa, 

Deslauriers e Mayer (2000), defendem, tal como Schofield (2002), que é necessário 

documentar muito bem o contexto estudado, aumentando desta forma as possibilidades 

de o conhecimento produzido num contexto particular poder ser útil em outros 

contextos com características semelhantes. Sem esta qualidade de informação é 

impossível fazer um julgamento informado sobre o grau possível de extrapolação das 

conclusões de um estudo-contexto para outros estudos-contextos. Por outro lado, para lá 

da questão de aplicabilidade externa do conhecimento proveniente da investigação, a 

compreensibilidade desse próprio conhecimento aumentará se ele for enquadrável no 

respetivo contexto de produção, uma vez que os fenómenos sociais são histórica e 

culturalmente condicionados. Tal como argumentam Strauss e Corbin (2003) a análise 

de um fenómeno não deve estar restrita às condições que se relacionam imediatamente 

com a estrutura em que se insere. Toda a envolvência significativa do fenómeno se 

inscreve na matriz que o condiciona. 

 A investigação decorreu numa Escola Superior de Enfermagem da região de 

Lisboa, e à sua escolha presidiram questões de ordens distintas. O acesso ao terreno, 

uma vez que o investigador aí exercia a sua prática profissional seria à partida, e veio a 

confirmar-se, relativamente facilitado pela rede de relacionamentos formais e informais 

com os diversos atores. Ainda o facto de o investigador ser também docente conjugado 

com as dimensões da própria instituição, com algumas dezenas de docentes e centenas 

de estudantes, contribuiria para minimizar o impacto da realização do estudo na vida 

escolar. A escolha pela realização do estudo em mais do que uma escola, para além de 

dificultar a operacionalização do mesmo, seria metodologicamente desadequada pelo 

decorrente condicionamento de uma análise superficial dos vários contextos. A análise 
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em profundidade do objeto de estudo tenderia a desenvolver-se em relação com as 

diferenças estruturais das instituições, ao invés de se centrar nos sujeitos do estudo. 

 Na presente pesquisa, foi solicitada, e obtida, a necessária autorização 

institucional, com vista ao acesso ao campo de estudo, através de um pedido formal, 

com a explicitação da natureza do trabalho, seus objetivos e metodologia, assegurando 

sempre a manutenção do anonimato da instituição, dos sujeitos do estudo, e da 

confidencialidade sobre a informação recolhida. O acesso aos momentos de observação 

de aulas foi, após explicitação sobre os objetivos e operacionalização em curso do 

estudo, solicitado quer aos responsáveis das respetivas unidades curriculares bem como 

aos docentes que lecionaram nesses tempos letivos. Nos diferentes contextos 

institucionais extra escolares onde decorreu a observação foi também explicitada a 

investigação e solicitada aos responsáveis de serviço a possibilidade de realizar a 

observação. 

 

 

 4.4. População e amostra. 

 

 A problemática da amostragem, habitualmente centrada na seleção dos sujeitos a 

incluir no estudo, é, para Flick (2005), extensível a outros momentos ao longo da 

investigação, abarcando por exemplo a própria interpretação dos dados (onde se coloca 

a questão de que material recolhido selecionar para interpretar) ou da apresentação dos 

resultados (que dados e conclusões selecionar para apresentar). No que diz respeito 

exclusivamente à constituição da estrutura da amostra dos indivíduos que participam no 

estudo, para o mesmo autor ainda, esta pode ser, feita em duas lógicas distintas: a 

determinação a priori, ou a definição gradual ao longo do processo de investigação. Se 

a determinação a priori supõe a utilização de critérios abstratos e definidos 

independentemente dos sujeitos, já no processo de definição gradual, as decisões sobre a 

escolha destes são tomadas durante o próprio processo investigativo.  

 Numa lógica qualitativa de investigação não se pretendeu, neste estudo, uma 

representatividade de natureza estatística, mas sim de acordo com a relevância dos casos 

selecionados. Aliás neste sentido, e para Patton (1990), talvez seja o aspeto da 

amostragem, aquele que mais distingue a lógica subjacente às abordagens investigativas 

qualitativa e quantitativa. 
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Este estudo, tendo um caráter longitudinal e desenvolvendo-se ao longo de um 

curso de licenciatura em enfermagem de uma Escola Superior de Enfermagem da região 

de Lisboa, teve como universo em análise o conjunto de estudantes deste curso. O 

acompanhamento foi realizado desde os momentos iniciais da entrada dos estudantes na 

escola, até ao final do curso. Durante o período do estudo houve lugar a uma 

reconfiguração institucional do contexto onde decorreu o curso, que se traduziu pela 

integração da instituição de partida com outras congéneres numa entidade única.  

A estratégia de seleção de sujeitos foi fundamentalmente orientada pelo método de 

amostragem por quotas (Beaud, 2003; Ghiglione e Matalon, 2001), que consiste em 

obter uma representatividade que tenta reproduzir, na amostra, as distribuições de 

variáveis consideradas importantes - relacionadas com os fenómenos em estudo - tal 

como existem na população a estudar. Destacaram-se como variáveis: a) o contingente 

de entrada no curso, b) o género, c) a idade, e d) o grau de preferência para o ingresso 

nesta licenciatura/escola aquando da candidatura. Esta seleção serviu o propósito de 

obter indivíduos, cuja experiência pudesse lançar alguma luz sobre diferentes modos de 

construção da identidade profissional em enfermagem, no contexto em causa. Não 

estava no entanto, à partida, excluída a possível inclusão no estudo de novos sujeitos, 

cuja experiência se revelasse importante ao longo do estudo e em função da sua 

relevância para o mesmo, tal como Patton (1990), os define como “information rich 

cases”. De entre uma população inicial do curso de cerca de 160 estudantes, foram 

selecionados 30 estudantes, que aceitaram participar no estudo. A razão da escolha de 

um número relativamente elevado de sujeitos para um estudo desta natureza, prende-se 

com uma expectativa inicial de que alguns dos estudantes não concluem o curso, ou de 

que, dada a extensão temporal do estudo, alguns manifestassem indisponibilidade para 

continuar a fazer parte do mesmo. 

Relativamente aos contingentes de acesso, a amostra selecionada compreende 21 

estudantes que ingressaram no CLE através do contingente normal, 7 pelo contingente 

do exército e 2 pelo contingente referente a um acordo do estado Português com a 

comunidade de PALOP.  

Ainda no aspeto da seleção dos sujeitos, sendo a enfermagem uma profissão 

tradicionalmente conotada com o sexo feminino e com uma representação predominante 

deste nas populações do curso, importou acautelar a inclusão na amostra de sujeitos do 

sexo masculino, pelas especificidades que estes podem representar do ponto de vista da 

sua experiência. 
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 À exceção de duas estudantes, que tinham previamente frequentado o primeiro 

ano do curso em outras instituições, todos os restantes se encontravam pela primeira vez 

a iniciar o CLE. Apresenta-se em anexo I um quadro síntese de todos os sujeitos. 

 

 

 4.5. Técnicas de recolha do material empírico. 

 

  Em investigação qualitativa cada pesquisa justifica a construção de um desenho 

metodológico próprio, no qual se inclui a recolha de informação 8  para análise. A 

colheita de informação ocorreu em vários cenários, em momentos diferentes (Quadro 

nº1) e com atores distintos. Privilegiou-se o recurso a várias fontes possíveis de 

evidências entendendo que nenhuma delas possui vantagens definitivas sobre as outras, 

assumindo antes um caráter de complementaridade mútua. Deste modo recorreu-se a 

cinco técnicas de recolha de informação: 

1. Entrevista (semiestruturada) 

2. Questionário  

3. Observação  

4. Técnica dos incidentes críticos 

5. Documentação 

 O resultado da recolha de informação deu origem a um extenso conjunto de 125 

documentos para análise, ricos em pormenores descritivos, relativamente a pessoas, 

locais e conversas correspondendo às características que Bogdan e Biklen (1994) 

atribuem à informação em estudos qualitativos. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 No presente estudo entendemos informação, na aceção que lhe dão Lessard-Hébert et al., (2005), e que 

corresponde ao conjunto de todo o material compilado no terreno, antes de qualquer análise que sobre 

este seja realizada, após o que poderemos passar a falar sobre dados da investigação. 
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Quadro nº 1  - Organização temporal dos momentos de colheita de informação. 

Ano do CLE 1º  2º  3º  4º 

Semestre 1º  2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

1ª Entrevista         

Questionário         

2ª Entrevista         

Observação         

Incidente crítico         

3ª Entrevista         

  

 

 4.5.1. A entrevista semiestruturada. 

 
A entrevista, permitindo nas palavras de Foddy colocar questões aos indivíduos, 

possibilita a obtenção de: “informação sobre comportamentos e experiências passadas, 

motivações, crenças, valores e atitudes, enfim, sobre um conjunto de variáveis do foro 

subjectivo não directamente mensuráveis” (1996, p.1). É ainda entendida por Bogdan e 

Biklen como uma: “conversa intencional, geralmente entre duas pessoas (...) dirigida 

por uma das pessoas, com o objectivo de obter informações sobre a outra.” (1994, 

p.134), e que permite ao investigador recolher dados descritivos na linguagem do 

indivíduo, bem como as suas interpretações do real, podendo também pode dar lugar a 

novas questões investigativas (Yin, 2001). 

Situando as modalidades possíveis de entrevista num continuum entre o pólo da 

estruturação total com um guião rígido e o pólo da não estruturação com uma pré-

formatação mínima, realizaram-se entrevistas de natureza semiestruturada, dispondo o 

entrevistador, nesta modalidade, de alguns tópicos que lhe servem de guião para uma 

conversa, com temas que procurará abordar, mas que simultaneamente, permitem 

modelar os assuntos que emergem da entrevista por forma a explorar novas questões, 

possibilitando ao entrevistado produzir um discurso rico em informação sobre os temas 

em estudo. Uma das vantagens da entrevista semiestruturada, elencadas na literatura, 

consiste no facto de esta permitir algum grau de comparabilidade entre os vários 

entrevistados (Bogdan e Biklen, 1994; Yin, 2001), permitindo compreender em que 

medida é que diferentes sujeitos se posicionam face às mesmas questões. 

À semelhança de outros métodos de recolha de informação no domínio da 

investigação qualitativa, também a entrevista, não é totalmente «asséptica» do ponto de 
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vista da subjetividade do investigador, sendo que este incontornavelmente 

«contaminará» a sua conceção, por via das suas representações da problemática em 

estudo, bem como a condução da mesma ao potencialmente induzir as respostas do 

entrevistado em determinadas direções, tal como afirma Foddy: 

“queiramos ou não admiti-lo, ou impomos a nossa própria perspectiva sobre a realidade, 

ou impomos as nossas prospecções sobre as perspectivas que os inquiridos têm sobre a 

realidade e a verdadeira questão é saber com que grau de consciência o fazemos” (1996, 

p.212). 

Nesta linha Burgess (1997) argumenta que o investigador deverá, numa lógica 

introspetiva, compreender em que medida é que as suas características pessoais são 

suscetíveis de influenciar a entrevista. 

A relação que se estabelece entre entrevistado e entrevistador, é uma relação 

entre dois sujeitos específicos, num ponto específico da sua vida, num contexto único. É 

portanto uma interação irrepetível, no seio da qual ocorrem processos de troca de 

representações e interpretações sobre os significados do que outro diz. Por um lado os 

inquiridos normalmente procuram pistas sobre a perspetiva que o estudo, ou o 

investigador assume e muitas vezes respondem de acordo com aquilo que é esperado, ou 

socialmente ou pelo investigador. Se a questão for pouco clara para o questionado, este 

vai procurar pistas contextuais como questões anteriores, o próprio vocabulário, ou 

outros aspetos decorrentes da definição geral da situação de entrevista (Foddy, 1996). É 

neste sentido que, ainda Foddy, afirma: 

“A mais básica implicação da teoria do interaccionismo simbólico para as situações de 

investigação traduz-se na hipótese de que o significado atribuído pelos sujeitos aos actos 

sociais é produzido no interior da própria relação em que esses actos ocorrem. Segundo 

a perspectiva do interaccionismo simbólico os inquiridos estão constantemente a tentar 

construir uma definição mutuamente partilhada com o investigador.” (1996, p.23). 

Para Flick (2005), a conceção do guião da entrevista deve estar subordinada a 

quatro diferentes critérios:  

- a não-directividade, em que se deve começar pelo uso de “perguntas abertas, 

aumentando-se o grau de estruturação a pouco e pouco, para evitar que o quadro de 

referência do entrevistador se sobreponha ao do entrevistado” (p.78). 

- a especificidade, remetendo para aspetos particulares da experiência do 

entrevistado que permitam evitar respostas que apenas contenham afirmações gerais. 
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- a amplitude,  garantindo  “que todos os aspetos e temas relevantes para a 

investigação são referidos no decurso da entrevista” (p. 79). 

- a profundidade, em que as respostas emocionais do entrevistado vão além de 

afirmações simples como «agradável» ou «desagradável», e em que se pretende que  o 

entrevistado desenvolva o máximo de comentários autorreveladores acerca da forma 

como sentiu a experiência. 

Como exemplos de limitações associadas à entrevista enquanto técnica de 

recolha de informação, alguns autores referem a atitude calculista do entrevistador em 

pretender estabelecer uma relação de confiança com o entrevistado como sendo um 

problema ético (Savoie-Zajc, 2003). Outro problema equacionado pela mesma autora 

remete para a validade das respostas, uma vez que o entrevistado pode querer salientar 

determinados aspetos ou omitir outros com o objetivo de ser tido em maior ou menor 

conta pelo investigador. Flick (2005), alerta para a dificuldade inerente à condução de 

uma entrevista e o não perder de vista os aspetos relevantes para o tema, bem como o 

equilíbrio desejável entre o guião e a própria entrevista, que se deve manter. 

Em torno da realização das entrevistas promoveu-se na presente pesquisa um 

clima de informalidade. Mialaret (2004) chama a atenção para o facto de que o valor da 

entrevista reside na qualidade da comunicação verbal e da relação que se estabelece 

entre duas pessoas, ao passo que Fontana e Frey (2005) referem que a interpretação das 

entrevistas não pode ser feita à margem do contexto em que foram produzidas. Neste 

sentido procurou-se adaptar a postura do investigador em diferentes níveis (padrão de 

linguagem e vestuário, por exemplo) a um registo que facilitasse a comunicação com os 

estudantes, sem no entanto optar por comportamentos radicalmente diferentes dos 

habitualmente registados. 

  Do ponto de vista da conversação, foi privilegiada por parte do entrevistador 

uma postura de escuta ativa estabelecendo uma relação de empatia e de confiança, 

procurando não interromper a linha de pensamento do entrevistado, e pedindo muitas 

vezes exemplos ilustrativos ou clarificações do que referiam. Procurou-se não restringir 

a interação a uma lógica de questionar e ouvir, mas sim num processo de escuta ativa 

reagir em tempo real, com novas questões a partir da interpretação do discurso dos 

sujeitos. A necessidade do uso do gravador foi explicitada aos estudantes, ao que, sem 

exceção, todos acederam. O guião foi utilizado como recurso para relançar o diálogo e ir 

introduzindo temas ainda não abordados, tendo o seu uso sido progressivamente 

abandonado ao longo das entrevistas, dada a memorização realizada em relação aos 
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temas e tópicos programados feita pelo entrevistador. Houve questões e temas que se 

foram mantendo ao longo dos anos nas entrevistas para poder estabelecer ou fazer 

procurar fazer emergir padrões de regularidade ou padrões de mudança.  

 Na gestão da entrevista foi tido ainda em conta o lugar a dar a assuntos mais 

sensíveis, como a referência a situações de sofrimento e de morte das pessoas de que 

cuidavam, como a descrição de situações de conflito com professores, enfermeiros ou 

outros colegas seus, ou ainda produzindo juízos de valor sobre a escola. Foram temas 

que se procuraram introduzir de uma forma muito contextualizada, relembrando por um 

lado o interesse do investigador essencialmente na natureza das situações e não tanto 

acerca das individualidades envolvidas, por outro lado reassegurando a 

confidencialidade aos estudantes e ainda, dando-lhes a entender de um modo explícito 

que apenas se pronunciassem sobre esses aspetos se isso não fosse fonte de 

constrangimento. Quando o gravador se desligava, no final da entrevista, debatiam-se 

alguns aspetos marginais ao conteúdo da mesma, mas centrados na dinâmica escolar, e 

aí, alguns dos pontos de vista que eram retomados pelos estudantes assumiam uma 

maior intensidade, ou revelavam por vezes de forma assumida um tom de crítica ao 

modo de funcionamento da escola e dos formadores. 

A realização das entrevistas distribuiu-se longitudinalmente no tempo ao longo 

dos 4 anos do CLE, tendo sido a sua transcrição cuidadosamente realizada em períodos 

temporais próximos à sua realização. Realizaram-se 3 entrevistas com cada um da quase 

totalidade dos sujeitos inicialmente selecionados, e que permaneceram no curso (os 

guiões das três entrevistas encontram-se respetivamente como anexos II, III e IV). A 

realização das mesmas foi efetuada sempre fora de qualquer tempo letivo programado 

em horário e acordada previamente mediante as disponibilidades de investigador e do 

sujeito em causa. 

A primeira entrevista realizou-se a 29 estudantes num momento muito próximo à 

entrada na escola. Idealmente realizadas num momento prévio ao contacto efetivo com 

a escola, decorreram, no entanto e por questões de viabilidade, num período 

compreendido entre a chegada no primeiro dia à escola e cerca do 10º dia de aulas de 

frequência do CLE, em pleno processo de “praxe académica”, sendo que os 

entrevistados se encontravam, por norma, exuberantemente mascarados ou 

maquilhados. A postura de alguns deles no início da interação sugeria inclusivamente 

uma atitude de “defesa”, parecendo pensarem que a entrevista consistiria em mais 

alguma atividade incluída na praxe académica, vindo posteriormente a assumir um 
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maior grau de descontração ao longo da conversa ao constatarem que o entrevistador 

estava de facto genuinamente interessado no seu percurso. 

A opção pela realização da primeira entrevista neste período, refletida na estrutura 

do respetivo guião, relaciona-se com o objetivo de captar representações iniciais sobre a 

profissão de enfermagem, sobre as motivações subjacentes à escolha para a candidatura 

a este curso, experiências de vida prévias relacionadas com os contextos de prestação de 

cuidados de saúde e a expectativas sobre as experiências futuras no âmbito académico. 

A segunda entrevista realizou-se a 25 estudantes durante o 1º semestre do 2º ano 

do CLE. A opção de realização da entrevista neste momento prendeu-se com a intenção 

de perceber o sentido atribuído pelos estudantes às suas experiências ao longo do 

primeiro ano, bem como poder fazer emergir alterações nas representações sobre si 

mesmos ou sobre a profissão registadas ao longo do primeiro ano. De notar que ao 

longo do 1º ano os estudantes tinham já tido uma série diversificada de experiências, 

nomeadamente aulas teóricas, trabalhos de campo, aulas de práticas laboratoriais e 

ensino clínico em diferentes contextos na comunidade e em hospital. 

A terceira entrevista idealmente realizada o mais próximo possível final do curso, 

efetuou-se a 20 estudantes desde o final do 1º semestre até meados do 2º semestre do 4º 

ano do CLE por questões relativas aos tempos necessários à análise da informação e 

redação do presente relatório de investigação. Nesta, os blocos temáticos, para além de 

retomarem dimensões da experiência dos estudantes já abordadas nos anos anteriores, 

incidiram também sobre o balanço que realizavam do seu percurso no CLE, bem como 

sobre o modo como se projetavam a si próprios no futuro. 

Mialaret (2004) defende que as condições psicológicas dos indivíduos 

entrevistados não serão as mesmas em todos os espaços. Assim, privilegiaram-se, na 

realização das entrevistas, espaços neutros na escola, isolados de ruído e de outras 

pessoas, sobretudo salas de reuniões, evitando o espaço territorial habitualmente 

atribuído ao professor dentro da escola, embora, quando tal oportunidade não se 

proporcionou, optou-se por salas de aula vazias, procurando evitar as correntes 

configurações físicas que enquadram o relacionamento entre professores e estudantes 

neste espaço. 

Ponderou-se recorrer a espaços extra escolares, como forma de diminuir a 

“contaminação” do discurso dos estudantes pelo impacto do contexto físico, mas não se 

optou por essa possibilidade em ordem, por um lado à capacidade logística do 

investigador de realizar um elevado número de entrevistas, cuja realização mudava por 
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vezes de data programada, e por outro à intenção de causar o mínimo impacto possível 

sobre as atividades pessoais dos entrevistados. Realizaram-se ainda assim, 

pontualmente, algumas entrevistas fora do contexto escolar. 

 

 

 4.5.2. O questionário. 

 

 Foi elaborado um questionário (anexo V) com 5 questões abertas e enviado aos 

estudantes que faziam parte do estudo através de e-mail, ao qual responderam 25 

sujeitos. O questionário foi enviado no final do 1º semestre do 1º ano, num momento 

imediatamente anterior à entrada pela primeira vez em contextos de ensino clínico e foi-

lhes expressamente pedido que respondessem às questões antes de se apresentarem em 

público pela primeira vez vestindo uma bata ou farda, independentemente do contexto 

de prática. O objetivo do questionário centrava-se na colheita de informação relativa ao 

processo de reconstrução das suas representações desde o início do curso, sobre a 

profissão de enfermagem, sobre a sua autoimagem, bem como sobre a imagem familiar 

e social sobre a profissão. 

 Relativamente a um conjunto de cinco estudantes que saíram do CLE no final do 

primeiro ano, estabeleceu-se um contacto telefónico, um ano depois da sua saída, tendo-

se solicitado o preenchimento de um novo questionário com questões abertas (anexo 

VI), através de e-mail, ao qual responderam dois estudantes. Este questionário realizado 

aos estudantes que saíram do curso procurou perceber que impacto, à distância temporal 

de um ano, a passagem pelo CLE tinha provocado no modo como se viam enquanto 

pessoas, bem como razões para o abandono do curso.  

 

 

 4.5.3. A observação. 

 

A observação como modo de colheita de informação no âmbito das ciências 

sociais surgiu como consequência de um sentimento de que não haveria instrumentos 

adequados que permitissem uma leitura significativa da realidade social, em especial 

sobre comunidades sobre as quais não havia um conhecimento sistemático (Deslauriers 

e Mayer, 2000; Laperrière, 2003). Para Peretz, de entre as várias aceções do termo 

“observação”, no âmbito das Ciências Sociais, a mais restrita e melhor delimitada - e 
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que considerámos como norteadora neste estudo – define-a como o “estar presente e 

envolvido numa situação social para registar e interpretar, procurando não modificá-la” 

(2000, p.13). 

 Pelas suas características, a observação origina informação essencialmente de 

natureza descritiva, e numa quantidade de tal ordem que se pode tornar de difícil 

análise, sistematização e estruturação. Alguns fatores podem também influenciar o 

desempenho do observador, bem como o comportamento dos sujeitos do estudo e, por 

consequência, a natureza e qualidade da informação recolhida (Deslauriers e Mayer, 

2000), nomeadamente o facto de este ser já, de antemão, um membro do grupo que 

interage no contexto observado. 

 O facto de, enquanto investigador, se ser simultaneamente um interveniente 

habitual nos contextos em estudo pode segundo diversos autores comportar diferentes 

tipos de vantagens e de desvantagens. Sendo um observador que é também um ator 

habitual é possível ao investigador perceber alguns aspetos que de outra forma 

passariam despercebidos a um investigador externo. Por outro lado, é possível que 

sejam negligenciados determinados aspetos importantes, só porque são demasiado 

familiares.  

A observação no terreno, adequando-se muito mais ao estudo de um grupo social 

do que ao estudo do comportamento de um indivíduo isoladamente, deve ser entendida 

como método de colheita de dados complementar. Não sendo somente desejável, é 

imprescindível associá-la a outras técnicas como a entrevista (Deslauriers e Mayer, 

2000). Neste aspeto de complementaridade, o seu grande valor é o facto de a observação 

tornar possível o acesso direto ao contexto dos acontecimentos e possibilitar que a 

realidade não seja descrita por outros, já que por vezes as descrições contêm um misto 

de como a realidade é, mas também como deveria ser (Flick, 2005), permitindo 

confrontar discursos e práticas e, em síntese, ir ao fundo das questões (Deslauriers e 

Mayer, 2000). 

 Do ponto de vista do envolvimento do investigador na ação, o papel que este 

desempenha pode circular entre dois extremos: do extremo do participante puro ou total, 

ao extremo do observador puro ou total. Entre estes dois pólos podem-se adotar 

posturas intermédias como o participante como observador e o observador como 

participante (Gold, 2003; Peretz, 2000). Todas as práticas situadas entre estes dois 

pólos consubstanciam oportunidades privilegiadas de, ao combinar participação e 
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observação, compreender o processo como um insider e descrever essa experiência 

como um outsider. 

Em ordem ao rigor da pesquisa de base etnográfica, torna-se fundamental observar 

cenários diferentes em momentos diferentes e se possível, com atores diferentes. 

Massey (1998), reforça ainda a pertinência de observar bastante, mas de diversificar os 

momentos de observação ao longo de um período prolongado. O mesmo autor recorre 

ainda a Spindler e Spindler que definem o tempo requerido, não primariamente em 

termos de quantidade, mas pelo grau de compreensão que o pesquisador deve atingir 

antes de deixar o terreno. A questão do tempo prolongado de pesquisa como forma de 

recolher dados qualitativamente ricos e significativos contraria, de resto, as 

investigações que Rist referido por Massey (1998) e por Vasquez-Bronfman e Martinez 

(1996), recusam e apelidam de investigações tipo: “Blitzkrieg ethnography” em que 

predomina a superficialidade na observação em consequência de breves passagens pelos 

contextos, com pequenas observações que conduzem com maior probabilidade a 

perceções erróneas. 

 Desta forma, na presente investigação realizou-se observação em diferentes 

momentos da vida dos estudantes de enfermagem, pelo que a postura adotada, foi 

ajustada em cada momento à natureza do estudo, ao tipo de interação social, bem como 

os intervenientes envolvidos no contexto observado. Considerámos a atividade a ser 

observada como sendo essencialmente de duas naturezas - letiva e não letiva - às quais 

estavam também associados diferentes graus de formalidade pelo que pensámos ser 

adequado estabelecer distintas lógicas de observação. 

 Assim realizou-se eminentemente observação tipo observador como participante 

em momentos letivos como aulas teóricas, teórico práticas e ensinos clínicos, já que esta 

modalidade de observação interfere menos com a ação que decorre, utilizando mais a 

observação formal e comportando menos riscos de o investigador se tornar parte do 

grupo observado. Simultaneamente, e de acordo com a investigação de Duarte (2000), 

que revelou que os alunos demonstravam comportamentos diferentes perante diferentes 

professores, diversificámos os momentos letivos a observar, estabelecendo como um 

critério a mudança de docente. 

Investigar a sala de aula é em si mesmo uma questão delicada, sendo consensual 

que a observação deste contexto não está isenta de aspetos problemáticos. Como refere 

Gonçalves (2002), o estudo da sala de aula, no que diz respeito às dinâmicas que a 

caracterizam, bem como as relações que se estabelecem entre os seus atores, oferece 
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dificuldades à perspetiva etnográfica, na medida em que a sala de aula é um contexto 

bastante familiar à maioria dos investigadores em educação pela razão de eles próprios 

serem docentes. 

 Em sala de aula a presença do observador era conhecida e notada pelos sujeitos do 

estudo, mas a interação entre ambos foi reduzida. Revelou-se, em linhas gerais, o 

motivo da sua presença aos observados, e o posicionamento do observador na sala 

obedeceu a vários critérios, nomeadamente, ficar fora do campo de ação habitual do 

professor, não ficar numa zona da aula que potenciasse o sentimento por parte dos 

estudantes de “estarem a ser observados/controlados” e estar visível para todos os 

estudantes mas de um modo que a sua visualização para a maior parte destes não 

implicasse grande alteração no seu posicionamento. Esta lógica consubstanciou-se num 

posicionamento lateral, junto à parede, nas filas posteriores da sala. Observaram-se um 

total de 2 horas de aulas teóricas e de 2 horas de aulas teórico-práticas, distribuídas por 

2 docentes diferentes. Estas observações ocorreram ao longo do 1º semestre do 2º ano 

do CLE. 

 Em contextos de ensino clínico, mantiveram-se os mesmos princípios, havendo no 

entanto lugar, pela dinâmica própria de um contexto bastante interativo entre a 

totalidade dos atores sociais, a uma maior interação entre observador e observados. Os 

estudantes que circulavam nestes contextos (cerca de 11 por cada local) não eram em 

exclusivo o grupo (tal como nas observações em sala de aula) que contribuiu para as 

outras modalidades de colheita de informação, uma vez que os critérios da sua 

distribuição eram decididos pela comissão coordenadora do curso. Realizaram-se um 

total de cinco momentos distintos de observação em contexto clínico num total de 10 

horas. Foram realizadas duas sessões de duas horas em cada um dos seguintes 

contextos: internamento hospitalar em serviço de Medicina Interna (2º semestre do 2º 

ano letivo); internamento hospitalar em serviço de Cirurgia (2º semestre do 2º ano 

letivo); e uma sessão de duas horas serviço de internamento em instituição de saúde 

Mental (2º semestre do 3º ano letivo). 

 No cenário não letivo observado, a praxe académica, em que predominava a 

informalidade, privilegiou-se uma postura mais próxima do participante-como-

observador, em que, para além do conhecimento que os sujeitos tinham da presença do 

observador e do seu papel, houve a possibilidade de vivenciar em maior profundidade o 

seu ambiente, dando lugar à possibilidade de maior interação e de conversas informais 

que pudessem fornecer outros contributos para a investigação. 



154 
 

A entrada no terreno nos contextos letivos foi facilitada, na medida em que, 

fazendo parte do grupo de docentes da Escola era já um elemento conhecido, ou nos 

contextos externos à Escola em que não era conhecido o investigador foi apresentado 

diretamente às equipas por outros docentes que aí realizavam ensinos clínicos, podendo 

explicitar antecipadamente em que consistia o estudo. No decorrer das várias interações 

dos estudantes estes demonstraram alguma curiosidade sobre o trabalho em curso, e este 

foi frequentemente o ponto de algumas trocas de impressões sobre a sua experiência de 

ensino clínico. 

Nos contextos de internamento o investigador apresentou-se com uma bata 

branca, e, atendendo à multiplicidade de atores de diferentes equipas que circulam 

nestes serviços com o correspondente fardamento branco conseguiu-se facilmente 

“mimetizar” sem assumir um caráter de “intruso”. Para outros prestadores de cuidados 

de saúde ou para os utentes dos serviços a sua presença ficou associada à dos 

estudantes. Para os estudantes a estadia consistiu em visitas pontuais para a realização 

de um estudo sobre a experiência dos estudantes ao longo do CLE. 

Como modo de estruturar a observação realizada foi utilizado, em todos os 

contextos, um guião adaptado de Burgess (1997) (anexo VII). Os princípios que 

presidiram à estruturação deste guião tiveram em conta, por um lado a sua 

funcionalidade e, por outro, a objetividade no registo do observado. Assim, ele contém 

dimensões amplas de observação do contexto como por exemplo os espaços, os tempos, 

os atores envolvidos e relações estabelecidas, ou as atividades que se desenvolvem. 

Cada uma destas dimensões mais amplas continha tópicos que ajudavam a observar 

dimensões mais delimitadas da realidade. Assim observaram-se, sobretudo nos espaços 

de ensino clínico, onde decorria a ação, as diferentes lógicas de uso desses espaços, 

utilizadores privilegiados ou condicionados e tempos de uso. No que diz respeito à 

trama de relacionamentos interpessoais observou-se quem eram os diferentes atores que 

contracenavam com os estudantes, e em que medida estes eram, ou não, condicionantes 

da sua experiência. De entre as múltiplas díades relacionais possíveis de serem 

estabelecidas pelos estudantes com outros atores procurámos diferentes ou regulares 

padrões de relacionamento e de comunicação, bem como evitamentos ou privilégios. 

Nas atividades e dinâmicas procurou-se ver que funções estavam atribuídas aos 

diferentes atores, bem como de que modo estas atribuições se traduziam em ação e 

rotinas no terreno, e em momentos diferenciados. O olhar dirigiu-se ainda para as 

lógicas subjacentes ao uso dos diferentes materiais ou símbolos pelos estudantes. Na 
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ocorrência de eventos inesperados ou emocionalmente intensos observou-se a reação 

dos estudantes, bem como o modo com esta era integrada pela equipa. Transversalmente 

a cada um destes aspetos perspetivou-se sempre de que modo é que o estudantes se 

posicionavam face a cada situação e que condicionantes aparentes internos e externos 

influenciavam o seu desempenho. Nos tempos letivos em sala de aula procurou-se 

captar o universo simbólico subjacente aos conteúdos abordados na aula. 

Uma preocupação central, sobretudo determinada pela inexperiência prévia do 

investigador no uso da metodologia do uso de um guião centrou-se na necessidade 

sentida – e defendida na literatura por Laperrière (2003) e Deslauriers e Mayer (2000) - 

de a formatação do mesmo permitir de uma forma clara destrinçar o registo descritivo 

de factos concretos e neutros do registo de interpretações sobre esses factos, ou seja 

minimizar a sobreposição de descrição de factos e a sua análise.  

A tomada de notas foi realizada nos contextos, simultaneamente à ação sob a 

forma de tópicos breves e quase sempre complementada num momento imediatamente 

posterior à realização da observação. Recorreu-se principalmente ao registo do discurso 

dos participantes nos seus próprios termos, e descreveu-se reações destes. 

Frequentemente após os registos das ocorrências procedeu-se à anotação de comentários 

e pistas para análise e reflexão posterior do próprio investigador. 

 

 

 4.5.4. A técnica dos incidentes críticos. 

 

 A técnica dos incidentes críticos permite obter uma descrição dos sujeitos nas 

suas palavras, sobre uma situação em particular que estes considerem que tenha sido 

significativa e, para além do seu uso enquanto estratégia pedagógica ou 

psicoterapêutica, tem também sido usada enquanto instrumento de recolha de dados em 

investigação. 

 Flanagan, referido por Estrela e Estrela, é o precursor desta técnica definindo 

incidente crítico como:  

“…toda a actividade humana observável, suficientemente completa, para que através 

dela se possam fazer induções ou previsões sobre o indivíduo que realiza a acção. Para 

ser crítico, um incidente deve dar-se numa situação tal que o fim ou intenção da acção 

apareçam suficientemente claros ao observador e que as consequências da acção sejam 

evidentes” (1994, p.15). 
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 Como possível vantagem face à entrevista, a técnica dos incidentes críticos 

permite ao sujeito fazer uma descrição objetiva e refletida de uma situação importante 

na sua experiência sem ter que elaborar respostas condicionadas à urgência do tempo na 

interação em tempo real, através da entrevista, que estabelece com o investigador. Esta 

forma de colheita de dados baseia-se numa narrativa curta de acontecimentos pontuais 

que sejam considerados problemáticos e importantes na experiência dos sujeitos 

estudado.  

 Pretendeu-se neste estudo explorar ao longo dos relatos, mais do que uma 

dimensão puramente comportamental e descritiva do evento, também uma dimensão 

reflexiva. É nesta linha que Rodrigues (1999, p.309) refere que esta técnica: “tem vindo 

a ser adotada pela investigação interpretativa, deslizando para formas de observação 

«indireta», explorando para além dos comportamentos, os significados que os atores lhe 

dão". 

 De modo a haver uniformidade na natureza da informação recolhida, solicitou-se 

aos sujeitos alvo de entrevista e de questionário, e imediatamente após o final do 3º ano 

do CLE, que descrevessem situações concretas experienciadas em contextos escolares 

ou de ensino clínico que considerassem bastante importantes, positivamente ou 

negativamente, para a sua formação enquanto futuro profissional de enfermagem. Para 

tal preencheram um guião de narração (anexo VIII) elaborado a partir de Estrela e 

Estrela (1994), e organizado e adaptado da seguinte forma: 

i. Caracterização geral do incidente significativo (descrição da situação e do 

respetivo contexto, com a identificação dos intervenientes e respetiva 

participação); 

ii. Reflexão sobre o incidente (expressão de reflexões sobre a ação desenvolvida, os 

sentimentos e emoções, as dificuldades e modo como foram ultrapassadas, e as 

transformações pessoais percebidas resultantes da experiência); 

iii. Importância do incidente (significados atribuídos pelo indivíduo ao 

acontecimento do ponto de vista da sua experiência e identidade enquanto futuro 

profissional).  

 

 4.5.5. Documentação. 

 

 Para Yin (2001), as informações documentais podem ser relevantes para os 

objetivos de uma pesquisa, e assumem frequentemente múltiplas formas, sendo também 
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possível fazer inferências a partir de documentos. No presente estudo recolheu-se como 

elemento de natureza documental a “caderneta do caloiro” (anexo IX). Esta consiste 

num pequeno livro de dimensões A5 com 40 páginas, elaborado pela comissão de 

praxes académicas da Escola Superior de Enfermagem, e entregue a cada um dos recém 

chegados à escola. Tem como objetivo enquadrar os estudantes nas diferentes atividades 

e dinâmicas da praxe académica, iniciando-os (paralelamente às atividades letivas) no 

mundo simbólico dos estudantes de enfermagem. 

 Recolheu-se adicionalmente, como elemento de natureza documental, o discurso 

de final de curso dos estudantes deste CLE, proferido por um dos elementos do curso na 

sessão solene de encerramento do mesmo (anexo X). 

 O quadro nº 2 apresenta uma organização de todos os documentos produzidos 

através da recolha de informação. Foi instituído um sistema de catalogação dos 

diferentes documentos por forma a por um lado, permitir a sua organização e análise, e 

por outro, facilitar a sua referenciação ao longo do trabalho. 

  
Quadro nº 2 - Síntese dos elementos que compõem o corpus documental e respectivos códigos atribuídos 

para referenciação ao longo da análise dos dados. 

 Quantidade Código atribuído Legenda do código atribuído 

1ª entrevistas 28 E1.XX 
XX - corresponde ao número 

atribuído a cada sujeito 

Questionários 24 Q2.XX/QX 

XX - corresponde ao número 

atribuído a cada sujeito 

QX - corresponde ao número 

da questão respondida. 

2ª entrevistas 25 E3.XX 

XX - corresponde ao número 

atribuído a cada sujeito 

Incidentes Críticos 18 IC4.XX 

3ª entrevistas 20 E5.XX 

Questionários aos 

estudantes que 

abandonaram o 

CLE 

2 Q9.XX 

Observações 8 O6.XX 

XX - corresponde ao número 

atribuído a cada momento de 

observação 

Outra 

documentação 
2 D7.X 

XX - corresponde ao número 

atribuído a cada documento 
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 4.6. Técnicas de análise da informação e de produção e interpretação de 

dados. 

 

O processo investigativo de natureza qualitativa é produtor de uma enorme 

quantidade de dados, que requerem uma rigorosa metodologia de análise, cujo primeiro 

passo, consiste na redução desses mesmos dados. A par da quantidade, a sua variedade 

pode também ser um fator com implicações na capacidade do investigador tratar os 

dados (Martins, H., 2004). Partilhamos da ideia de Becker que, referindo-se a várias 

condicionantes da análise de dados na observação participante, mas por extensão a 

todos os dados de natureza qualitativa, defende a adoção de métodos que permitam uma 

análise científica dos mesmos não se limitando o investigador a “imergir nos dados e a 

ter «insights»” (2003, p.361). 

A não redução dos dados, para Lessard-Hébert et al. (2005), tornaria a 

informação pouco acessível, quer ao investigador, quer aos seus juízes, quer finalmente 

a outros investigadores ou leitores do relatório final. Esta forma de manipulação da 

informação consiste, para os mesmos autores (2005, p.109), no “processo de selecção, 

de centração, de simplificação, de abstracção e de transformação do material 

compilado”. Outros autores consideram já a redução, uma interpretação em si mesma. 

De outro ponto de vista, Tesh, citado por Lessard-Hébert et al. (2005, p.116), defende 

que “o tratamento dos dados pode ser entendido como um processo de des-

contextualizção e de recontextualização.”  

 Ao longo do processo interpretativo da presente investigação, procurou-se 

clarificar o sentido da experiência dos estudantes de enfermagem, traçando-lhe 

contornos mais nítidos, desvelando-a de todos os aspetos que a envolvem e impedem o 

acesso ao cerne das experiências, à essência dos factos, e obedecendo a seis diferentes 

fases preconizadas por Denzin (2002). 

1. Uma fase prévia de enquadramento da questão de pesquisa, em que o 

investigador procurou situar, na sua história pessoal, a problemática biográfica da 

experiência a ser estudada, e simultaneamente, descobrir de que modo o problema sendo 

seu, era também um problema público. Tal como refere o autor, o investigador com uma 

imaginação sociológica mobiliza a sua experiência de vida como tópicos de pesquisa, 

pensando de um modo holístico “criticamente, historicamente e biograficamente” 

(2002, p.350), possibilitando que a sua experiência biográfica impregne indelevelmente 

todo o processo de estruturação de uma questão de investigação. 
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2. Desconstrução e análise crítica de conceções prévias do fenómeno. Tal como 

realizado no enquadramento teórico desta pesquisa, descreveram-se, interpretaram-se e 

criticaram-se conceções prévias do fenómeno. 

3. Captura do fenómeno, incluindo a sua localização, situando-o no mundo natural 

e obtendo múltiplos exemplos dele, através do recurso a diferentes formas de recolha de 

informação, em diferentes contextos e momentos do tempo. 

4. Isolamento ou redução do fenómeno aos seus elementos essenciais, separando-o 

do mundo natural, isto é, tratando-o como um objeto de estudo, para que as suas 

estruturas e factos essenciais possam ser desveladas. Este processo implicou, de acordo 

com o que defende o autor, situar e analisar o relato dos indivíduos na sua experiência 

individual, interpretando os sentidos dessas afirmações, obtendo simultaneamente a sua 

própria interpretação, e finalmente estruturar esses sentidos estruturar afirmações ou 

definições acerca do fenómeno em termos dos aspetos essenciais. Este modo de pensar, 

implicando a suspensão, temporária, das crenças na normalidade do mundo social, 

permite heuristicamente revelar modos de pensamento e valores subjacentes ao 

quotidiano da ação social. 

5. Construção do fenómeno, ou voltando a juntar as partes essenciais e estrutura, 

num todo coerente, com objetivo de encontrar: “formas recorrentes de conduta, 

experiência e de sentido” (2002, p.359). 

6. Contextualização do fenómeno, interpretando-o, atribuindo-lhe um significado, e 

ressituando-o de volta nas biografias pessoais e meios sociais dos estudantes de 

enfermagem estudados, apresentando o fenómeno nos seus termos, na sua linguagem, e 

nas suas emoções, e lançando alguma luz sobre a forma como estes indivíduos 

vivenciaram a sua experiência ao longo do CLE.  

 Por vezes simultaneamente à análise daquilo que foi dito ou observado também 

houve lugar ao questionamento sobre aspetos particulares que não se verificaram ou que 

não foram referidos, sendo que tal facto contribuiu para a consideração de novas pistas 

de reflexão. 

A análise dos dados, representando o trabalho do investigador de descobrir laços 

e traços através dos factos, pressupõe uma distanciação face aos acontecimentos, 

considerando não só os dados em si mesmos, mas também as suas condições de 

produção. A análise dos dados envolveu assim um processo de codificação, posterior ao 

inventário exaustivo dos dados recolhidos, seu exame sistemático e a sua interpretação 

(Deslauriers e Mayer, 2000). 
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De acordo com Bardin (1994, p. 18), a célebre definição de análise de conteúdo 

surge na década de 40, com Berelson afirmando que a análise de conteúdo é uma 

técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e, por 

vezes, quantitativa, do conteúdo manifesto da comunicação. Mais recentemente, a 

análise de conteúdo tem sido utilizada como um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens e indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção dessas mensagens (Bardin, 1994). 

Procedeu-se a uma leitura em profundidade sobre a informação recolhida sobre 

as diversas formas de colheita de dados, com vista à segmentação dos textos em 

unidades de registo tal como Bardin (1994) defende, constituindo estas, uma ideia que 

se manifesta por um proposição portadora de significado isolável, ou como refere 

Landry (2003), “núcleos de sentido” cuja presença permite fazer inferências. As 

unidades de registo foram então sendo organizadas em diversas categorias e 

subcategorias, elaboradas e sistematizadas gradualmente numa grelha de codificação 

com base em padrões de regularidade e conteúdos importantes (Bogdan e Biklen, 

1994). Esta fase caracteriza-se como sendo um processo de tentativa e erro, tendo sido 

estabelecidas grelhas intermédias que se revelaram insuficientes relativamente ao 

objectivo do estudo. Apresenta-se em anexo XI o ponto final na elaboração de uma 

grelha de categorização do conteúdo de todos os elementos do corpus documental. 

A definição das categorias analíticas dos dados, em que se reduzem e codificam 

os elementos do conteúdo, pode ser desenvolvida segundo diferentes modos (Landry, 

2003): 

a) De modo indutivo, ou aberto, em que se reúnem os elementos do conteúdo a 

partir das semelhanças de sentido do material identificado nas unidades de análise ou 

nos seus elementos constituintes. Estas categorias tomam forma no decurso da análise. 

b) De modo dedutivo, ou fechado, em que o investigador organiza esses 

elementos em função de um quadro de análise previamente construído e derivado de 

uma teoria já existente.  

c) De um modo misto em que em que uma parte das categorias é derivada 

dedutivamente de uma teoria enquanto que outra parte é induzida ao longo da análise, 

ou em que as categorias são selecionadas no início, mas o pesquisador se permite 

modificá-las em função do que a análise faz emergir. 
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Planeou-se no início deste estudo (e reforçou-se a sua pertinência no respetivo 

decurso) o recurso a esta última forma de análise dos dados, uma vez que, pelas suas 

características, o processo bidirecional da teoria para os dados e o seu inverso torna o 

processo investigativo num “processo interactivo, circular e é feito de adaptação 

contínua” (Deslauriers e Mayer, 2000, p.149), em que se reformulam dimensões 

analíticas previamente consideradas e se reorganizam as articulações entre si. Assim, a 

análise da informação recolhida com vista à produção de dados foi-se realizando 

simultaneamente à sua recolha e, posteriormente ao longo da sua leitura, definindo-se 

um sistema de categorias de codificação da informação, com base em padrões de 

regularidade e conteúdos relevantes (Bogdan e Biklen, 1994). 

 Ainda para Bardin (1994), bem como para Robert e Bouillaguet (1997), um 

quadro analítico científico deve conter categorias pertinentes, tão exaustivas quanto 

possíveis, objetivas e mutuamente exclusivas. 

 Nesta pesquisa foi realizada, na lógica que lhe conferem Ghiglione e Matalon 

(2001), uma análise de conteúdo horizontal procurando fazer sínteses do modo como 

cada um dos temas abordado pelos inquiridos. Após os processos de síntese do conjunto 

de informação em análise houve necessidade de voltar a compará-las com os discursos e 

notas originais e perceber em que medida é que as sínteses refletiam esses discursos, 

pois, uma vez que a natureza desta informação pressupondo o uso da linguagem tem um 

relacionamento forte com o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo, é por isso 

suscetível de proporcionar enviesamentos nas sínteses, já que discursos mais claros e 

ricos podem ter mais peso na análise e síntese do conjunto, tal como expõem Ghiglione 

e Matalon (2001).  

 De entre vários autores que abordam a questão do grau de possibilidade de 

generalização do conhecimento produzido no âmbito da investigação qualitativa é 

possível destacar o trabalho de Janet Schofield num artigo de síntese originalmente 

publicado em 1990. Para esta autora, diversos fatores contribuíram historicamente para 

um relativo descrédito no círculo científico, acerca da validade externa da investigação 

qualitativa, sustentando-se a tese de que esta é inalcançável, irrelevante ou pouco 

rigorosa. Tal decorre para Schofield (2002), principalmente porque, por um lado o 

desenvolvimento inicial da investigação qualitativa ocorreu associada ao 

desenvolvimento de estudos de natureza antropológica cujo objetivo era explicar o 

funcionamento de uma cultura particular, um grupo ou uma população exótica e não 

tanto daí extrapolar dados, ou seja, desvendando comportamentos e padrões específicos 
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e não padrões para a humanidade em geral. Simultaneamente, estes estudos foram 

durante muito tempo valorizados pelo seu valor intrínseco e não extrinsecamente. Por 

outro lado, é comummente invocado o facto de a replicabilidade, em particular dos 

dados e das conclusões, mas em geral de todo o processo investigativo, ser um 

indicador de validade externa, sendo que tal objetivo é, em absoluto, impossível de 

alcançar em estudos em que, tal como refere Crête (2003), as observações se fazem no 

mundo social e real, evanescente, e que por isso não é fácil para outros investigadores 

observar mais tarde os mesmos fenómenos. 

 Na tentativa de ultrapassar uma perspetiva dogmática em que o valor heurístico de 

um estudo decorre dicotomicamente da sua capacidade (ou não) de generalização das 

respetivas conclusões, Schofield (2002) propõe um modo de relativizar tal visão, 

defendendo a necessidade de reconceptualizar a ideia de generalização em investigação 

qualitativa, recorrendo ao contributo de vários autores que propõem termos como 

comparabilidade, tradutibilidade ou adaptabilidade (fittingness no original). Na 

essência, esta proposta defende a ideia de que o modo de potenciar a pertinência do uso 

das conclusões de um estudo de um determinado contexto para a compreensão de uma 

situação similar noutro contexto, consiste na descrição pormenorizada e rica do 

contexto, para que se possa fazer um julgamento informado sobre o rigor científico da 

extrapolação de conclusões. Lessard-Hébert et al. (2005) vão mais além e sugerem a 

não apenas a documentação exaustiva e estruturada não apenas do contexto, mas 

também de todos os procedimentos metodológicos efetuados e das decisões tomadas ao 

longo de todas as etapas do trabalho, em ordem à incrementação da validade externa de 

uma investigação qualitativa. 

 Diversos autores de referência no domínio da investigação qualitativa fazem 

ainda depender a validade teórica de um estudo, do recurso a diferentes técnicas de 

triangulação (Lessard-Hébert et al., 2005; Flick, 2005). Inicialmente concebida como 

uma estratégia de validação dos resultados obtidos com cada método, o seu uso foi 

progressivamente direcionado para ultrapassar as limitações decorrentes do uso isolado 

de diferentes métodos (Flick, 2005), sendo genericamente entendida como “um 

processo que utiliza múltiplas percepções com o objectivo de clarificar sentidos, 

verificação de repetitividade de observação ou interpretação” (Stake, 2000, p.241). A 

triangulação está comummente associada ao fundamento lógico da utilização de mais do 

que uma fonte ou método de colheita de dados, sendo neste sentido que Yin afirma que 

qualquer conclusão em um estudo “provavelmente será muito mais convincente e 
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acurada se se basear em várias fontes distintas de informação, obedecendo a um estilo 

corroborativo de pesquisa” (2001, p.121). Para lá do cruzamento da informação de 

diferentes fontes e/ou por diferentes métodos de recolha de informação, com vista à 

confirmação dos dados, a triangulação permite ainda a clarificação de sentidos, a 

verificação de repetições de uma observação ou interpretação (Stake, 2000), completar 

ou desocultar informação que não estaria disponível apenas por uma via (Shih, 1998), 

contribuindo deste modo para a densificação da compreensão dos factos por parte do 

investigador. 

 Todavia, a operacionalização do conceito de triangulação não é redutível ao uso 

de diferentes métodos de recolha de informação ou de diferentes investigadores. Flick 

(2005) refere o quadro síntese de Denzin (1989) em que aquele autor sistematiza as 

diversas práticas de triangulação em quatro distintas dimensões: 

 - a triangulação de dados, já referida, recorrendo à colheita de informação em 

datas, locais e pessoas diferentes. 

 - a triangulação do investigador, utilizando investigadores diferentes, para 

minimizar vieses resultantes da personalidades de cada investigador. 

 - a triangulação teórica, que subentende a abordagem dos dados com 

perspetivas teóricas distintas. 

 - a triangulação metodológica, também já referida e que consiste na utilização 

de diferentes métodos de recolha de informação, ou dentro do mesmo método, utilizar, 

por exemplo, diferentes instrumentos de colheita. 

 No presente estudo, procurámos privilegiar diferentes modalidades de 

triangulação, recorrendo como anteriormente explicitado, a diferentes modalidades de 

colheita de informação, nomeadamente à observação-participante, ao questionário, à 

entrevista-semiestruturada e à técnica dos incidentes críticos, em diferentes pontos do 

espaço-tempo do percurso de diferentes sujeitos.  

 

 4.7. Considerações e procedimentos de natureza ética. 

 

 A necessidade de considerar os aspetos éticos numa investigação com seres 

humanos decorre de, no contexto desta se entrecruzarem aquelas que são as 

necessidades do investigador e os direitos individuais de cada sujeito que participa no 

estudo. Lessard-Hébert et al. (2005) fazem, de resto depender do cumprimento de 

princípios éticos relacionados com a relação entre investigador e indivíduos observados 
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a validade da própria investigação. Por outro lado, Crête (2003) defende a ideia de que a 

qualidade na realização dos instrumentos de pesquisa como a entrevista ou o 

questionário é inversamente proporcional aos problemas éticos decorrentes da sua 

aplicação. 

 Ainda que mais correntemente relacionadas com a dinâmica entre o investigador 

e os sujeitos/contexto do estudo, são também aplicáveis algumas questões éticas à 

relação entre o investigador/investigação em curso e a própria comunidade científica. 

Crête (2003) argumenta por um lado que o investigador deverá estar obrigado, pelo 

menos moralmente, a partilhar os seus dados e conclusões, caso contrário, a pertinência 

social do estudo perde-se; por outro lado defende que um projeto de investigação tem 

justificação para se realizar apenas se os benefícios sociais se sobrepuserem aos custos. 

A um nível mais restrito é também possível defender, ainda para o mesmo autor, que, 

para lá da sociedade em geral, é desejável que a investigação beneficie todos os 

participantes nela envolvidos, sujeitos incluídos.  

 No presente estudo consideramos que a interação dos sujeitos participantes com 

o investigador, sobretudo aquando da realização das entrevistas, ou do relato de 

incidentes críticos promoveram momentos potencialmente importantes do ponto de 

vista do desenvolvimento pessoal e académico, na medida em que os sujeitos do estudo 

ao operaram por vezes complexos processo descritivos e de análise sobre a sua 

experiência reconfiguraram o seu modo de perspetivar aspetos particulares da sua 

existência. 

 Dando resposta a uma série de imperativos éticos que diversos autores (Lessard-

Hébert et al., 2005; Bogdan e Biklen, 1994; Crête, 2003; Christians, 2005; Fortin, 2000) 

estabelecem para a realização de uma pesquisa qualitativa, assegurou-se sobre os 

sujeitos do estudo uma participação consentida e informada (anexo XII) e garantiu-se-

lhes do anonimato a par da confidencialidade no tratamento da informação que 

disponibilizaram. Também foi garantida à instituição onde se processou o estudo 

aquando da autorização institucional o anonimato da mesma. Para além disto, ao longo 

do processo de colheita de informação e análise e discussão dos dados, foi atribuído um 

nome fictício aos participantes com vista à manutenção do seu anonimato.  

 O estudo decorreu na instituição onde o investigador exerce a sua atividade 

profissional, enquanto docente. Este aspeto é suscetível de colocar ao longo da pesquisa 

questões relacionadas com uma certa incontornabilidade no modo como investigador e 

estudantes se percecionam e relacionam entre si. Ferguson, Myrick, e Yonge (2006), 
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defendem que esta situação pode determinar no investigador a dificuldade em 

diferenciar em cada situação o duplo papel que os estudantes têm ao constituírem-se 

para si simultaneamente “objeto de trabalho” e “objeto de investigação”. 

Simetricamente também os estudantes podem ter dificuldade em diferenciar no outro o 

papel de professor e de investigador. 

 Para lá da simultaneidade física e temporal frequente a que sujeitos e 

investigador estão sujeitos ao longo do estudo, estão em jogo as conceções individuais 

conscientes e inconscientes, que cada um tem sobre os respetivos papéis e o modo como 

lhes é estrategicamente vantajoso comportarem-se. Tendo em conta que a relação entre 

professor e estudante é tradicionalmente pautada por um grau variável de assimetria de 

poderes em favor dos professores (Vasquez-Bronfman e Martinez, 1996; Felouzis, 

2001; Canário, 2005a), é expectável que pelo possível sentimento de vulnerabilidade na 

relação com os professores, os estudantes possam sentir diminuída a sua possibilidade 

de consentir a participação voluntária no estudo e pensar ser pouco sensato não 

colaborar no que lhes é pedido, ou por outro lado possam até confundir a necessidade 

individual-pessoal do professor/investigador em produzir uma investigação, com as 

necessidades ou atividades pedagógicas da escola, em que enquanto aluno, é esperada a 

sua participação. Nesta linha de pensamento, Duarte (2000) investigadora em estudo de 

base etnográfica em escola onde era docente, adianta mesmo que naquele que é um 

território que habitualmente é o seu, se reveste de especial dificuldade a assunção de um 

papel diferente e até, por vezes, de oposição e de “adversário” dos indivíduos estudados. 

 Eventualmente, potenciando a questão do diferencial de poder sentido por 

professores e estudantes nos contextos estudados surge ainda, para Martins, H., (2004) a 

possibilidade de o investigador entender que o mais importante é o (seu) estudo que 

deve ser realizado, perspetivando os outros como um meio para atingir um fim, ou seja 

como meros informantes devendo estar ao seu serviço: “para lhe fornecerem os dados 

que lhe são fundamentais - “fundamentais”, na verdade, para a sua carreira e não para a 

vida daquele grupo ou para os indivíduos que dele fazem parte” (p.296). 

 No presente estudo um dos pontos de partida no planeamento da entrada no 

terreno e da convivência frequente com os sujeitos do estudo foi o assumir por parte do 

investigador da incontornabilidade do facto de, para os sujeitos do estudo, ele fazer 

inevitável e definitivamente parte do grupo dos professores, e do impacto da dualidade 

seu estatuto de professor e investigador na relação pretendida para estabelecer com os 

sujeitos do estudo, procurando no entanto adotar alguns comportamentos que visassem 
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minimizar esse impacto potencialmente enviesador da genuinidade das declarações dos 

sujeitos. 

 Na primeira interação no âmbito da pesquisa, foi referido aos estudantes, e 

reforçado posteriormente, que todos os momentos em que o investigador estivesse numa 

situação de recolha de informação, estes seriam informados antecipadamente. 

 Procurou-se envolver os estudantes no trabalho explicitando-lhes a sua 

importância, em que fase do estudo se estava e despertando-os para publicações de 

trabalhos realizados no âmbito desta pesquisa. Frequentemente depois de uma interação, 

de que as entrevistas são o melhor exemplo, prolongou-se a discussão sobre algumas 

questões afloradas na própria entrevista mas cujo aprofundamento seria marginal aos 

objetivos do estudo. O ato de desligar o gravador e só depois se discutirem essas 

questões permitiu aos estudantes desenvolverem um clima de confiança face à 

dualidade de papéis do investigador (bem como também à sua própria dualidade). Esta 

questão de duplicidade de papéis foi também objeto de discussão, e de clarificação com 

os próprios estudantes no sentido de reforçar a nossa intenção de minimizar como 

referimos o impacto da relação docente-estudante. 

 Paralelamente o investigador procurou dentro do possível e sem prejuízo das suas 

atividades docentes, contornar situações que pela sua natureza pudessem despoletar 

sentimentos decorrentes do eventual diferencial de poderes percecionado quer por 

estudantes quer por docentes anteriormente referido. Neste aspeto salientam-se a não 

realização de provas teórico-práticas ou orais e também a não realização de ensinos 

clínicos ao conjunto de 30 estudantes inicialmente selecionados.  

 Ao longo das diferentes, e por vezes prolongadas, interações com os sujeitos, 

procurou-se adotar uma postura de neutralidade e interesse genuíno face aos relatos dos 

participantes. Foram explicitados aos estudantes os objetivos da investigação, a 

calendarização do trabalho e de uma forma sumária o processo de tratamento dos dados, 

bem como a possibilidade de em qualquer momento deixarem de fazer parte da pesquisa 

Foi-lhes também referido que, independentemente do sentido que atribuíssem às suas 

experiências não seriam realizados quaisquer juízos de valor sobre o modo como se 

expressassem, quer relativamente à sua experiência na escola ou nos ensinos clínicos, 

quer nas vivências entre pares, com professores, enfermeiros ou outros atores, como 

modo de assegurar a máxima genuinidade na sua participação. 

 Simultaneamente a todo este processo, ao investigador que pesquisa numa lógica 

etnográfica num local onde habitualmente desenvolve parte substancial da sua atividade 
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social, impõe-se um outro trabalho de natureza mais pessoal: adotar uma postura de 

suficiente distanciamento que lhe permita desenvolver uma (potencialmente) “nova” 

perspetiva sobre a realidade o mais neutra possível. Na essência, e recorrendo à 

expressão de Duarte (2000), trata-se de conseguir a descentração de uma visão 

“etnodocente” privilegiada ao longo de anos de prática profissional. Tal exercício 

constituiu-se, paralelamente ao seu potencial heurístico, numa importante experiência 

de desenvolvimento pessoal e profissional para o investigador. 

 A título exemplificativo, algumas das múltiplas implicações de tomada desta 

atitude passaram por, por exemplo, em observação em sala de aula, adotar uma postura 

de passividade, ou encarar as comunicações informais entre estudantes como parte de 

um processo natural de comunicação entre indivíduos e não como um fator perturbador 

do “regular” funcionamento da aula. Em síntese, tratou-se de procurar adotar uma 

perspetiva física e simbólica o mais próximo possível daquela do estudante de 

enfermagem. 
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CAPÍTULO 5. APRENDER A SER ENFERMEIRO: A EXPERIÊNCIA DE 

ESTUDANTE DE ENFERMAGEM. 

 

 Com o intuito de dar resposta à questão central de investigação do presente 

estudo, estruturada em torno do processo de construção da identidade profissional 

operado por estudantes de enfermagem ao longo do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem, procede-se à apresentação e discussão dos dados resultantes da análise e 

sistematização da informação recolhida à luz dos elementos teóricos identificados no 

enquadramento teórico. 

 Assim, descreve-se, analisa-se e interpreta-se a experiência dos estudantes ao 

longo do CLE, na perspetiva do seu impacto quer potencial, quer real na construção da 

sua identidade profissional. À organização a um nível macro dos dados provenientes 

dos diferentes documentos que refletem o discurso e a ação dos estudantes presidiu um 

critério cronológico, dada a natureza distinta de cada um dos momentos em causa. Deste 

modo, os três grandes domínios apresentados neste capítulo do trabalho procedem 

diretamente dos três blocos temáticos que constituem a grelha de categorização que 

organiza e sintetiza os dados, e que representam, em primeiro lugar, o passado destes 

sujeitos (o acesso ao CLE), em segundo lugar, o presente (as trajetórias no CLE) e, 

finalmente, o futuro, tal como o perspetivam à saída do CLE. 

 

 5.1. No acesso ao CLE. 
  

 Como já foi referido, do ponto de vista da síntese e análise da informação 

recolhida, e tendo como critério inicial de estruturação da mesma, a linha cronológica 

condutora da experiência dos estudantes no seu processo de construção identitária 

profissional em enfermagem, o primeiro bloco temático emergente congrega um 

conjunto de diferentes dimensões que caracterizam e sustentam o acesso dos sujeitos ao 

CLE, tal como é apresentada no Quadro nº3. 
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Quadro nº 3 - Grelha de codificação categorial. Bloco temático: O acesso ao CLE. 

BLOCO 
TEMÁTICO TEMA CATEGORIA SUB-CATEGORIA Origem 

O acesso ao 
CLE 

Percursos 
prévios 

Académicos  E1 

Em contextos de 
saúde 

Enquanto utente E1 
Enquanto 
acompanhante/visita/familiar E1 

Enquanto prestador de cuidados E1 
Visita a pedido E1 
Pela comunicação social E1 

A entrada 
no CLE 

Representações sobre 
o Ensino Superior  E1 

Aspetos relacionados 
com a escolha do 
curso 

Razões de escolha pela escola E1 

Razões de escolha pelo curso E1 

Expectativas sobre o 
CLE 

Sobre a organização curricular E1 
Sobre experiências importantes E1 
Expectativas de transformação 
pessoal E1 

Reações de familiares/significativos E1 

Represen-
tações à 
entrada no 
CLE 

Contextos de trabalho 

Contextos físicos E1 
Constituição de equipas E1 
Relação com o grupo profissional dos 
médicos E1 

Natureza do trabalho 
do enfermeiro 

Competências E1 
Núcleo de atividades E1 
Objetos e imagens associadas E1 
Representações sobre a imagem 
social E1 

 
 

 5.1.1. Percursos prévios. 

 

 No ponto de entrada no Ensino Superior em que consiste o início do CLE, o 

balanço que é feito sobre o percurso académico prévio ao nível do ensino secundário, 

caracteriza-se, na esmagadora maioria dos relatos dos estudantes oriundos do 

contingente geral, por uma avaliação muito positiva desse percurso. As referências ao 

passado são ilustradas com expressões de sucesso académico como tendo sido “boa 

aluna” (Brenda, E1.01; Jessica, E1.10), tendo tido “boas notas” (Alberto, E1.01; Zaida, 

E1.23), ou “boa média” (Cláudia, E1.03). Qualificam-se os métodos e os tempos de 

estudo aprendidos e desenvolvidos desde o início da vida escolar de uma forma bastante 

mais próxima do conceito de vida estudiosa do que de vida de estudante, no sentido que 

lhes é atribuído por Grignon e Gruel (1999). Não obstante as provas dadas até ao 

momento pelos métodos de estudo, a entrada no ensino superior é referida como um 

momento em deverá haver lugar à otimização desses mesmos métodos em função do 
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perspetivado aumento de autonomia no estudo e na quantidade de trabalho associados à 

frequência do Ensino Superior. 

 O único insucesso, que parece manchar (relativizadamente) o percurso-tipo de 

sucesso escolar de alguns destes estudantes surge do facto de os resultados dos exames 

de acesso ao ensino superior não terem permitido o desejado ingresso no curso de 

medicina, e por isso, não concretizarem um final que se vinha afigurando como lógico 

ao longo da carreira escolar: “Desde que me lembro, sabia que tinha que estudar para 

isso [Ensino Superior] e correu-me sempre tudo bem... às mil maravilhas, exceto 

quando cheguei aos exames (riso). Os exames baixaram-me significativamente a média 

e portanto... então… não entrei em medicina” (Cláudia, E1.03). 

 De entre os percursos académicos anteriores destacam-se, pela sua natureza, 

algumas experiências já no âmbito do Ensino Superior. No caso de Cláudia (E1.03), 

houve uma passagem temporária de um ano por uma licenciatura em biologia celular, 

simultaneamente a duas tentativas de acesso à medicina. Erica (E1.28), agora com 36 

anos, tentou entrar em medicina há cerca de 19 anos, mas não conseguiu, frequentando 

nessa altura o 1º ano de enfermagem na atual escola, mas saindo e licenciando-se em 

Engenharia Ambiental, tendo também tido nos últimos anos outra experiência em 

Cardiopneumologia. A história de Carlos que tem 25 anos é ainda mais complexa: 

 “Estive em Medicina Dentária, foi o meu primeiro curso quando acabei o 12º ano. 

Medicina Dentária nunca quis porque eu acho, os dentistas... digamos, estão metidos 

num gabinete o dia inteiro e não é o que eu queria e, portanto, desisti e estive a fazer 

melhorias de 12º ano para concorrer para medicina. Concorri para medicina, não entrei 

e, então, fui para Química Aplicada à Genética, ali na Universidade Nova, porque achei 

que poderia ser um curso interessante, estar ligado à saúde. Portanto, fui para lá sem 

saber muito bem o que aquilo é. Estive lá dois anos e foi uma desilusão, porque aquilo 

era ligado à genética, mas mais produção animal e não gostei nada. Nestes dois anos 

concorri na mesma para medicina, mas não entrei e este ano é que decidi mesmo: quero 

um curso ligado à saúde, que é o que eu quero mesmo fazer.” (E1.26). 

 Um aspeto comum da experiência refletida nestas três trajetórias, parece ser a 

persecução da entrada numa Licenciatura em Medicina, que, dependendo dos casos, é 

mais ou menos repetida ao longo do tempo, mas que culmina, no momento presente, no 

1º ano do CLE. 

 Quanto aos estudantes do contingente militar, a não opção num primeiro 

momento pelo ensino superior simultaneamente à escolha pela vida militar revelou-se 
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como uma necessidade essencialmente de ordem financeira e prática, ou um recurso 

para a entrada na vida profissional por não terem classificações que lhes permitissem 

aceder a um curso desejado. 

 Na tentativa de mapear o passado dos entrevistados do ponto de vista das 

trajetórias de vida prévias à entrada no CLE, com um potencial impacto no motivo do 

interesse em aceder à profissão de Enfermeiro, foi-lhes solicitado que se pronunciassem 

de que modo haviam já tomado contacto quer com a atividade de assistência a outros, e, 

nesta, em especial com a atividade profissional dos enfermeiros, quer com os contextos 

que no seu entender lhe estavam à altura associados. 

 Surgem assim diferentes vias de experiência em cenários que se caracterizam 

quase exclusivamente com a atividade de prestação de cuidados de saúde, e 

evidenciando-se nestes a prestação de cuidados a pessoas em situação de doença aguda 

e em contexto físico hospitalar.  

 Uma destas vias é a experiência pessoal, enquanto utente dos serviços de saúde e 

é o ponto de entrada preferencial no tema. Aparentemente é, pelo caráter de 

complexidade da vivência na primeira pessoa de uma situação aguda de doença, com a 

correspondente experiência emocional e sensorialmente intensa, acompanhada de 

intervenções físicas de origem externa no próprio corpo, que as hospitalizações surgem 

como primeira linha de referência ao contacto com enfermeiros, tal como ilustram Olga: 

“Apareceu-me um problema na nuca, tive durante muito tempo a ser acompanhada 

intensivamente num hospital” (E1.14), e Dora: “Desde pequenina andava em hospitais. 

Tinha muitos problemas de ouvidos” (E1.04). A referência, enquanto utente, a outros 

contextos é tendencialmente marginal ou secundária. 

 Mesmo quando não existem experiências prévias de relevo em situações em que 

pudessem estar enfermeiros a trabalhar, ou enquanto utente de cuidados de saúde, o 

contexto de referência dessa não-experiência continua a ser o hospital: “...eu... hospital, 

já entrei como acho que a maioria das pessoas... já entrei, mas é coisa que felizmente 

nunca precisei. Tive muito poucas vezes doente e foram raras as vezes que lá fui.” 

(Vasco, E1.20). 

 A segunda via de experiências prévias relatadas como mais significativas que 

envolvam contextos e profissionais de saúde reflete situações bastante heterogéneas de 

acompanhamento e/ou visita a familiares em contexto de doença. Nestas, a observação 

de prestação de cuidados a outros constituiu-se como momento importante na 

estruturação de uma imagem profissional inicial. Salienta-se ainda como vivência 
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significativa, o impacto emocional do confronto com o aparente sofrimento induzido 

pela doença (Fátima, E1.06), ou os processos de idealização ou desidealização face à 

qualidade dos cuidados prestados pelos profissionais, como relata Helena:  

“...eu lembro-me de a minha avó estar internada, e estava lá uma senhora ao lado, que 

não se conseguia mexer, nem nada. Chegou lá uma pessoa, uma auxiliar de ação médica, 

deixou lá o tabuleiro com a comida... não ajudou, nem nada. Depois chegou lá um 

médico, também só esteve lá a ver uns papéis e também não ajudou nem nada. E ela não 

se conseguia mexer mesmo. E eu é que tive que a estar a ajudar a comer, nessa altura 

nem uma enfermeira sequer também havia.” (E1.08). 

 Como outro tipo de experiências são destacadas pelos estudantes as situações em 

que eles próprios se viram envolvidos de uma forma ativa e voluntária na situação de 

prestadores de cuidados de saúde ou, de um modo mais amplo, de assistência a outros. 

Aos diferentes tipos de situações descritas parecem subjazer diferentes lógicas de 

procura de experiências na área, que determinam também diferentes modos de os 

estudantes se perspetivarem a si próprios em contexto.  

 Assim salienta-se por um lado uma atitude de busca de ação que é tão mais 

valorizada quanto maior for o intensivismo dessa ação ou a sua proximidade a 

situações-limite, como denunciam respetivamente os relatos de Cláudia e de Inês:  

“Este ano, no verão, fiz um curso de TAT [tripulante de ambulância de transporte] nos 

bombeiros voluntários e alguns turnos no INEM e andei nas ambulâncias. Tive pouca 

prática porque o curso não incluía prática. Não fiz nada por aí além. Era mais o 

velhinho que tinha a tensão alta ou baixa, era medir a tensão e depois fazer o teste da 

glicemia e transportar para o hospital se fosse caso disso. Apanhei também um acidente 

de viação, mas também não era nada de especial. Não apanhei nada de grave, nenhuma 

paragem, não apanhei ninguém num estado muito mau.” (E1.03);  

“Foi uma experiência de uma semana de teórico e depois prático. Era 15 turnos das 

duas às oito, e vi situações interessantes com pessoas a entrar em coma e coisas ainda 

piores. Não apanhei uma que eu queria, que era uma PCR [paragem cardiorespiratória], 

porque tivemos treino para isso. E um parto... também queria ter um parto para ajudar, 

mas não... só tive uma grávida, mas que não estava ainda com vontade de ter o bebé.” 

(E1.09). 

 Por outro lado evidencia-se uma lógica de procura de assistência a outros pelo 

voluntariado, seja num registo de cariz missionário como Gisela (E1.07), ou seja num 

registo de prestação de serviços como Pedro (E1.16) e Vera (E1.21), revelando-se o 



174 
 

impacto destas experiências sempre importante, do ponto de vista da sua visão do 

mundo, que se transforma, ampliando. 

 De entre os estudantes do contingente militar, destacam-se, pela sua experiência, 

aqueles que já desempenham papéis de prestadores de cuidados de saúde, como 

socorristas no exército. Salientam que têm já prática na realização de algumas técnicas, 

tendo inclusivamente aprendido “um bocadinho” “da base do curso de enfermagem” 

(Vera, E1.21), e uma vez que a representação que têm do cerne da atividade do 

enfermeiro coincide exatamente com estas atividades esperam que este conhecimento 

lhes possa vir a dar alguma vantagem na progressão ao longo do CLE. 

 A visita a pedido a contextos de prestação de cuidados de saúde, com o objetivo 

exclusivo de observar o trabalho que aí se desenvolve foi outra forma de contacto com 

os profissionais antes da entrada no CLE, relatada pelos estudantes. As motivações para 

a observação, para lá do fator comum da curiosidade, parecem obedecer a naturezas 

diferentes. Assim por um lado temos estudantes que procuraram ver contextos de 

prática de cuidados como forma de teste a si próprios para ver se gostavam (Olga, 

E.1.14), ou temos, por outro lado, processos de observação centrados essencialmente na 

compreensão do modo de funcionamento dos serviços e de trabalho dos profissionais, 

que refletem um cariz quase “etnográfico” como ilustra Rodrigo:  

“Nós temos uma ideia, temos uma teoria preconceptual do que é a enfermagem e 

precisamos de sempre de pesquisar de ir ao campo, de avaliar de tirar os nossos dados e, 

nada melhor do que realmente observar o enfermeiro no seu ambiente de trabalho, as 

suas práticas. (...) Precisamos realmente de saber o que é que ele faz do que é que ele 

poderá vir a fazer, o âmbito onde ele trabalha” (E1.17). 

 Por fim, relativamente ao contacto prévio com os cenários de prestação de 

cuidados de saúde e respetivos atores, a comunicação social, e especificamente a 

televisão assume-se como uma fonte de informação privilegiada. As preferências 

elencadas por alguns destes estudantes (Brenda, E1.02; Inês, E1.09 e Maria, E1.12) 

referem-se a séries de ficção (Dr. House, Anatomia de Grey e Serviço de Urgência) cujo 

conteúdo se centra em contextos de prestação de cuidados de saúde de natureza 

intensivista em situações de doença aguda, onde domina a ação, a emoção e os 

resultados das intervenções levadas a cabo são constatáveis no horizonte temporal de 

um episódio de 50 minutos. Os principais personagens são quase exclusivamente 

médicos, sendo os restantes prestadores de cuidados personagens secundárias ou 
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figurantes. Os doentes assumem alguma centralidade, mas apenas com caráter 

episódico, sem grande continuidade ao longo da narrativa global. 

 Neste aspeto, e do ponto de vista da construção de uma imagem sobre as 

profissões na área das Ciências da Saúde e especificamente sobre a Enfermagem, a 

comunicação social em geral e a televisão em particular, pela sua omnipresença na vida 

individual e social, consubstanciam-se como poderosos instrumentos de produção de 

representações. Ainda que, aparentemente no caso destes estudantes, a televisão face à 

presença física nos contextos de saúde se revele uma via mais indireta (do ponto de 

vista do seu envolvimento ativo e complexidade sensorial), representa um fator não 

menosprezável na elaboração e valorização de ideias sobre as práticas de cuidados de 

saúde, bem como sobre as relações entre os diferentes profissionais, com consequências 

diretas na tomada de decisão sobre a candidatura a um determinado curso, precisamente 

na linha de Freixo (2002) quando este investigador refere ser consensual que, 

decorrentemente da ação dos meios de comunicação social: “o público sabe ou ignora, 

presta atenção ou descura, realça ou negligencia elementos específicos dos cenários 

públicos. As pessoas têm tendência para incluir ou excluir dos seus próprios 

conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo” 

(p.516). 

 

 

 5.1.2. Lógicas de candidatura e expectativas sobre o curso. 

  

 A análise das entrevistas iniciais aos participantes deste estudo revela uma 

enorme homogeneidade no conteúdo do discurso que produzem sobre as suas 

representações no que diz respeito, por um lado aos fatores que contribuíram para a sua 

decisão de ingresso no Ensino Superior, e por outro lado relativamente às suas 

expectativas sobre o novo ambiente que pensam esperá-los. 

 Do ponto de vista da intenção de ingresso no Ensino Superior ela é quase sempre 

referida como um desejo há longo tempo sentido e nutrido, cujo fator precipitante não é 

reportado a um momento ou facto especial, sendo antes apresentado como algo “que 

sempre lá esteve” (Alberto, 1.01; Dora, 1.04; Fátima, 1.06; Helena, 1.08; Jessica, 1.10; 

Maria, 1.12). Para estes estudantes, na sua quase totalidade, a procura pelo ensino 

superior traduz-se na resposta às suas expectativas de que é aí que terão a possibilidade, 
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tal como refere Costa (2000), de preparação para um exercício profissional futuro 

tecnicamente exigente e socialmente prestigiado. 

 Para lá da preparação para o futuro, a noção de uma relação virtuosa entre 

diploma superior e elevadas recompensas simbólicas e materiais, como a descreve 

Alves (2009), transparece também frequentemente (Helena, E1.08; Jessica, E1.10; 

Pedro, E1.16; Rodrigo, E1.17), sendo neste aspeto particularmente representativa a 

passagem de Maria (E1.12): “os licenciados (alguns deles) ganham bem, têm algum 

prestígio. Uma pessoa chegar ao pé de outro e dizer “ah! eu sou licenciada” ficam assim 

um bocado coiso em comparação com outra que não é, não é?”.  

 A ideia de aceder ao Ensino Superior foi também estimulada ativamente pelos 

pais de alguns destes estudantes no fundamento de que eles próprios não teriam tido 

essa (boa) oportunidade de ter mais sucesso na vida, e há agora que aproveitá-la (Tiago, 

E.1.19), ou a de que à sua semelhança, ter um curso superior contribuiria para uma 

melhor vida (Helena, E.1.08). 

 A homogeneidade não total na análise dos discursos na temática do percurso de 

intenções em aceder ao Ensino Superior regista-se apenas pelo facto de entre a maioria 

dos estudantes militares não se evidenciar um registo tão intenso de desejo prévio de 

acesso ao mesmo. 

 Relativamente às diferenças entre o Ensino Superior e o Ensino Secundário, o 

conteúdo dos discursos caracteriza-se, como referido, por uma marcada homogeneidade. 

Os estudantes antecipam um aumento substancial quer da carga de trabalho, quer de 

uma dificuldade que não é associada a algo em concreto, mas que parece perpassar 

todas as atividades possíveis no âmbito do curso. Antecipam igualmente novas 

modalidades de trabalho, estando bastante seguros que lhes está reservado um papel de 

maior autonomia e liberdade (referida também como diminuição das obrigações), e de 

relacionamento despersonalizado com os professores, face ao contexto anterior na 

lógica da “aprendizagem do trabalho de estudante” que Coulon (2005) sustenta, e como 

ilustram Fátima (E1.06): “é mais cada um por si, é mais um auto estudo. Porque são 

imensos alunos e os professores não podem ajudar toda a gente, se temos um professor 

para uma turma enorme é normal que... assim seja.”, e Vasco (E1.20):  

“...livros... não há. Nós temos que ir à procura do que houver para a matéria que 

interessa, no secundário abria-se o livro e o professor dizia: “Abrem das páginas tantas 

às tantas. Estudam daqui ali e fazem estes exercícios.” Aqui não! “Vão à procura ou têm 
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as folhas na reprografia. Não! A gente é que temos que ir à procura do trabalho! Não é 

ele que está à nossa espera.” 

 Em síntese, estes estudantes parecem antever a entrada no Ensino Superior como 

uma passagem de uma situação muito estruturada onde os alunos estão enquadrados, 

onde existem como pessoas e onde o seu ritmo de ação é sobretudo externamente 

determinado, para uma situação onde predomina o anonimato face aos professores e a 

sua autonomia é um fator decisivo no sucesso da sua (auto) aprendizagem. 

 No processo de recolha de informação sobre a escola a que se candidatariam, os 

estudantes privilegiaram fundamentalmente a informação oral e informal de pessoas 

conhecidas que, genericamente, conotou esta escola como “sendo a melhor” 

(Alexandre, E1.24) ou tendo um bom ambiente, e bons professores (Cláudia, E1.03; 

Jessica, E1.10). O recurso à Internet também foi referido como fonte de informação.  

 A um nível mais concreto estes sujeitos trazem ideias de que esta escola, se 

distinguiria das demais por ter uma estrutura mais dinâmica (Alexandre, E1.14), formar 

enfermeiros mais autónomos face aos médicos (Maria, E.1.12) que, pela qualidade da 

formação e fama que lhe associam, os posicionar favoravelmente no final do curso para 

um acesso mais rápido ao mercado de trabalho (Pedro, E1.16; Rodrigo, E1.17; Tiago, 

E1.19), ou constituindo mesmo garantia disso (Jessica, E1.10). 

 O caso de Zaida é paradigmático de uma relação estratégica característica com a 

opção pelo curso de enfermagem, que se reflete também ao nível da preferência pela 

escola. Zaida queria entrar em medicina, e vê a sua passagem pela escola de 

enfermagem, como um revés. O seu discurso centra-se em torno daquilo que pensa ser a 

profissão médica e projeta-se a ela própria no futuro como médica, não se identificando 

de todo com a enfermagem: “porque quando não é a nossa área...” (E1.23), daí que a 

escolha por esta díade curso/escola tenha consistido numa decisão estratégica de gerir 

um espaço em branco no boletim de candidatura ao Ensino Superior: “era a última 

opção, eu só tinha uma opção de enfermagem fui ver as médias e era a escola que tinha 

média mais alta; como eu não queria enfermagem... não sabia muito, não é? Era a que 

tinha média mais alta.” (E1.23). 

 Ao longo da análise das entrevistas iniciais, dado que estas permitiram por um 

lado explorar em profundidade as aspirações pessoais e profissionais dos estudantes e 

por outro lado dar maior visibilidade às lógicas subjacentes ao processo de decisão nas 

escolhas que realizaram relativamente à candidatura e ingresso num curso superior, 

evidencia-se que a atribuição de uma determinada posição a uma díade curso/escola no 
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boletim de candidatura está longe de ser uma mera expressão linear do desejo 

profissional de cada um, mas, pelo contrário, traduz o resultado de uma decisão de 

natureza estratégica, baseada num conjunto de conhecimentos finalizado à altura da 

candidatura, que decorrem do cruzamento de fatores tais como o seu leque de intenções 

pessoais e profissionais, a sua classificação média, bem como o número de hipóteses 

disponíveis de díades curso/escola e as médias dos anos anteriores nas várias 

escolas/cursos, que servem mais ou menos satisfatoriamente os seus interesses. O 

exemplo extraído dos relatos de Pedro é elucidativo neste aspeto:  

“Ora bem... teoricamente antes de fazer os exames, enfermagem estava em quarto lugar 

nas minhas opções. Quando fiz os exames tive pior nota a físico-química (tive 12), e 

excluí logo as minhas duas primeiras opções que eram medicina e medicina dentária, e 

entre essas duas primeiras tinha a enfermagem e a farmácia, porque sempre me disseram 

que tinha mais saída e também por que era mais ligada à química e menos à biologia 

como é esta. E também pus no papel que entreguei, a farmácia em primeiro e depois esta 

escola em segundo e outra de enfermagem em terceiro, foi um bocado puramente 

matemático, por que eu não conhecia nenhuma das escolas.” (E1.16). 

 Tal como foi referido anteriormente no capítulo das opções metodológicas deste 

estudo, procedeu-se a uma amostragem pelo método das quotas (Beaud, 2003; 

Ghiglione e Matalon, 2001) com o intuito de obter no conjunto de sujeitos uma 

representatividade de variáveis consideradas importantes. Umas destas variáveis, como 

também já enunciado, foi o grau de preferência para o ingresso neste CLE/escola 

aquando da candidatura, expresso pelo lugar que lhe foi atribuído por cada estudante no 

boletim de candidatura. 

 Uma vez que a análise das preferências atribuída ao CLE no momento de 

candidatura se revela insuficiente para conhecer as verdadeiras motivações dos 

estudantes relativamente à frequência do curso e o acesso à profissão, procedemos a 

uma análise detalhada dos discursos individuais no sentido de fazer emergir qual era de 

facto a essência do seu desejo, livre dos constrangimentos do acesso condicionado a 

cada curso. Simultaneamente cruzámos a informação obtida nesta análise com a 

informação que já possuíamos sobre a preferência expressa na candidatura para os 

estudantes do contingente geral, uma vez que os outros não tinham sido sujeitos a este 

processo de seriação. Do conjunto de 21 estudantes do contingente geral, um não 

participou na entrevista inicial e em relação a outro não se torna clara na análise da 

entrevista qual o curso/profissão que idealizava de facto para si. Os resultados deste 
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processo, apresentados no Quadro nº 4 (relativamente a estes 19 estudantes do 

contingente geral), sugere contrastes interessantes do ponto de vista das lógicas 

subjacentes ao processo de candidatura ao CLE, e permitem perceber duas tendências 

de natureza distinta no seio desta amostra, sem naturalmente se pretenderem quaisquer 

generalizações de base estatística. 

 
Quadro nº 4 - Cruzamento das preferências “estratégica” e “essencial” expressas pelos estudantes sobre a 

sua candidatura ao CLE. 

 Preferência “estratégica”atribuída no boletim de 

candidatura à díade CLE/escola, pelos estudantes do 

contingente geral. 

 

Preferência “essencial” pelo curso, 

expressa na entrevista inicial, pelos 

estudantes do contingente geral. 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª Total 

Enfermagem 

exclusiva/prioritária. 
3 - - - - - 3 

Enfermagem como opção, por média 

julgada insuficiente para medicina 
9 - - - - - 9 

Enfermagem como opção, mas 

Medicina/Farmácia prioritária. 
- 2 2 - 2 1 7 

Total 12 2 2 - 2 1 19 

 

 Por um lado é evidente a dimensão já enunciada de ação estratégica de gestão 

(eficiente) das possibilidades individuais de acesso a um Curso Superior. Não dispondo 

de todos os meios de aceder ao curso desejado, os estudantes optam por uma via que 

continua a permitir o acesso a um curso superior. 

 Por outro lado e especificamente em relação ao CLE esta foi tendencialmente, 

nesta amostra, uma escolha de segunda linha face àquilo que seriam as preferências 

individuais de acesso a um curso superior/prática profissional. Este argumento 

fundamenta-se no facto de, realizado o cruzamento das preferências “estratégicas” com 

as preferências “essenciais”, relativamente a um conjunto de 19 estudantes em relação 

ao qual são conhecidas ambas as preferências, apenas três destes (16%) referiram que o 

CLE era o seu objetivo exclusivo ou prioritário face a qualquer outro cenário. 

Complementarmente, os restantes 16 estudantes (84%) colocam a enfermagem como 

uma solução de recurso, operacionalizando no entanto este recurso de diferentes formas: 
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por um lado, nove destes estudantes (47%) afirmam ter concorrido ao CLE, porque ao 

longo do ensino secundário se foram apercebendo que as suas médias não seriam 

suficientes para o acesso à medicina, por outro lado, sete estudantes (37%) mantiveram 

a medicina como prioridade no ato da candidatura. 

 Do conjunto de três estudantes do contingente geral (Olga, Rodrigo e Sara) que 

referem a enfermagem como o curso e atividade profissional de eleição, ela é descrita 

como um sonho ou uma opção “desde pequeno”, destacando-se o gosto pessoal pelo 

contacto com as pessoas como razão para esta preferência. 

 De entre o conjunto de nove estudantes (Dora, Fátima, Gisela, Helena, Inês, 

Jessica, Maria, Paula e Tiago) para quem a enfermagem foi uma opção que foi 

ganhando corpo ao longo do tempo face às outras áreas nas Ciências da Saúde em geral 

e à Medicina em particular, salienta-se que um fator central nesta definição de 

prioridades foi a perceção de que as suas médias não seriam suficientes para a entrada 

em Medicina. Em simultâneo, foram desenvolvendo uma orientação crescente para este 

curso, percebendo que a enfermagem lhes permitiria desenvolver uma atividade 

dinâmica baseada no contacto pessoal e de ajuda ao próximo, claramente filiada na 

lógica dos resultados de muitos dos estudos já referenciados anteriormente (Barribal e 

While, 1996; Costa, 1998; Karaoz, 2004; Rognstad, Nortvedt e Aasland, 2004; Correia, 

2007; Mooney et al, 2007). 

 O processo de decisão entre estes estudantes parece circular num continuum em 

que os pólos estão centrados por um lado numa lógica de pragmatismo absoluto 

centrada na opção-medicina, como ilustra Helena: “Foi mais as médias. Foi um bocado 

de arrastão, primeiro era a medicina depois ver uma coisa com uma média mais baixa.” 

(E1.08), e por outro numa lógica de relativização da opção de partida, incluindo mesmo 

a revisão da imagem de si próprios, como no caso de Jessica: “há uns tempos atrás 

escolhi medicina. (...) Para já não tinha as notas que era preciso, depois comecei a ver 

que não era bem aquilo que eu queria. Porque o que eu gostava mais era de estar com as 

pessoas, de conhecer as pessoas.” (E1.10). 

 Para o grupo de sete estudantes (Alberto, Brenda, Cláudia, Pedro, Zaida, Carlos 

e Fernanda) que não colocaram a enfermagem como primeira opção no ato de 

candidatura e em que a medicina constituiu a primeira escolha (exceto Pedro que 

colocou Farmácia em primeiro lugar), a maioria expressa claramente que se vai preparar 

ao longo deste ano para se candidatar novamente no próximo ano a medicina. Para eles, 

o CLE é basicamente uma plataforma de espera, em que se otimiza o tempo, 
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frequentando uma formação em que alguns dos conteúdos abordados e competências 

desenvolvidas parecem ser úteis e abrir caminho para a formação em medicina a que 

tentarão aceder na próxima oportunidade. É neste sentido que Brenda afirma, sempre 

focada na próxima tentativa:  

“...mas enfermagem é mais outra vertente, uma vertente mais hospitalar, e também tem a 

disciplina de anatomia, é um ano em que dá uma certa equivalência, e pronto dá já para 

eu me começar a ambientar ao espírito enquanto há pessoas que conheço que entraram 

em farmacêutica e não tem tanto a ver com a medicina como a enfermagem. (...) Porque 

apesar do que as pessoas dizem eu penso que a enfermagem tem mais a ver com 

medicina do que outra coisa, porque se era para eu ficar parada um ano …isto é… sem 

estar no curso que eu queria... mais valia ficar num sítio em que… tinha alguma coisa a 

ver.” (E1.02). 

 Para alguns dos estudantes cujos planos em algum momento do passado 

envolveram a possibilidade de concorrer a medicina, e que esse ideal se mantém ainda 

num horizonte de possibilidades (mais ou menos distante) há uma certa ambivalência 

em voltar a fazer os exames de acesso ao curso desejado de medicina, que se conjuga ou 

potencia simultaneamente com a legitimação e pertinência do curso que agora se inicia. 
 No caso dos sete estudantes militares, tomam forma duas lógicas bastante 

definidas e diferentes de procura de acesso e entrada no curso. 

 Por um lado três deles (Alexandre, Neusa, e Vera) viram na possibilidade de 

concorrer através do exército ao CLE e posteriormente à profissão de Enfermeiro, um 

modo de dar resposta a uma aspiração há algum tempo sentida, mas que por via de 

circunstâncias várias não se tinha concretizado. No caso de Vera (E1.21) como: “não 

tinha média para entrar para enfermagem”, foi para a tropa, onde esteve três anos a 

exercer socorrismo e onde “aprendeu muita coisa”, sentindo-se já um pouco preparada 

para o curso. Alexandre retrata uma situação diferente, em que opta estrategicamente 

pelo melhor de dois mundos:  

“Eu concorri também ao curso pela parte civil, e também entrei, mas preferi ficar como 

militar (...) para além de ter trabalho enquanto cá estou na força aérea, e sabendo como 

está a enfermagem lá fora em termos de emprego... a gente sabe que quando acabar, 

acaba e tem um trabalho certo. Aqui se estivermos na força aérea. E também já não sou 

muito novo, e não podia estar a pensar em perder tempo e andar à procura de emprego, 

para poder pensar noutros projetos de vida. Assim, na parte civil não podia pensar nisso 

se calhar porque é sempre aquela situação se “vou arranjar trabalho ou não” (E1.24). 
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 Por outro lado, a entrada no CLE para os restantes quatro estudantes militares 

(Vasco, Xavier, Bernardo e Daniela) revela-se não tanto como uma opção pessoal há 

muito tempo equacionada para o exercício de uma atividade profissional sonhada e 

promotora de um sentimento de realização pessoal, mas sim como a melhor hipótese 

estratégica de enveredar por uma via que lhes permitirá, por um lado e em concreto, a 

estabilidade decorrente de um maior vínculo contratual e a progressão na carreira militar 

que já integram, e por outro lado e de um modo amplo, a perspetiva de um futuro 

materialmente mais confortável. Os relatos que se seguem sugerem este padrão: 

 Vasco: 

“É assim... eu sou da Marinha, e quero seguir a marinha (a Marinha está a seguir uma 

reestruturação em termos de cursos e quadro e etc.) E então com esta nova 

reestruturação estava a achar difícil entrar para os quadros e então a única forma de eu 

entrar para os quadros ou era ir para enfermeiro, ou maquinista naval ou eletrotécnico 

que é o que eles lá têm. E então... eu... máquinas não me fascinam, (...) Decido então 

concorrer ao curso de enfermagem porque, para além de me pôr nos quadros, 

possibilita-me de subir na carreira.” (E1.20). 

 Xavier:  

“Eu estou numa situação um bocadinho especial porque sou militar e... enfermagem, em 

termos de curso superior, era praticamente das únicas saídas (...) Em termos de carreira, 

em termos de carreira é um grande… (pensa) … mesmo com “G” grande, em termos de 

carreira: Promoção, eu estou como praça, e se tudo correr bem - se Deus quiser, vou, e 

saio como Sargento. Estou a receber 600€, se Deus quiser, na passagem do 2º para o 

3ºano começo a receber 1000€. Ainda estudante e depois quando acabar o curso, ouvi 

dizer, que são uns valores aumentados. Tenho quadro…” (E1.22). 

 Daniela:  

“Porque na marinha a nível de carreira é a única hipótese que eles dão. Não há nenhum 

curso da faculdade que eles deem as possibilidades que dão em enfermagem, não é que 

eu não goste, mas preferia outra coisa. A contabilidade.” (E1.27). 

 Finda a análise das lógicas subjacentes às escolhas pelo acesso ao CLE dos 

estudantes pertencentes aos contingentes geral e militar, falta o olhar sobre a única 

estudante do contingente dos PALOP que integrou as primeiras entrevistas. Luisa é 

oriunda da cidade capital de um país africano de língua oficial portuguesa, está em 

Portugal há três anos, e desde sempre nutriu o sonho de trabalhar na área da saúde, 



183 
 

independentemente da profissão. Parece não haver uma preferência entre enfermagem 

ou medicina uma vez que as suas intenções são mais amplas, ao nível da relação e da 

ajuda a outros, que no seu entender são desempenhos comuns a qualquer das atividades 

profissionais:  

“Era para medicina, para enfermagem. De tudo o que era saúde, eu gostei... Desde 

pequena, eu tenho um sentido para… quero… quando eu vejo a pessoa doente, desde 

pequena... Quero ser eu a tratar essa pessoa. Descobrir o que essa pessoa tem. Tive 

oportunidade de ir ao hospital, porque gosto... Desde criança... Já tenho essa coisa na 

cabeça... Quero ser médica... Eu gosto de tudo… desde que seja saúde eu gosto de tudo.” 

(E1.11). 

 Em função das inferências que se estabelecem ao longo da análise do discurso 

que estes estudantes produzem sobre o seu processo de opção por um Curso Superior e 

considerando, em particular, a sua ponderação sobre as hipóteses estratégicas pessoais 

de sucesso que se traduzem numa candidatura efetiva, é possível vislumbrar uma 

tipologia de lógicas subjacentes às opções tomadas na candidatura a um Curso Superior, 

onde três diferentes tendências ganham contornos relativamente nítidos: a opção 

desejada, a opção possível e a melhor opção. 

 Para a maioria dos estudantes desta pesquisa a escolha do curso que coloca como 

prioritário no seu projeto de continuação de estudos ao nível do Ensino Superior, 

(independentemente de virem a ter sucesso ou não nesse projeto), corresponde a uma 

opção em que a persecução de um sonho pessoal, o decorrente desejo histórico, e o 

interesse se tornam centrais e determinantes nas escolhas realizadas. Trata-se da opção 

desejada, e nela se incluem os estudantes que colocaram como primeira linha de opção 

a Enfermagem e a Medicina, ou tratando-se de estudantes oriundos do exército não 

orientaram o seu investimento para outros cursos porque este é de facto aquele que 

queriam. O sucesso da opção foi distinto entre aqueles que do contingente geral 

colocaram a enfermagem como prioridade e entraram, e aqueles que colocaram a 

medicina como prioridade entrando numa opção secundária. Os estudantes militares que 

se propuseram a este objetivo tiveram sucesso. 

 Uma parte substancial dos estudantes, numa lógica eminentemente estratégica, 

fez a opção possível por um curso que não sendo para si historicamente prioritário, foi 

ganhando espaço no respetivo horizonte de possibilidades face ao desejo inicial pela 

medicina e concorrencialmente, em alguns casos, a outros cursos no domínio mais vasto 

da prestação de cuidados de saúde como a fisioterapia ou a psicologia. Neste cenário de 
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opção possível, não significa no entanto que não haja por parte destes estudantes o 

desejo de frequentar o CLE ou que entendam esta solução como o “mal menor”. O 

desejo e o interesse estão presentes na esmagadora maioria dos casos, são relativos e 

individualmente bastante variáveis, tendo surgido ao longo do percurso individual fruto 

da relativização de outros desejos. 

 Por fim a melhor opção é a lógica dominante para uma reduzida parte dos 

estudantes militares. A enfermagem não é um projeto de vida histórico para estes 

indivíduos, surgindo recentemente como um cenário entre outros possíveis ao seu 

alcance e tornando-se um objetivo, exatamente porque de entre esses cenários é aquele 

que quer do ponto de vista financeiro, quer de carreira ou pessoal se configura como o 

mais vantajoso. O interesse de partida pelo curso ao qual concorrem prioritariamente é 

neste caso secundário ou eventualmente marginal. 

 Do ponto de vista das expectativas construídas sobre a organização e 

funcionamento do CLE, estes estudantes classificam genericamente como baixo, ou 

muito baixo, o seu grau de conhecimento relativamente à forma como o currículo do 

CLE está operacionalizado. 

 Existe, no entanto, um conhecimento bastante difundido de que uma parte 

substancial das atividades curriculares inclui a realização de estágios, cuja função 

primordial é permitir-lhes o acesso aos contextos reais de prestação de cuidados, quer 

em cenário hospitalar quer comunitário. A par desta ideia é também frequente uma 

conceção de um currículo “menos teórico e mais prático” cujos conteúdos têm uma 

complexidade crescente ao longo do curso, existindo também uma sequencialidade 

entre teoria aprendida na escola e posteriormente aplicável no terreno. 

 Para os estudantes que participaram nas entrevistas iniciais sem ter entrado em 

sala de aula, os seus informantes privilegiados parecem ter sido os colegas veteranos na 

praxe académica. 

 São antecipadas experiências emocionais importantes ao longo do curso, pela 

maior parte dos estudantes, que estão associadas exclusivamente aos contextos de 

ensino clínico, e nestes, em concreto, quase exclusivamente ao sofrimento de utentes em 

situação de doença e/ou morte. Antecipam, também generalizadamente, que o trabalho 

próximo com estas situações os vai pôr à prova no sentido de conseguirem quer gerir os 

momentos em direto na relação com os utentes, quer, sobretudo, ao nível pessoal. O 

receio efetivo é o de importarem para sua esfera de vivência individual e íntima o 

sofrimento daqueles que cuidam, tipificado no desabafo de Dora:  
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“Uma colega disse-me que foi para um lar e que lhe morreram duas pessoas idosas e ela 

ficou bastante mal... provavelmente fico igual a ela. Ela ficou com medo ao início e não 

queria ir porque tinha medo que voltasse a acontecer. E não se apegava muito às 

pessoas. E eu também penso que depois acabo por me apegar bastante às pessoas e pode 

ser difícil, assim sem estar à espera.” (E1.04). 

 Não deixando de referir o receio dos demais colegas em lidar com situações de 

sofrimento, Helena (E1.08) distingue-se por referir que simultaneamente à vivência da 

dor alheia, a profissão é também gratificante para quem a pratica. 

 As expectativas de mudança pessoal ao longo do curso esperadas pelos 

estudantes, que emergem da análise das entrevistas iniciais, são congruentes com, por 

um lado, algumas das motivações que nortearam a sua escolha do CLE, e por outro, 

com a natureza das experiências que anteveem vivenciar ao longo do mesmo.  

 Assim, e de acordo com as motivações para a procura do curso e posterior 

acesso à profissão, nomeadamente o contacto próximo com outros e o trabalho de ajuda, 

alguns estudantes esperam desenvolver competências de relacionamento interpessoal. 

Estas competências, expressas numa linguagem ainda sem o caráter técnico próprio que 

lhes é conferido no âmbito das ciências sociais, enquadram-se no entanto já de uma 

forma muito próxima naquilo que é o desempenho esperado dos profissionais de 

enfermagem. É neste registo que Tiago (E1.19) espera desenvolver-se ao nível do 

autocontrolo e da assertividade, Vera (E1.21) na comunicação e na capacidade de 

inspirar confiança no outro, Bernardo (E1.25) na disponibilidade e na escuta ativa, 

Helena (E1.08) na aceitação do outro, e Maria (E1.12) na empatia. 

 No que diz respeito às mudanças pessoais decorrentes das experiências ao longo 

do curso, emerge a expectativa de se desenvolverem competências associadas à gestão 

de situações emocionalmente intensas em que preveem estar envolvidos, sobressaindo 

de entre aquelas a capacidade de estabelecer uma fronteira eficaz entre o contexto 

profissional e o pessoal, tal como se infere a partir das afirmações de Daniela:  

“O conseguir afastar, o conseguir ajudar as pessoas sem isso deixar mal em mim, os 

problemas que se estão a passar com as outras pessoas, preciso de ganhar 

distanciamento. Saber que posso realmente ajudar as pessoas, mas não é comigo que 

está a acontecer. Não ir para casa e ir a sofrer porque aquelas pessoas também estão a 

sofrer.” (E1.27).  

 O estabelecimento destes limites, através do “distanciamento” (Daniela, E1.17), 

ou do “saber ser fria” (Sara, E.18), impõe-se pela necessidade, em primeira linha, de 
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manutenção da saúde mental dos próprios estudantes e futuros profissionais, e 

posteriormente como garante da prestação de cuidados a outros utentes: “Se não... 

chegamos ao ponto de não estar a ajudar, nem a nós, nem às outras pessoas.” (Daniela, 

E1.27); ou “porque eu não me posso esquecer que mais doentes vão precisar de mim 

naquele momento ou noutro momento.” (Sara, E1.18). 

 Partindo do pressuposto teórico de que a construção da identidade profissional é 

o produto de uma dialética constante entre o indivíduo e o seu entorno não só 

profissional mas também social, e em que se conjugam as diferentes representações (de 

outros e de si) sobre si próprio, procurou-se dar visibilidade à leitura que estes 

estudantes fazem das reações familiares ou de pessoas significativas relativamente ao 

seu ingresso na enfermagem (ainda que ao nível da formação inicial), na expectativa de 

fazer emergir possíveis fontes de inteligibilidade sobre a profissão para os estudantes. 

Para Alves (2006), é (também) na família que se adquirem os operadores simbólico-

ideológicos pelos quais os jovens estabelecem um relação com o trabalho e definem os 

seus projetos sócio-profissionais, tal como ilustra Pedro: “Não excluí ainda candidatar-

me novamente, até pela família, porque dizem que o médico tem mais saída, e que há 

falta de médicos.”(E1.16). 

 Independentemente de qualquer variável que presidiu à seleção dos sujeitos para 

a amostra deste estudo, os estudantes referem, na sua quase totalidade, que sentiram 

bastante apoio dos familiares próximos que os rodeavam nas opções tomadas para o 

acesso ao curso desejado. “Apoio” ou formas suas derivadas, é de resto, e 

significativamente, a palavra recorrentemente usada pelos estudantes para definirem o 

suporte familiar neste processo. Não obstante este apoio, e no caso dos estudantes 

oriundos do contingente geral, mais de metade deles refere que no seu contexto familiar 

existiam, em medidas variáveis, o desejo e a expectativa sobre o seu ingresso na 

formação inicial em medicina, que se traduziram também em pressões diferenciadas 

para a persecução dessa meta.  

 Do ponto de vista das reações familiares, em particular dos pais, de todos os 

jovens que os referem, e não obstante um desejo por vezes origem de pressão e quase 

sempre simultâneo a expectativas elevadas sobre a entrada em medicina, foram reações 

de manutenção do apoio prévio e satisfação face à entrada no CLE. À exceção do caso 

extremo (e único) do pai e da mãe de Paula que queriam que ela fosse, respetivamente, 

para Medicina e para Farmácia, e dado esta candidata ter colocado a enfermagem em 

primeiro lugar e o pai de Paula lhe “ter deixado de falar por alguns tempos” (E1.15), e 
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do caso de Maria (E1.12) cujos pais continuam a pressionar para voltar a tentar a 

medicina, todos os outros estudantes referem-se sentir apoiados pelos pais no curso que 

agora iniciam. 

 A partir daquele que é o ponto de vista dos estudantes, as representações 

familiares sobre a enfermagem no seu seio familiar, quando expressas, remetem 

frequentemente para uma profissão de valor porque associada à saúde, mas 

incontornavelmente comparada ou associada à medicina, e nesse ato de relação sair em 

desvantagem quer do ponto de vista do estatuto, e de esta última ter “mais prestígio” 

(Maria, E1.12) ou “maior poder” (Dora, E1.04), quer do ponto de vista financeiro, 

porque sendo médico “é que se ganha bem” (Fernanda, E1.29), quer ainda do ponto de 

vista funcional, já que “...a enfermagem é mais um empregado dos médicos” (Sara, 

E1.18). Sobre os atos de enfermagem é recorrente o recurso a alguns estereótipos da 

profissão que retratam principalmente ações de natureza mecânica: “Ah! Vais para 

enfermeira, vais limpar o rabo aos doentes!” (Maria, E1.12); “Ah! Vais para 

enfermagem, vais mudar fraldas a velhotes” (Helena, E1.08); ou a administração de 

injeções (Daniela, E1.27). Pontualmente os enfermeiros são representados pelos 

familiares no domínio relacional como alguém que está “...mais tempo com as pessoas e 

com os doentes...” e que é “...um grande suporte mas com alguma falta de autonomia.” 

(Fernanda, 1.29). 

 

 

 5.1.3. Representações sobre a profissão à entrada no CLE. 

  

 Do ponto de vista do processo de construção de representações sobre a profissão 

de enfermeiro pelos novos estudantes, o início do CLE não se constitui como um ponto 

de partida tipo tabula rasa. Pelo contrário, neles está já constituída uma matriz de 

leitura da realidade, fundada num prolongado processo no tempo, fruto do cruzamento 

de aportes diversificados e oriundos de fontes distintas, na qual se hão-se inscrever por 

acomodação os próximos quatro anos de experiências. 

 Importa pois perceber qual é, na início do curso, o modo como os estudantes 

“caloiros” entendem a profissão, bem como todo o universo simbólico que a molda, 

onde esta se insere e reflexivamente por ela é simultaneamente influenciada.  

 As representações sobre a profissão, e em concreto sobre dimensões possíveis do 

seu conteúdo funcional, valores associados à profissão, a sua imagem social, atividades 
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específicas, contextos de trabalho, relações com outros grupos profissionais, e modos de 

identificação/identização dos enfermeiros constituíram parte significativa de um bloco 

temático que foi recorrente ao longo das três entrevistas programadas para cada 

participante do estudo. 

 O momento das primeiras entrevistas coincidiu com as duas primeiras semanas 

de aulas, especialmente nos primeiros dias, e se para alguns estudantes foi possível 

captar as respetivas ideias iniciais sobre a profissão, é no entanto necessário 

compreender que as representações iniciais não são “assépticas” na medida em que 

houve já para muitos deles no momento da entrevista inicial um processo de 

“contaminação” variável de algumas horas de aulas introdutórias às unidades 

curriculares do primeiro ano com professores, ou de convívio nas praxes académicas 

com os colegas dos anos seguintes. Um exemplo do poder socializador destas primeiras 

horas e dias de CLE está patente no discurso de Pedro:  

“Eu sempre vi o enfermeiro como uma pessoa inferior ao médico. O médico deu ordens e 

o enfermeiro tinha que cumprir as ordens, tratar dos pacientes, e o médico era uma 

pessoa mais distante. O enfermeiro é um meio de comunicação entre o médico e o 

doente. Agora… desde que vim para cá, há dois dias, daquilo que tenho ouvido já não é... 

São o contrário disso. Já não é aquela mentalidade antiquada que o médico é o mandão 

e o enfermeiro a cumprir as ordens, já não é bem assim, e que o enfermeiro é muitas 

vezes mais importante do que o médico, porque tá mais perto do paciente e ouve os seus 

problemas e as suas queixas e o médico é mais distante e tem que atuar com mais 

frieza.” (E1.16). 

 Assim, de modo a aumentar a fiabilidade no estabelecimento das representações 

prévias ao curso foi pedido de um modo manifesto aos estudantes que se reportassem ao 

modo como (pensavam que) pensavam a profissão antes de entrar na escola. 

 No que diz respeito aos contextos de atuação do enfermeiro, estes estudantes 

revelam uma conceção de um trabalho essencialmente centrado no hospital e, num 

segundo plano no centro de saúde, havendo também referências frequentes a contextos 

mais específicos como a atuação em emergência externamente às instituições ou o 

trabalho em lares de idosos. As referências a um trabalho continuado integrado na 

comunidade são perfeitamente marginais.  

 O modo como a centralidade do hospital é patente nos seus discursos, expressa-

se de diferentes modos. Por um lado, refletindo uma certa hierarquização na 

organização do pensamento sobre os contextos de trabalho do enfermeiro, o hospital é a 
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instância que invariavelmente é referida em primeiro lugar, seguindo-se-lhe então o 

centro de saúde, quando é o caso de ser enunciado como possível local de trabalho. Por 

outro lado a extensão e a profundidade do conteúdo do discurso que se reporta ao 

hospital é significativamente maior do que a qualquer dos outros contextos ou mesmo 

considerando-os em conjunto. É neste sentido que um excerto da entrevista inicial com 

Vera é bastante elucidativo:  

“...o enfermeiro é uma pessoa que trabalha nos hospitais e centros de saúde (...) 

Depende do local onde o enfermeiro trabalhar, se for num centro de saúde, por exemplo, 

é mais calmo, fazer pensos, vacinas, não é muito mais que isso. Se for num hospital 

também depende do serviço que for, se for num serviço de medicina as pessoas estão 

mais numa fase terminal e tem que ajudar a dar banho, a vestir as pessoas que não 

podem, avaliar a tensão, a medicação, tentar ajudar a pessoa, conversando com ela, 

sabendo se está bem, a sentir-se melhor na medida do possível.” (E1.29). 

 Finalmente, ao longo de todas as entrevistas, as referências indiretas, mesmo no 

desenvolvimento de ideias que não estão relacionadas diretamente com os contextos de 

trabalho atribuem, neste aspeto, uma preponderância central ao hospital. 

 À semelhança da lógica em que, relativamente aos contextos de trabalho é 

conferida ao hospital uma centralidade que minimiza todos os outros ambientes do 

ponto de vista das respetivas representatividades no pensamento dos estudantes, 

também em relação à constituição das equipas de trabalho em que se imaginam 

enfermeiros inseridos, o grupo profissional dos médicos é apresentado com uma 

relevância única. Efetivamente os médicos são enunciados pela esmagadora maioria dos 

estudantes quase sempre em primeiro lugar como outros profissionais das equipas de 

prestação de cuidados, bem como a extensão que ocupam no seu discurso é 

significativamente maior, sendo também recorrentemente referidos de forma indireta 

noutros temas. A equipa de auxiliares é referida com uma frequência semelhante à dos 

médicos, mas apenas na resposta à questão direta “Com que outros profissionais os 

enfermeiros trabalham?”, não sendo praticamente nunca abordados no contexto de 

outras questões. 

 Na elaboração dos guiões orientadores de cada uma das entrevistas procurou-se 

não direcionar a conversa para qualquer grupo profissional específico que com os 

enfermeiros contracenasse, nem para qualquer contexto de trabalho em particular 

(embora prevendo antecipadamente que, quer o hospital, quer os médicos seriam 

frequente objeto de discussão). Deste modo, por parte do entrevistador, como norma 
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geral, apenas foram referidos o médico ou o hospital como forma reativa de solicitar aos 

sujeitos do estudo o desenvolvimento de uma ideia que tinham iniciado e que contivesse 

já alguns desses elementos. 

 Ainda assim e à semelhança do hospital, o grupo profissional dos médicos veio-

se igualmente a revelar omnipresente ao longo do discurso dos estudantes. A título de 

exemplo do que se refere, e a partir do excerto de uma entrevista à Inês em que se 

coloca uma questão em ordem aos enfermeiros, atente-se, à natureza do seu ponto de 

entrada na resposta, à rápida inflexão no conteúdo e ao rumo rapidamente tomado:  

“Investigador - Como descreveria a um amigo o trabalho quotidiano dos enfermeiros?  

Inês - Ajuda as pessoas, acho que ajuda até mais do que os médicos. Porque os médicos 

chegam ali e vêm o que é que a pessoa tem, nem sequer ouvem bem o que as pessoas 

dizem. Olham mais para os exames. Digo isto porque tenho um bocadinho de 

experiência, sofro de uma doença dos olhos e tenho andado muito nos médicos e nos 

hospitais, e então vejo que os médicos é tudo muito a despachar...” (E1.09). 

 Deste modo, dada a representatividade que o grupo profissional dos médicos e a 

medicina têm no conjunto de representações emergentes sobre a enfermagem e os 

enfermeiros, tornou-se indispensável ao longo das entrevistas iniciais (e subsequentes) 

desenvolver a pesquisa sobre o modo como os estudantes concebem estas relações 

interprofissionais.  

 A lógica (altamente) dominante é a de que existirá uma relação hierárquica e 

funcional entre enfermeiro e médico, e em que claramente o primeiro depende do 

segundo. Estabelece-se uma polarização frequente e muito definida entre inferioridade/ 

superioridade (Carlos, E1.26); abaixo/acima (Brenda, E1.02); ser mandado/mandar 

(Luisa, E1.11; Helena, E1.08; Sara, E1.18); fazer/gerir (Gisela, E1.07); menos 

poder/mais poder (Dora, E1.04); cumprir ordens/dar ordens (Fernanda, E1.29; Pedro, 

E1.16). Nesta “pirâmide” (Maria, E1.12) em que o médico está no “topo” (Fátima, 

E1.06), o enfermeiro pode ser visto como assumindo o papel de seu “empregado” 

(Xavier, E1.22), podendo por vezes pairar a dúvida se o objeto de trabalho do 

enfermeiro são as necessidades do utente ou as necessidades do médico. Por entre os 

estudantes que assumiram a escolha do curso de enfermagem como a sua prioridade 

(Alexandre, Neusa, Vera, Olga, Rodrigo e Sara), o discurso sobre esta relação de 

dependência face ao médico surge de alguma forma atenuado ou é mesmo ausente. 

Destaca-se neste aspeto a intervenção de Alexandre que reclama para a enfermagem um 
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estatuto mais elevado: “o médico tem a responsabilidade de diagnosticar o tratamento, 

mas a grande responsabilidade... quem tem que assumir... quem pratica o ato é o 

enfermeiro. Se falhar... quem vai administrar ou fazer esse ato... Um antibiótico... é o 

enfermeiro... é outro tipo de responsabilidade” (E1.24). 

 Existe ainda uma noção relativamente distinta do registo de elevada 

subordinação do enfermeiro em relação ao médico, surgindo a ideia de 

complementaridade entre ambos, mas ainda assim, envolvendo alguma assimetria na 

medida em que um dos elementos (o enfermeiro) “transmite observações” (Cláudia, 

E1.03) ou “ajuda” (Inês, E1.09; Vasco, E1.20). 

 De entre os estudantes que se pronunciam sobre as relações profissionais entre 

os enfermeiros e os médicos existe um grupo (no qual se incluem alguns dos que 

perspetivam a referida dependência funcional e hierárquica) que, aparentemente de 

modo reativo, vai incluindo na sua visão algumas nuances de relativa independência 

para o enfermeiro, que: “Tem que ter autonomia, tem que ter alguma iniciativa e não 

pode estar só à espera das orientações do médico, também… tem que saber o que 

fazer.” (Fátima, E1.06). Neste grupo não se inscreve, no entanto, nenhuns dos sete 

estudantes que não colocaram enfermagem como prioritária no boletim de candidatura. 

 Não obstante o retrato traçado relativamente à autonomia profissional, a natureza 

do trabalho do enfermeiro é altamente valorizada. Pelos valores nobres que estão em 

jogo nos cenários de prestação de cuidados de saúde, como a vida humana e a sua 

qualidade, o enfermeiro é visto como alguém que deve ter características pessoais ao 

nível da preparação física e psicológica [com controlo emocional (Jessica, E1.10), ou 

com “força de espírito” (Brenda, E1.02)], para realizar um “trabalho louvável” (Dora, 

E1.04) e de enorme responsabilidade.  

 Distingue-se nesta valorização e por uma certa exuberância, Luisa, em cujo país 

e devido, segundo ela própria refere, ao menor grau de desenvolvimento e maior 

numero de analfabetos, os técnicos de saúde serem alvo de uma consideração 

extremamente elevada. Assim, esta estudante assinala que: “O enfermeiro serve como 

um pai, ou um salvador… o enfermeiro é como… eu acho que essa palavra eu não 

posso usar, é como… esse nome é muito grande… eu não posso dizer... Deus. É como 

um salvador, enfermeiro é como uma pessoa que salva, é um salvador.” (E1.11). 

 Os modos de valorização da profissão centram-se em fatores intrínsecos ao 

trabalho do enfermeiro, e nestes, sobretudo ao nível da relação com as pessoas, 

recorrendo-se para tal ao uso frequente de palavras como “lidar com”, ser “suporte”, 
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“conversar”, ser “amigo”, “acolher”. Registam-se também nesta dimensão algumas 

referências a dimensões fisicamente mais interventivas como as competências para 

administrar medicação, ou o “estar preparado para as urgências”. 

 Quando solicitados a descrever o núcleo específico da atividade profissional 

surgem algumas tendências bastante claras pela frequência com que se repetem alguns 

aspetos quer ao nível do conteúdo e desenvolvimento da argumentação a que os 

estudantes recorrem, quer ao nível da forma da própria resposta. 

 O cerne do trabalho do enfermeiro é concebido como situando-se em torno da 

gestão dos processos de doença, numa lógica, como já definida, hospitalocêntrica. O seu 

objeto de trabalho parece ser entendido como o doente, não havendo referências 

significativas ao “utente” dos serviços de saúde como alguém que não tem 

necessariamente que estar ou ser doente. 

 A primeira nota que se salienta nesta análise é uma dificuldade recorrente em 

iniciar prontamente uma descrição de atividades quotidianas que sejam específicas do 

desempenho profissional dos enfermeiros. Predominam as hesitações, os compassos de 

espera para pensar, ou os risos que denotam por vezes algum embaraço relacionado com 

essa hesitação. Após a dificuldade inicial de resposta abundam as referências ao facto de 

que, aquilo que verdadeiramente distingue a atividade dos enfermeiros, é a ideia de que 

estão presentes fisicamente, disponíveis para os utentes e conhecem os utentes 

globalmente melhor que qualquer outro profissional.  

 A prática profissional é assim definida como um atividade de natureza 

fundamentalmente relacional e de ajuda a outros. Esta noção de ajuda parece estar 

próxima da ideia de apoio ao outro naquilo em que ele não consegue ser autónomo. 

Denota-se uma ideia forte de trabalho de relação com o outro, tal como no trabalho de 

Day et al. (2005), mas a forma como é expressa essa relação não é entendida como 

devendo ocorrer utilizando instrumentos e técnicas relacionais decorrentes de 

conhecimentos científicos, mas simplesmente num registo enquadrável em modos de 

interação social de natureza pessoal e não profissional. 

 Por outro lado são também descritas, quase sempre secundariamente e com 

menor ênfase, práticas que envolvem os aspetos técnicos relativos a dimensões não 

tanto de natureza relacional, mas envolvendo a execução de técnicas de natureza física 

como pensos, injeções ou administração de medicação. Esta dimensão da prática 

profissional é quase sempre descrita como sendo decorrente da ação ou do pensamento 

do médico. 
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 Quanto à descrição da ação relativa à dimensão de natureza relacional, ela faz-se 

na quase totalidade dos relatos, relativamente àquela que é a atividade do médico e 

quase sempre em oposição a este. Distinguem-se pela frequência do seu uso termos 

como “estar próximo”, “ouvir”, “ter disponibilidade”, “conversar”, ou o uso de 

expressões que incluem a ideia de “contacto”, “companhia”, “acompanhamento” ou 

“estar com”, ao passo que o desempenho do médico é simultaneamente conotado com a 

distanciação face ao doente, e uma ação que se limita na maioria das opiniões a 

incursões pontuais e breves junto dos utentes para “observar” e/ou “prescrever”. 

 O contacto com o doente, estabelecido como um elemento identitário central, 

caracteriza-se pela sua continuidade no tempo, pela proximidade, e podendo constituir 

simultaneamente um cuidado prestado e um veículo para prestação de outros cuidados. 

 Quanto à descrição da ação de natureza física ela recorre predominantemente ao 

uso de termos que descrevem ações mecânicas e que remetem para um trabalho de 

natureza prática. No discurso dos estudantes entrevistados surgem com frequência ações 

como: “Fazer pensos”; “Dar banho; “Vestir”; “Dar medicamentos”. Esta descrição 

parece privilegiar a tomada de decisão com base no automatismo da ação, em relação à 

capacidade de análise e de reflexão sobre a situação. 

 Ainda a partir da análise das representações dos estudantes sobre o conteúdo do 

trabalho dos enfermeiros emerge (consonantemente com uma conceção anteriormente 

descrita de reduzida autonomia profissional), a ideia de que o desempenho e o 

pensamento dos médicos constituem um importante, se não exclusivo, elemento 

organizador do desempenho dos enfermeiros. Frequentemente quando é solicitada a 

descrição de atividades exclusivas do enfermeiro elas são frequentemente enunciadas 

em referência ao médico, como ilustra Daniela:  

“...poder ajudar as pessoas, é diferente do médico porque o enfermeiro pode ter uma 

ligação mais próxima com o doente do que o médico. Acho que de uma certa maneira 

acompanha a pessoa de uma forma mais próxima do que o médico. (...) Os enfermeiros 

por exemplo... O médico... Por exemplo, se uma pessoa precisar de fazer uma ligadura, 

não é o médico que vai fazer, é o enfermeiro… por exemplo o médico também passa 

medicação e os enfermeiros não.” (E1.27). 

 A análise da descrição de dimensões específicas do desempenho dos 

enfermeiros, porque frequentemente definidas em relação ao desempenho médico, 

permite dar visibilidade a diferentes lógicas de identização face ao grupo profissional 
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dos médicos, a que os estudantes recorrem. Assim, é possível distinguir modos de 

identização por: 

 Oposição (enfermeiro e médico funcionam de modos antagónicos): “os médicos 

vivem pouco para eles, vivem muito direcionados para o estudo, andam sempre 

rodeados com livros debaixo dos braços e os enfermeiros gozam mais a vida e tiram 

mais partido da vida e da profissão” (Maria, E1.12). 

 Superação (enfermeiro e médico fazem, mas o enfermeiro faz melhor): “O 

enfermeiro, por norma, é muito mais solidário [que o médico], tem muito mais 

compaixão com as pessoas e é mais «amigo» da pessoa.” (Bernardo, E1.25). 

 Polivalência por substituição (o enfermeiro faz as suas coisas e outras que o 

médico também faz): “E depois naquelas situações em que quando o médico não está, o 

enfermeiro… é como se fosse o médico que assume o seu papel do médico com todos 

os seus conhecimentos, tenta fazer o possível para ajudar aquela pessoa porque não há 

mais ninguém.” (Fátima, E1.06). 

 Exclusividade (há coisas que só o enfermeiro faz): “Os cuidados pessoais das 

pessoas, de higiene, conforto, por exemplo, são coisas que os médicos não fazem.” 

(Bernardo, E1.25); “E também há coisas que os enfermeiros podem fazer, mas que os 

médicos não fazem” (Fátima, E1.06). 

 Complementaridade (enfermeiro e médico trabalham em equipa, mas com 

funções distintas): “Acho que cada trabalho... que o médico é o médico, e o enfermeiro 

é o enfermeiro, e nem o médico funciona sem o enfermeiro nem o enfermeiro funciona 

sem o médico. Acho que são os dois importantes.” (Sara, E1.18). 

  Como já abordado anteriormente, e à luz do quadro conceptual estruturado em 

torno das contribuições teóricas de Claude Dubar e de Peter Berger e Thomas 

Luckmann, sobre a identidade profissional como um constructo social organizado a 

partir da dialética entre realidade subjetiva individual e as instâncias sociais mais vastas 

onde se insere a existência dos sujeitos, torna-se fundamental entender de que modo os 

estudantes de enfermagem percecionam a imagem social da profissão a que agora 

acedem. 

 Transparece, na análise que o conjunto destes estudantes faz, uma relativa 

homogeneidade quanto ao modo como a enfermagem é vista socialmente. Mais uma vez 

as referências à enfermagem se fazem, não intrinsecamente à própria profissão, mas sim 

por referência à medicina. Uma ideia tornada central pela sua frequência quase absoluta 

em todas as intervenções é a de que o enfermeiro está, seja do ponto de vista funcional, 
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seja hierárquico, seja do estatuto social, num nível inferior ao do médico. As expressões 

mobilizadas pelos estudantes e que “se ouviram dizer” são significativas: “um 

enfermeiro é sempre um enfermeiro, nunca vai ser um doutor.” (Fátima, E1.06); [os 

enfermeiros são] “empregados dos médicos... o médico manda e o enfermeiro faz.” 

(Olga, E1.14); “Ele não conseguiu ir para medicina e por isso é que foi para 

enfermagem.” (Tiago, E1.19); “os enfermeiros são médicos frustrados, que não 

conseguiram entrar, que fazem aquilo que o médico não lhe apetece fazer, que os 

médicos vão passear.” (Zaida, E1.23); [os enfermeiros são] “os «limpa-cús»”(Xavier, 

E1.22). As razões elencadas pelos estudantes para a produção pela “mente social” desta 

imagem negativa sobre a profissão (estabelecida, relembre-se, a partir de uma 

comparação com a medicina) prendem-se, para lá de uma aparente “óbvia 

naturalidade”, por um lado com uma formação inicial com menos dois anos, por outro 

com uma maior proximidade à “sujidade” no contexto hospitalar, e, por fim, com a 

conotação com o mundo da feminilidade. 
 Existem alguns estudantes (partilhando ou não a ideia de que a imagem social da 

enfermagem é negativa), que no entanto argumentam, que existe uma tendência em 

curso de mudança para a melhoria dessa imagem, fundada no aumento da autonomia 

profissional, pela progressão académica da disciplina, na renovação das gerações dos 

profissionais ou pelo simples usufruto pelas populações de cuidados de enfermagem. 

Neste aspeto mantém-se o registo de Luisa que, à semelhança daquilo que era a sua 

representação pessoal da profissão de enfermagem, tem continuidade naquela que é a 

ideia sobre a imagem social da profissão, ainda contextualizada ao seu cenário social de 

origem: “Acham o enfermeiro como um salvador, como um médico. Quando as pessoas 

sabem que estás na área da saúde tratam-se como um Deus, tratam-te com carinho. (...) 

Não... cá… é muito pouco porque depende também do desenvolvimento de cada país. 

Lá é mais, cá é muito pouco.” (Luisa, E1.11). 

 Parece existir algum grau de homogeneidade entre aquelas que são as 

representações individuais sobre a profissão e as que os estudantes referem como sendo 

representações sociais, pelo menos ao nível das relações interprofissionais com os 

médicos. A pouca variabilidade de impressões sobre a profissão e sobretudo o facto de 

as impressões individuais serem em grande medida sobreponíveis às sociais pode estar 

relacionada com o facto de estes sujeitos não possuírem um background de experiências 

individuais que lhes permita diversificar o seu discurso, ficando em certa medida reféns 

das impressões sociais. 
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 O conjunto de representações dos estudantes sobre a profissão e respetivo 

mundo simbólico prévio, está em franca revolução nos primeiros dias do CLE. Esta 

realidade está bem patente ao nível da imagética associada à profissão, que é mobilizada 

quando solicitados para descreverem um objeto ou uma imagem relativos à 

enfermagem. É referida pronta e recorrentemente a seringa como um elemento 

identitário de primeira linha, ou menos frequentemente imagens que remetem para a 

dimensão relacional e humana da profissão como as mãos ou o coração. No entanto este 

imaginário simbólico está, no momento em que são realizadas as primeiras entrevistas, 

em pleno processo de transição como ilustram Zaida, “[Imaginava] Aquela senhora com 

um chapéu assim com uma cruz. Agora, se calhar, de segunda-feira para cá era uma 

lamparina...” (E1.10) e Pedro (E1.16): “Até pelo slogan aqui da escola, é uma 

lamparina, antes era uma seringa.” 

 Findo o processo de análise da experiência dos estudantes no amplo percurso de 

acesso ao CLE (que se insere e reflete (n)as suas próprias trajetórias de vida), impõe-se 

uma síntese do conjunto de elementos que convergem quer ao nível individual quer ao 

nível coletivo para o ponto de partida na entrada formal no mundo simbólico e material 

da enfermagem. 

 Após uma vida, na maior parte dos casos “estudiosa” e caracterizada pelo 

sucesso académico, apenas vivido (para alguns) pontualmente como um insucesso 

parcial no momento de constatação da impossibilidade de entrar noutro curso mais 

desejado, estes estudantes são “caloiros” em enfermagem. A entrada no Ensino Superior 

foi perspetivada pela sua franca maioria como um processo “natural” e de continuidade 

face ao percurso escolar anterior, que permite abrir as portas a um futuro melhor, seja 

estatutária, financeira ou pessoalmente. 

 É possível elencar nestes percursos um conjunto de experiências prévias que 

(diferenciadamente de indivíduo para indivíduo) parecem ter um elevado potencial na 

estruturação de todo um edifício de representações sobre as práticas profissionais e 

relações interprofissionais permitindo que os estudantes se revejam e se projetem nesses 

cenários. 

 Uma das notas dominantes parece ser o caráter omnipresente da medicina e dos 

profissionais médicos no discurso dos sujeitos que exerce um efeito “gravítico” sobre as 

suas representações relativas à enfermagem ou à prestação de cuidados de saúde em 

geral. Com efeito, é em relação à medicina, constituída eterno ponto de partida e de 

retorno, que orbita o sistema de referências destes estudantes, e em relação ao qual se 
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descrevem e analisam as razões de escolha do curso, a descrição do conteúdo 

profissional, a imagem social e, por vezes mesmo, as intenções de futuro. 

 Paralelamente, as dimensões de relação e ajuda ao outro, do trabalho em equipa 

e de uma atividade de natureza dinâmica, parecem definir-se como atributos do 

desempenho profissional determinantes na opção por concorrer e permanecer no CLE. 

 

 

 5.1.4. Elementos para a construção de uma tipologia de atitudes face ao 

início de experiência no CLE. 

 

 Da análise e síntese que ficam expostas, é possível indutivamente construir uma 

tipologia de atitudes face ao modo como, no momento de entrada no CLE, os estudantes 

perspetivam, no curto prazo, a sua experiência no CLE, bem como no horizonte, ainda 

que a quatro anos de distância, virem a ser Enfermeiros. 

 A construção de uma tipologia, para Schnapper (1999) compreende a acentuação 

de “traços essenciais” que sintetizem os dados da pesquisa, permitindo a formulação de 

um modelo abstrato através do qual diferentes condutas possam ser comparadas. Foi 

neste sentido que se entrecruzaram neste processo as metas desejadas pelos indivíduos 

em termos de acesso ao curso a que se candidataram, os respetivos resultados obtidos, a 

identificação (discursivamente) estabelecida com o CLE, bem como as intenções 

verbalizadas para o futuro. O quadro conceptual resultante da tipologia não tem 

qualquer caráter preditivo do que virá ou poderá vir a ser a vivência dos estudantes ao 

longo do seu percurso no CLE. No entanto será seguramente um contributo do ponto de 

vista da compreensão mais ampla do processo de construção identitária dos enfermeiros, 

num sentido largo, ao longo da sua vida profissional, e de uma perspetiva mais centrada 

no desenvolvimento dessa identidade, e na inserção nos grupos sociais durante a 

formação inicial. 

 Desenvolvem-se assim quatro modos relativamente distintos - tipos - de 

conceptualizar as atitudes dos recém estudantes de enfermagem face ao seu início de 

experiência no CLE: O sonho realizado, a expectativa, a passagem, a carreira. Esta 

tipologia não tem pretensão à exclusividade mútua absoluta ou a fronteiras lineares 

entre diferentes tipos, uma vez que diferentes indivíduos podem em alguns dos “traços 

essenciais” transitar entre diferentes modos de enquadramento. 
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 O Sonho realizado corresponde a uma postura de enorme satisfação por ter 

entrado no CLE e de expectativas elevadas sobre o mesmo, bem como sobre a profissão. 

A lógica subjacente à candidatura ao CLE foi a da opção desejada, o futuro próximo é 

visto como um tempo forte de investimento pelo estudo, a motivação para a sua ação 

provém de uma vontade de ser enfermeiro, e veem-se como enfermeiros daí a quatro 

anos. O seu discurso é fortemente identizador face à medicina e também fortemente 

identificado com a enfermagem. Contrariamente ao que se poderia esperar num 

conjunto de indivíduos com uma vontade tão intensa de ser enfermeiro, imbuídos de um 

discurso centrado na ajuda ao próximo e tendo em conta o mundo simbólico e histórico 

da enfermagem, não existem referências correntes à vontade de estar na profissão numa 

lógica de vocação auto atribuída ou hetero atribuída, ou de altruísmo abnegado face ao 

outro (que sofre). Para estes estudantes poder-se-á colocar a questão (numa lógica 

externa à sua ação, e do ponto de vista da investigação), se as suas expectativas face à 

profissão ou ao CLE se concretizam ao longo dos próximos anos. 

 A expectativa corresponde a um leque de posturas bastante variáveis face a um 

cenário que não foi idealizado como um sonho durante grande parte da sua vida, e ter 

entrado mais ou menos recentemente nos seus planos. Denominadores comuns parecem 

ser o otimismo e uma postura de disponibilidade para aceitar esta realidade. A lógica 

subjacente à candidatura ao CLE foi a da opção possível, o futuro próximo é visto como 

um tempo de estudo, de investimento e a curiosidade sobre a profissão é crescente. Em 

alguns casos denota-se uma ideia de a enfermagem como o mal menor dado que é uma 

profissão na área da Saúde. Podem-se alegar contingências financeiras, temporais ou 

familiares para a manutenção no CLE, e não andar a “perder tempo e a saltar de curso”. 

O futuro a quatro anos para alguns dos estudantes pode estar em aberto, mas a tendência 

é a de se verem como enfermeiros. O seu discurso é crescentemente identificado com a 

enfermagem. Familiarmente pode haver, em alguns estudantes, pressões ou 

demonstração de apoio para nova tentativa para a medicina no ano seguinte. 

 Uma vontade prévia que passou pela medicina dá agora lugar a um processo de 

legitimação e de revalorização da enfermagem enquanto prática profissional respeitável 

e com um valor intrínseco incontornável, cuja aceitação é promovida por um discurso 

institucional que parece assumir (indiretamente, através da análise do discurso dos 

estudantes) contornos “missionários” ou de “conversão” nos primeiros dias de aulas. 

 Interessa em relação a estes estudantes, do ponto de vista da pesquisa, perceber 

como se reconvertem ou acabam de reconverter projetos profissionais que não eram os 
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seus inicialmente, sendo expectável que ocorram processos de transação internas 

subjetivas em que se procurará assemelhar a “identidade para si” à “identidade para 

outro”. 

 A passagem corresponde a uma atitude que revela uma certa tensão entre o 

dever “sentido” de respeitar a enfermagem, mas a manutenção dos planos iniciais de 

entrar em medicina. Poderia ser sintetizada na hipotética frase: “Estou de passagem, fico 

por aqui uns meses, e entretanto vou-me preparando para tentar a medicina novamente 

no ano que vem.” A passagem pelo CLE é perspetivada sobretudo, não como o primeiro 

ano do CLE (porque este não é um fim em si), mas como um ano propedêutico, uma 

antecâmara ou compasso de espera, para a entrada em medicina. 

 A lógica subjacente à candidatura ao CLE foi a da opção desejada (mas sem 

sucesso), o futuro próximo é visto como um tempo de espera, mas também de 

investimento ainda que direcionado para conteúdos que se espera possam ser úteis para 

a nova candidatura ou já no curso de medicina. A motivação para ação provém da 

preparação para a nova tentativa, e veem-se como estudantes de medicina daí a quatro 

anos. Familiarmente pode haver pressões que nutram a nova tentativa de medicina. 

 Interessa em relação a estes estudantes, do ponto de vista da pesquisa, e tal como 

em relação aos estudantes que assumem a postura de expectativa, perceber, caso não 

consigam transitar de curso, como se reconverterão projetos profissionais com os quais 

não se identificam.  

 Nos estudantes associados a uma postura de carreira, a lógica subjacente à 

candidatura ao CLE foi a da melhor opção, pertencem ao grupo do contingente militar, e 

o futuro próximo é visto como um tempo forte de investimento pelo estudo, 

eventualmente denunciando um receio de “não estar à altura” dos outros porque não se 

estudava há algum tempo. O investimento no estudo e no sucesso no CLE está 

associado às consequências negativas do insucesso que podem passar pelo “não ter 

outra oportunidade” e “não conseguir entrar nos quadros”. A motivação para a sua ação 

provém simultaneamente do desejo em estabilizar a situação profissional, aumentar os 

rendimentos e do ensejo recente de ser enfermeiro. 
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 5.2. Nas trajetórias de estudante. 

  

 Mantendo o critério de estruturação da síntese e análise dos dados numa lógica 

cronológica conforme à experiência dos estudantes, e após a abordagem das diferentes 

dimensões relativas ao processo prévio à entrada no CLE, passamos à consideração da 

experiência propriamente dita dos estudantes ao longo da sua formação inicial em 

enfermagem. Esta experiência “propriamente dita” dá continuidade ao processo de 

construção da identidade profissional em enfermagem que, como anteriormente 

demonstrado, foi já iniciado antes da entrada formal na Escola Superior de 

Enfermagem. 

 O primeiro bloco temático correspondente à totalidade das trajetórias dos 

estudantes ao longo do CLE coloca em relação um conjunto de distintas dimensões 

dessa experiência, tal como é apresentado no Quadro nº 5. Como grandes eixos 

temáticos que enquadram as trajetórias dos atores emergem: os contextos onde se 

desenrola a sua experiência; as relações interpessoais estabelecidas; saberes; e diversas 

ordens de representações relacionadas com a profissão. Discutem-se ainda alguns 

aspetos concernentes ao abandono do CLE, e por fim, os estudantes fazem um balanço 

do próprio CLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
 

Quadro nº 5 - Grelha de codificação categorial. Bloco temático: Trajetórias no CLE. 

BLOC
O 

TEM. 
TEMA CATEGORIA SUB-CATEGORIA Origem 

T
ra

je
tó

ri
as

 n
o 

C
L

E
 

Contextos 

Experiências 
inaugurais A praxe académica O6 + Q2 -1 + D7.1 

Contexto escolar  O6 + Q2 -1 + E3+E5 

Contexto de ensino 
clínico 
 

Espaço-tempo de 
confronto O6 + E3+ IC 4+ E5 

Espaço-tempo de agir O6 + E3+ IC 4+ E5 
Espaço-tempo de 
aprender 

O6 + E3+ IC 4+ E5 
O6 + E3+ IC 4+ E5 

Espaço-tempo de 
sentir 

O6 + E3+ IC 4+ E5 
O6 + E3+ IC 4+ E5 

Contexto extra 
institucional  E5 

 
Relações 

Intra grupo 
profissional 

Colegas estudantes 

O6 + E3+ IC 4+ E5 + D7.2 

Docentes 
Enfºs dos contextos 
de ensino clínico 

Extra grupo 
profissional 

Outros profissionais 
Familiares/significati-
vos 
Utentes 

Saberes   O6 + E3+ IC 4+ E5 

Representaç
ões 

Sobre a imagem 
social  E1 + E3+ E5 

Sobre si próprio 

Construídas por si 
próprio 

Q2 - 3+ E3 + IC 4+ E5 
E3+ IC 4+ E5 

Referidas por 
terceiros Q2 - 4+ E3+ IC 4 

 
 
 
 
 
 
Sobre a profissão 

Como evoluiu E3 + E5 + Q2 - 2Q2 - 5 

Contextos de ação E3 + E5 

Competências do 
enfermeiro E3 + E5 + Q2 - 2Q2 - 5 

Atividades “nobres” 
versus 
Atividades “pobres” 

E3 + E5+ Q2 - 2Q2 - 5 

In(especificidades) da 
enfermagem E3 + E5+ Q2 - 2Q2 - 5 

Lógicas de 
identização/ 
identificação 

E3 + E5+ Q2 - 2Q2 - 5 

Modos de valorização 
da profissão E3 + E5 + D7.2 

Relações com outras 
profissões 

E3 + E5+ Q2 - 2Q2 - 5 

E3 + E5 + Q2 - 2Q2 - 5 
O abandono    

Avaliação 
do percurso 

Sobre o CLE  E5 

Sentimento pessoal  E5 
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 5.2.1. Contextos. 

  

 Os contextos nos quais se desenvolve a experiência de estudante de enfermagem 

são tradicionalmente reportados aos tempos letivos que ocorrem, por um lado no espaço 

físico escolar, e por outro aos Ensinos clínicos. Todavia a compreensão numa perspetiva 

larga sobre a socialização dos estudantes aos diversos mundos simbólicos da 

enfermagem implica uma visão alargada que considere outros espaços onde essa 

experiência acontece ainda que fora dos limites formais estabelecidos pelos espaços-

tempos letivos. Neste sentido os resultados emergentes da análise aos diversos 

elementos do corpus documental, nesta dimensão específica, estão refletidos no Quadro 

nº 6. 
 

Quadro nº 6 - Grelha de codificação categorial. Tema: Contextos. 

Tema Categoria Sub-categoria Sub-sub-categoria Origem 

C
O

N
T

E
X

T
O

S 

Experiências 
inaugurais A praxe académica  O6 + Q2 -1 + 

D7.1 

Contexto 
escolar   O6 + Q2 -1 + 

E3+E5 

Contexto de 
ensino clínico 
 

Espaço-tempo de 
confronto  O6 + E3+ IC 4+ 

E5 

Espaço-tempo de agir  O6 + E3+ IC 4+ 
E5 

Espaço-tempo de 
aprender 

Desenvolvimento 
pessoal 

O6 + E3+ IC 4+ 
E5 

Desenvolvimento 
profissional 

O6 + E3+ IC 4+ 
E5 

Espaço-tempo de sentir 
Emoção O6 + E3+ IC 4+ 

E5 

Sensorial O6 + E3+ IC 4+ 
E5 

Contexto extra 
institucional   E5 

 

 5.2.1.1. Admirável mundo novo - a praxe académica e as experiências 

inaugurais. 

  

 A primeira experiência de contacto “físico” da maior parte dos estudantes com a 

escola coincide com o primeiro dia de aulas, quando ainda antes de entrarem dentro do 

próprio edifício da escola, são abordados pelos “veteranos” e são envolvidos na 

dinâmica da praxe académica. Esta traduzir-se-á, do ponto de vista dos estudantes em 
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avaliações posteriores, num momento experiencial e simbolicamente importante, tal 

como referem nos questionários, (Gisela, Q2.07/Q1; Inês, Q2.09/Q1; Maria, Q2.12/Q1; 

Neusa, Q2.13/Q1; Zaida, Q2.23/Q1 e Daniela, Q2.27/Q1).        

 Neste sentido a literatura também define a praxe académica como um evento 

social simbolicamente relevante. Frias, A. (2003, p.82) caracteriza o fenómeno como 

um “objeto social total” no sentido do conceito de Marcel Mauss, uma vez que esta 

constitui um fenómeno complexo e multiforme com dimensões de natureza ritual, 

lúdica, festiva, jurídica, económica, artística e política, e associando práticas, objetos, 

uma gíria, insígnias, gestos, palavras, formas gráficas e elementos sonoros. 

 Frias, A. (2003) refere ainda que as práticas relativas às Praxes Académicas têm 

tido nas últimas décadas uma relevância flutuante relacionada de uma forma próxima 

quer com as contingências locais dos contextos onde ocorrem quer de uma forma mais 

ampla com as alterações sociais e políticas do país, sendo neste sentido que relaciona a 

implantação, em Portugal, nas décadas de 80 e 90 nas novas Universidades e escolas de 

ensino superior, e as respetivas práticas de praxe com lógicas identitárias e estratégias 

distintivas dessas próprias instituições. 

 A observação realizada durante a praxe académica (O6.01) foi fértil do ponto de 

vista da colheita de elementos sobre o modo como ocorre (para grande parte dos 

estudantes como já referido) a primeira imersão - e repentina - no mundo simbólico da 

enfermagem. Parte substancial da praxe académica decorreu fora do edifício escolar, em 

frente à entrada principal do edifício escolar. Um grupo que compreendia a maior parte 

dos “caloiros” realizava uma série de atividades coordenadas por um grupo menos 

numeroso de “veteranos”. As atividades consistem basicamente em realizar 

coreografias, cantar músicas, ou tarefas de destreza física, previamente determinadas 

pelos “veteranos”. O clima dominante é de bom humor. A maior parte dos caloiros 

parece participar ativamente nas atividades. Alguns, poucos, parecem aborrecidos, 

esperando pacientemente o momento de terminarem as atividades. Frias, A. (2003) 

descreve estes momentos iniciais da praxe de curso no contexto do seu estudo 

(Universidade de Coimbra) na linha das três sequências lógico-temporais de Arnold 

Van Gennep (1981): “ritos de margem (isolamento, morte social), ritos de pôr à prova 

(testes “escolares”, aprendizagens, iniciações, resistência física e ao álcool) e ritos de 

integração (apadrinhamento, baptismo, comensalidades)”, argumentando ainda que 

estes comportamentos estereotipados se hão reproduzir ao longo de todo o curso até aos 

rituais de saída da escola e de entrada no mundo real profissional. 
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 Da análise destas práticas emergem três objetos (o vestuário, a “caderneta do 

caloiro” e um ovo) que concorrem diretamente para o modo como os estudantes vão 

doravante (re)estruturar as suas representações sobre a profissão e simultaneamente 

(re)elaborarem a sua auto imagem enquanto futuro ou (potencial) futuro enfermeiro.  

 No vestuário, na t-shirt ou noutros adereços fornecidos previamente pelos 

“padrinhos”, figuram por um lado alguns símbolos alusivos à condição académica de 

“verme-caloiro”, e por outro, um conjunto de elementos que representam objetos e 

símbolos associados à enfermagem e à prática profissional - a sigla da escola, seringas, 

lamparinas ou uma caricatura de uma enfermeira a realizar um enema de limpeza a um 

doente em ambiente hospitalar. 

 A “caderneta do caloiro” (D7.1) é um documento com 32 páginas, 

personalizável, que deve acompanhar o estudante durante a praxe, e onde constam, entre 

outros elementos, a) Uma mensagem da comissão de praxes, centrada nas saudações 

académicas, contendo alguns elementos sobre a profissão como: [a enfermagem] 

“apregoa a proximidade e o acompanhamento daqueles que mais necessitam, e em 

última instância, o cuidar... por isso nós Doutores da praxe, «cuidaremos» de vós” 

(D7.1); b) O programa de atividades do período de praxes; c) Uma lista de termos 

técnicos em relação aos quais há que fazer, nos próximos dias, uma aturada pesquisa na 

biblioteca; d) O cancioneiro (conjunto de letras de músicas a aprender para cantar 

durante os próximos dias). As músicas têm temas que versam essencialmente a vida 

boémia, a vida académica, e os hinos da escola. Transcreve-se a letra de uma delas 

intitulada: “Enfermagem”, e que aborda centralmente o trabalho dos enfermeiros:  

“Eu gosto é de Enfermagem / Prestar cuidados com muita coragem / 

Dar os banhos e as injecções / Fazer pensos e algaliações / 

E ao fim do turno / Já bem cansados / 

Processos p'ra fazer / É a vida de estudante /Gosto do meu curso a valer!” (D7.1). 

 O ovo: cada caloiro recebe do seu padrinho, no primeiro dia de praxe, um ovo 

personalizado pelo qual se deve responsabilizar (cuidando dele), fazendo-o chegar 

inteiro ao final das praxes sob o risco de, se não o conseguir, incorrer em sanções várias. 

Transcrevem-se trechos do texto (na caderneta do caloiro) que enquadra o “cuidado ao 

Ovo”:  
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“Neste dia marcante da tua vida (01/10) vai ser depositada sobre ti, leigo(a), uma tarefa 

a que esperamos que consigas estar à altura: prestar cuidados ao teu utente, o teu ilustre 

Ovo! (...) E porque tens que zelar pelo bem-estar deste esplêndido e admirável ser, caso 

falhes a tua missão e este venha a falecer, tens de proceder à compra da respectiva 

certidão de óbito (...) o custo da tua irresponsabilidade? 60 cêntimos! (...) E para que 

prestes cuidados de forma dedicada e empenhada, segue-se a avaliação inicial do teu 

cuidando, o ilustre Ovo, para preencheres”. (D7.1).  

 Ao próprio ovo, entendido como um utente, é mesmo atribuída uma ficha clínica 

na qual estão refletidos alguns parâmetros a avaliar e a registar sobre o seu estado inicial 

e respetiva evolução durante uma semana, devendo chegar inteiro ao final deste 

(agitado) período académico. Desta ficha surge ainda o primeiro contacto com o 

diagnóstico de enfermagem, e respetivas intervenções naquilo que constitui uma 

transposição clara daquilo a que os estudantes serão expostos ao longo do curso, quer 

em termos de terminologia, quer do ponto de vista de atividades ao longo das práticas 

clínicas. 

 O “batismo” no universo simbólico e linguístico da enfermagem revela-se 

também quando alguns dos caloiros são compelidos pelos seus padrinhos ou veteranos a 

recitar nomes técnicos específicos da terminologia das Ciências da Saúde, que se lhes 

revelam, numa primeira abordagem, impronunciáveis. Outros ameaçam simbolicamente 

os caloiros que não cumpram as tarefas prescritas, com sanções que incluem a 

realização de intervenções técnicas invasivas de enfermagem nestes, mas cuja natureza 

estes supostamente desconhecem: “Ainda te fazemos uma entubação naso-gástrica...” 

 Em conjunto, este contexto parece remeter para uma conceção de prática 

profissional que permite dar continuidade à ideia dominante no cenário imaginado pelos 

estudantes antes do início do curso, isto é, uma prática baseada em ambiente hospitalar, 

cujo objeto de trabalho são situações de doença que requerem intervenções “mecânicas” 

como as algaliações e as injeções, ou de “acompanhamento”.  

 De salientar o primeiro confronto, para a maioria dos estudantes, com aquele que 

vai ser o principal operador simbólico e discursivo - o “Cuidar” - na estruturação da sua 

matriz ideológica (Lopes, 2001). É assim, já na própria praxe académica, que se dá 

início a um processo de identização do “nós” que “cuidamos”, face aos “outros” que 

“não cuidam” e especial face aos médicos que “curam”. A eficácia desta abrupta 

imersão socializante é demonstrável pela análise do léxico mobilizado por alguns 

estudantes entrevistados, que ainda antes de terem entrado numa sala de aula pela 
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primeira vez, já elaboram um discurso tendencialmente dicotomizado entre as lógicas 

do cuidar e do curar. 

 

 

 5.2.1.2. Contexto escolar. 
 

  

 A construção da identidade faz-se também pela vivência intensa das 

experiências e pelo significado que estas representam na vida dos indivíduos. Neste 

aspeto o contexto escolar, é sistematicamente preterido face ao contexto de Ensino 

Clínico, pelos estudantes no que diz respeito à referência a momentos que tenham sido 

importantes para o seu desenvolvimento pessoal e profissional ao longo do CLE. 

 A partir do momento em que os estudantes realizaram o primeiro ensino clínico, 

as referências a momentos importantes para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional, reportados às aulas teóricas ou teórico-práticas literalmente desaparecem, 

sendo a exclusividade das alusões a momentos de ensino clínico. Este facto por si só, 

(independentemente da natureza ou do conteúdo das suas referências ao que aconteceu 

de significativo nos ensinos clínicos com impacto no seu desenvolvimento e no modo 

como se sentem “mais enfermeiros”), é representativo do poder absolutamente 

incontornável, tornado quase esmagador, dos ensinos clínicos, do ponto de vista dos 

processos de formação inicial em enfermagem. 

 Ainda assim, é possível, a partir da análise dos questionários (realizados no final 

do primeiro semestre do primeiro ano, num momento imediatamente anterior à entrada 

no primeiro ensino clínico), contornar parcialmente este efeito de “halo” que 

secundariza ou eclipsa as experiências letivas na escola.  

 Neste período pré-ensino clínico os pontos de destaque mais significativos para 

os estudantes centram-se por um lado nas aulas teórico-práticas em termos genéricos, e 

por outro nas aulas teórico-práticas específicas de dinâmicas de relacionamento 

interpessoal sendo denominadores comuns o facto de nelas os estudantes se envolverem 

ativamente e ambas apresentarem uma estrutura menos análoga a uma aula teórica 

tradicional. 

 As aulas teórico-práticas são bastante referidas pelos estudantes como 

importantes do ponto de vista da compreensão, quer da profissão num sentido amplo, 



207 
 

quer do ponto de vista do seu próprio papel enquanto enfermeiros num sentido mais 

restrito. 

 As aulas teórico-práticas têm, pela sua natureza dinâmica, interativa, e 

relativamente informal, características que promovem um elevado grau de implicação 

dos estudantes na aula. Através da demonstração efetiva física de procedimentos, num 

corpo real ou num manequim, e recorrendo a ilustrações da experiência pessoal do 

professor o interesse do estudante parece ser altamente estimulado e este é ativamente 

mobilizado para o “interior” da aula. Simultaneamente o facto de as técnicas 

demonstradas poderem estar no horizonte de possibilidades de ação do estudante em 

ensino clínico no mundo real com utentes reais, permite-lhes projetarem-se a si mesmos 

nessa execução e problematizar antecipadamente a sua ação nesse contexto (O6.08). 

Algumas expressões dos estudantes corroboram esta argumentação ao mesmo tempo 

que ilustram adicionalmente a sua motivação para as aulas práticas comparativamente 

às teóricas:  

“As aulas teórico-práticas foram importantes pois marcaram o início da aprendizagem 

da vertente prática da profissão de enfermagem. Começámos realmente a contactar com 

o material e a aprender técnicas que vamos poder aplicar na prática desta profissão, em 

vez de andarmos a “divagar” sobre perspetivas teóricas que aparentemente não têm 

utilidade para o futuro e que não têm tanto interesse para quem está ansioso por se sentir 

útil em Enfermagem.” (Brenda, Q2.02/Q1);  

“O primeiro momento que me marcou foi, sem dúvida, a primeira aula prática. Com o 

começo das aulas práticas o curso ficou mais interessante, porque, confesso, que já 

estava a ficar um pouco desanimada com o curso na medida em que as aulas eram muito 

teóricas não se falava da “ação da enfermagem”, não se ensinavam procedimentos 

apenas se falava sobre o papel do enfermeiro, como tratar as pessoas, etc.” (Helena, 

Q2.08/Q1). 

 Em acréscimo, para lá da compreensão de algumas das possibilidades de ação 

subjacentes ao seu papel de Enfermeiro, alguns estudantes permitem-se mesmo viver 

parte da experiência do que é ser objeto da prestação de cuidados. Algumas das aulas 

teórico-práticas consistem na simulação ou na demonstração efetiva de procedimentos e 

intervenções em doentes fictícios representados pelos próprios estudantes a quem é 

solicitada a colaboração nesta prática (O6.08). Elsa e Cláudia ilustram esta vivência de 

“doente” na primeira pessoa: “Servir de “cobaia” para a realização da técnica do banho 

total da cama … porque permitiu estar no lugar do doente e ter uma maior perceção 
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acerca dos cuidados a ter (o conforto, problemas e necessidades, o 

autocuidado/autoimagem)” (Q2.05/Q1); “Algumas aulas teórico-práticas (...) também 

foram interessantes, em que pudemos aplicar algumas técnicas uns nos outros. 

Motivaram um bocadinho!” (Q2.03/Q1). Do ponto de vista da construção das 

representações identitárias, esta passagem para o “outro lado” da prestação de cuidados 

permite ao estudante ver simultaneamente duas perspetivas distintas de um mesmo 

momento, aumentando significativamente o seu grau de compreensão do modo não só 

como o enfermeiro se posiciona na prestação de cuidados e como se pode ver e 

interpretar o seu próprio desempenho, bem como entender o modo como o utente dos 

seus cuidados experiencia esses mesmos cuidados e como perspetiva o próprio 

enfermeiro.  

 As aulas das dinâmicas de grupo pelo seu caráter interativo e interpessoal entre 

os estudantes, fomentaram, segundo os relatos, a descoberta, de um novo “eu” ou de um 

novo “outro”. Simultaneamente releva-se também a ideia de que as competências de 

autoconhecimento e de introspeção são determinantes para a prestação de cuidados de 

qualidade. É neste sentido que Carlos refere:  

“Foram sem dúvida aulas de reflexão sobre nós. Foi uma reflexão sobre o “eu” que 

existe em cada um de nós. Penso serem fundamentais e essenciais para a nossa atividade 

enquanto enfermeiros, pois, só depois de me conhecer, eu terei capacidade de trabalhar 

em grupo e cumprir a minha missão enquanto enfermeiro” (Q2.25/Q1),  

 ou Inês: “abriu-me mais horizontes no que toca à minha relação como pessoa 

e/ou enfermeira, com o outro” (Q2.09/Q1). O despertar para o conhecimento do “outro” 

é descrito como o desenvolvimento de uma nova perspetiva em relação a alguém que 

sempre (ou há muito tempo) ali esteve (Zaida, Q2.23/Q1), e que afinal sendo (ou 

parecendo) diferente pode ter dimensões interessantes, e para alguns estudantes, à 

partida interessantes, apenas por serem diferentes. 

 Do relato destas aulas emerge ainda a constatação de alguns dos estudantes de 

que o desenvolvimento pessoal (e profissional) pode passar pelo relacionamento com o 

próximo, desprovido de qualquer instrumento de natureza material, como reforça a 

descrição de Jessica, que “aprendeu muito sem ser necessário papel e caneta.” 

(Q2.10/Q1). Brenda salienta igualmente o facto de o caráter não tradicional da natureza 

das aulas não se constituir como um obstáculo à aprendizagem. Pelo contrário, esta 

estudante afirma que esta configuração é produtiva:  



209 
 

“Apesar de serem aulas mais leves, sem a grande pressão de absorver tudo o que 

podemos para depois escrever numa frequência, de serem divertidas e relaxadas e tudo 

mais… Foram aulas em que aprendi imenso sobre a relação com o outro e com um 

grupo, a importância de olhar para outra pessoa e de alguma forma ver todas as suas 

dimensões, ser capaz de a compreender…” (Q2.02/Q1). 

 Sobretudo nos primeiros tempos do CLE as histórias dos professores, 

constituem-se como momentos importantes, porque estes se constituem como 

referências e que contam histórias vividas que permitem perceber dimensões reais do 

que se aborda nas aulas. Muitas vezes as histórias que os professores contam assumem 

contornos míticos, porque se distanciam no tempo, e retratam intervenções em situações 

críticas, para além de poderem comportar em si mesmas um conteúdo simbólico 

subjacente (O6.08; Sara, Q2.18/Q1). Simultaneamente os seus personagens-professores, 

assumem contornos de deuses neste admirável mundo novo que são a Enfermagem e as 

Ciências da Saúde, ao dominarem uma linguagem técnica e saberes científicos (que se 

constituem em poderes) complexos. 

 Tal como ilustra Duarte (2000) a sala de aula não é o único palco, onde evolui a 

experiência de estudante existindo uma outra paisagem onde este se movimenta bem 

mais vasta e diversificada. Do ponto de vista desta autora é mesmo nos espaços extra 

curriculares que reside essencialmente o interesse da frequência da escola para os 

estudantes. Para lá do contacto formal com os professores em sala de aula, o contacto 

com os padrinhos ou elementos com mais experiência no curso como refere Inês 

(Q2.09/Q1), revela-se importante do ponto de vista da construção de um olhar sobre a 

profissão, experiências futuras e sobre si próprio. O contar de histórias revela-se 

novamente importante, já que contribuem para o esboço de um mapa mental 

relativamente às situações expectáveis para si, sobretudo aquelas que ocorrem na 

dimensão não-fomal das interações (quais os melhores campos de estágio, quais os 

professores que “não se deseja levar para estágio”, quais os estágio mais duros, em que 

se aprende mais ou se “chumba” mais). 

 A partir do momento da primeira entrada em ensino clínico, como já referimos, a 

relevância que se passa a dar aos tempos letivos em contexto escolar, comparativamente 

com a totalidade dos discursos dos sujeitos, é bastante diminuta. Ainda assim, na análise 

ao discurso que é produzido sobre os momentos letivos extra ensino clínico (ou de outro 

modo intra escolares), volta a constatar-se um fenómeno semelhante: a atribuição de 

uma maior representatividade (quer ao nível do significado atribuído, quer ao nível da 
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extensão do discurso) aos tempos letivos de práticas laboratoriais ou aulas teórico-

práticas, face aos momentos de natureza exclusivamente teórica. 

 A importância atribuída aos momentos teórico-práticos está relacionada nos seus 

discursos com a possibilidade de intervir e de fazer algo, e também de constatar em 

tempo real a realização de uma técnica ainda que num manequim artificial, começando 

a articular conhecimentos de domínios distintos.  

 Alguns elementos referidos na observação da aula teórico-prática (O6.08) 

contribuem para a compreensão do motivo da valorização diferenciada entre aulas 

teóricas e aulas teórico-práticas. A dinâmica específica de relacionamento entre os 

atores parece ser um destes elementos. Com efeito, o clima de relativa informalidade 

(ou de outra forma, o menor grau de formalidade face a uma aula teórica) constatado 

parece ser benéfico ao envolvimento dos estudantes na aula, sobretudo ao nível do 

espaço que sentem que lhes é concedido para colocar questões e interpelar o professor, 

ou referir algo da sua experiência prévia. Salienta-se também que, a acrescer à relativa 

informalidade do momento, o número de estudantes é de cerca de vinte face a aulas 

teóricas que podem chegar à centena e meia, o que favorece manifestamente a 

comunicação. 

 Outro fator constatado pela observação (O6.08) que concorre para o interesse 

acrescido dos estudantes nestas aulas é a frequente referência (no contexto da realização 

da técnica) aos contextos reais de prestação de cuidados, à experiência do professor, ou 

aos cenários possíveis de prática clínica em que os estudantes serão chamados 

diretamente a realizar a técnica em estudo. Nestes momentos a atenção dos estudantes 

parece ser estimulada. Ao serem confrontados de um modo real com o seu 

envolvimento futuro pela execução da técnica num doente (e potencialmente avaliado 

por um docente/orientador, ou causador de uma reação no utente), os estudantes são 

ativamente mobilizados para o “interior” da aula. 

 Ainda assim, segundo o relato de vários estudantes o potencial heurístico das 

aulas teórico práticas não parece ser otimizado, na medida em que, como ilustram (e 

coincidentemente sucede na observação (O6.08) a aula intitula-se “teórico-prática”, mas 

a ação é fundamentalmente realizada pelo professor. Este demonstra os procedimentos 

técnicos e todos os estudantes observam, tomam notas e colocam questões: “nós não 

temos prática quase nenhuma. Temos... ok... aulas práticas onde o professor faz a 

prática, nós olhamos, tudo bem... mas assim fazer mesmo…”(Olga, E3.14);  
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 No que diz respeito à experiência dos estudantes sobre as aulas teóricas, os seus 

relatos centram-se essencialmente no modo como qualificam a pertinência dos 

conteúdos abordados nestas, estando o grau desta pertinência diretamente relacionado 

com a adequabilidade dos conteúdos às suas experiências clínicas. Esta dimensão da 

experiência destes estudantes de enfermagem será analisada e discutida adiante no final 

do bloco temático das suas trajetórias no CLE, no contexto da avaliação mais global que 

fazem do curso. 

 

 

 5.2.1.3. O ensino clínico. Espaços-tempos de confronto, de ação, de aprender 

e de sentir. 

  

 A análise dos documentos produzidos pelos estudantes como os incidentes 

críticos, ou produzidos a partir do seu discurso (segunda e terceira entrevistas) releva de 

uma forma perfeitamente inequívoca o estatuto de centralidade atribuído à experiência 

de ensino clínico ao longo do seu processo de construção identitária de Enfermeiro. Se 

nos dados colhidos previamente à entrada dos estudantes em ensino clínico (primeira 

entrevista e questionário) a experiência do ensino clínico é pontualmente referida como 

sendo uma dimensão do curso que despoleta curiosidade e algumas expectativas, a 

partir do momento em que os dados são colhidos após a primeira experiência no terreno 

de prestação real de cuidados, o ensino clínico consubstancia-se como o articulador 

central, (para alguns quase exclusivo) da experiência dos estudantes de enfermagem, 

denotando-se uma progressiva dicotomização dos mundos em que se circula, entre o “cá 

dentro” (escola) e o “lá fora” (ensino clínico). 

 É pois a partir desse ponto de viragem que consiste em vestir pela primeira vez 

uma bata ou uma farda e entrar num contexto real de prestação de cuidados, que o 

referencial dos estudantes para o desempenho profissional, e decorrentemente para o 

modo como se perspetivam a si próprios, se desloca - definitivamente - do contexto 

escolar para os contextos por onde passaram, para as relações que estabeleceram ou para 

as suas experiências individuais, coletivas ou de terceiros. 

 O ensino clínico consubstancia-se como um espaço-tempo, que pelas suas, 

características se torna único e crucial na estruturação de toda uma nova cosmogonia 

por parte do estudante de enfermagem quer em relação à prestação de cuidados de saúde 

em geral, quer em relação à profissão de enfermagem e do ser enfermeiro em particular.  
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 Instalando-se em múltiplas dimensões da vida dos estudantes, a vivência do 

ensino clínico não se confina ao espaço-tempo formal letivo, prolongando-se as 

experiências aí vividas muito para lá da prática clínica, imiscuindo-se (por vezes em 

permanência) na sua vida interior pelo resto do dia ou da noite. Correspondentemente, 

pelo envolvimento pessoal que as situações de prestação de cuidados implicam, 

importam-se também do exterior para os cenários de ensino clínico, experiências 

prévias ou atuais da vida pessoal dos estudantes que interagem diferenciadamente com a 

sua prestação. 

 O poder esmagador do ensino clínico na construção dos discursos e das visões 

dos estudantes de enfermagem sobre o seu novo mundo decorre em grande medida, por 

um lado por se constituir como um contexto que rompe com a lógica de largos anos de 

relação com a escola, com o saber e com os outros atores do contexto escolar, e por 

outro, por se traduzir numa experiência que se caracteriza pela exposição contextual 

prolongada, “sensorialmente” completa e onde se participa intensa e ativamente, 

promovendo o desenvolvimento de um ideia de “normalidade”, do mundo como ele é 

realmente, e não de uma eventual idealização.  

 No estabelecimento das linhas orientadoras da colheita de dados (neste caso 

relativamente aos guiões dos incidentes críticos e das entrevistas semiestruturadas) 

houve uma intencionalidade bastante marcada ao nível da condução do discurso dos 

estudantes, no sentido de manter uma abertura total relativamente aos cenários a que 

referenciavam a sua experiência. Em linhas gerais, mas de uma forma bastante nítida e 

como já foi referido os cenários de ensino clínico afiguram-se como o elemento 

polarizador do discurso dos estudantes, relevando-se neste enquadramento, o destaque, 

também ele de centralidade marcada, que é dado ao contexto hospitalar. Uma tendência 

inicial e previamente construída ao CLE de associação quase exclusiva entre cenários de 

prestação de cuidados de saúde e hospital parece ter alguma continuidade ao longo do 

próprio curso não obstante os estudantes circularem efetivamente por diferentes tipos de 

locais de ensino clínico como o centro de saúde, casas de repouso, cuidados continuados 

a partir do centro de saúde ou do hospital. 

 A omnipresença do hospital como referencial identitário e como organizador 

central do discurso e do pensamento para estes estudantes é relativizada ao longo do 

curso, havendo algum grau de diversificação dos contextos de referência da sua 

experiência, sobretudo ao nível das terceiras entrevistas realizadas cerca de quatro 

meses antes do final do curso. Ainda assim, quando a prestação de cuidados de saúde é 
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descrita também a partir dos cenários comunitários, parece subsistir frequentemente 

uma espécie de relação de dependência hierárquica ao nível da estruturação do 

pensamento e da elaboração do discurso sobre as suas experiências em que o centro de 

saúde surge sempre secundariamente à referência ao hospital ou, não surgindo 

inicialmente, necessita de um estímulo externo durante a condução da entrevista para 

ser incluído nesse discurso. 

 Uma ilustração possível desta tendência de “dupla focagem” em primeiro lugar 

no ensino clínico, e concretamente neste, no contexto hospitalar (ou de 

institucionalização como é o caso de algumas instituições de saúde mental), 

relativamente aos eventos determinantes no desenvolvimento da identidade profissional 

dos estudantes de enfermagem, é conseguida pela análise dos relatos dos incidentes 

críticos. Relembre-se que este instrumento de colheita de dados, mantendo uma lógica 

de não condicionamento dos contextos de referência das experiências descritas, 

solicitava aos sujeitos do estudo que, evocando a sua atividade como estudantes de 

enfermagem durante o (terceiro) ano letivo que terminavam, descrevessem uma situação 

particular que considerassem bastante importante, para si enquanto futuro profissional 

de enfermagem, e que tivesse ocorrido durante o período na escola ou durante o período 

de estágio. O momento da resposta dos estudantes foi canalizado para um período 

posterior ao final do ano letivo, podendo prolongar-se pelas férias até ao início do ano 

letivo seguinte. De uma breve análise de natureza quantitativa deste conjunto de 

documentos salienta-se efetivamente, de um conjunto de 18 relatos de incidentes 

críticos, a totalidade de situações referenciadas aos contextos de ensino clínico, bem 

como uma expressão significativa (treze) de relatos relativos aos cenários de 

institucionalização, que deixa em segundo plano as quatro referências (Xavier, IC4.22; 

Sara, IC4.18; Maria, IC4.12 e Elsa, IC4.05) a experiências vivenciadas em contexto 

comunitário. Um dos relatos (Cláudia, IC4.03) não é explícito relativamente ao 

contexto. 

 

 

 O Ensino clínico como espaço-tempo de confronto. 

   

 O ensino clínico assume em primeira instância, a partir da análise da experiência 

dos estudantes de enfermagem, um momento com caráter de confronto do sujeito com 

diferentes dimensões externas como o confronto entre diferentes contextos de prestação 
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de cuidados, na relação entre a teoria que foi estudada na escola e a prática efetiva do 

terreno, mas também como dimensões internas à sua existência, nomeadamente no 

confronto consigo próprio, com os seus limites e receios em situações emocional ou 

sensorialmente intensas. 

 Para alguns estudantes a entrada em ensino clínico tem por um lado um caráter 

de validação da escolha efetuada para a sua vida profissional, ou, por outro um caráter 

clarificador ou apaziguador de dúvidas existenciais que persistiam ainda após uma 

entrada na enfermagem secundária ao insucesso no acesso à desejada medicina como é 

sustentado no discurso de Cláudia, que à entrada no CLE se enquadrava numa lógica de 

enfermagem como ponto de passagem:  

“É que nós no primeiro ano temos logo contacto com os sítios onde devemos ou com 

muita certeza vir a trabalhar, no caso, hospitais e centros de saúde. Acho que é bom, até 

porque normalmente quando uma pessoa entra num curso logo no primeiro ano pensa: 

será que é mesmo isto que eu quero? Será que não é? E isso tira muitas dúvidas.” 

(E3.03). 

 Ou no discurso de Daniela que se candidatou na perspetiva da opção possível e 

se situa à entrada no curso num lógica de carreira:  

“Agora enquanto estamos em estágio, nós temos realmente noção do que é que se passa, 

por exemplo enquanto nós podemos chegar ao estágio e dizer “não, eu não vou 

conseguir acabar este curso porque não gosto de fazer isto, porque não consigo” por 

qualquer motivo que seja, uma pessoa que esteja noutro curso pode chegar ao final do 

curso… (...) quando arranja trabalho dizer “afinal não é isto que eu quero, afinal eu nem 

sequer gosto disto” (...)...não sei se disse isto no ano passado mas se calhar estava com 

um bocado de receio de chegar ao estágio e não gostar porque não sabia se ia conseguir 

lidar com certas situações? (...) de ver certas coisas… só o sangue e essas coisas eu não 

sabia muito bem como é que eu ia lidar com isso.” (E3.27). 

 “Levantar voo” poderia ser uma expressão mobilizada pelos estudantes para 

definir a entrada em ensino clínico e a transição para um novo mundo com muito mais 

do que os habituais (e menos) “referenciais gravíticos” em que se circula no contexto 

escolar. De repente, há que conseguir compreender uma nova realidade mobilizando 

(adequadamente) todo o manancial teórico com que previamente se contactou na escola 

e simultaneamente há que dar lugar a novas aprendizagens decorrentes dos novos 

cenários. O mundo deixa de ser plano e a constatação em permanência de ausência ou 

diferença nos recursos (humanos, físicos, materiais ou temporais) disponíveis para 
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cuidar das pessoas transforma a realidade dos ensinos clínicos numa aventura que se 

caracteriza pela descontinuidade e pelo inesperado. Este salto para o desconhecido é 

patente numa passagem de Elsa:  

“Porque é aí [no ensino clínico] que… eu acho que é aí que nós aprendemos. Uma coisa 

é “comermos” livros e conhecimentos teóricos, meter tudo cá para dentro, mas é 

importante interagir, porque lá não temos - “primeiro fazemos isto e depois fazemos 

daquilo”-, lá é a realidade. Temos as pessoas à nossa frente, nós... mesmo com as nossas 

limitações e aí é que vamos aprender a trabalhar.” (E5.05). 

 O impacto esmagador do ensino clínico (do ponto de vista da sua 

representatividade nos discursos e conceções dos estudantes) decorre também da 

constatação pelos sujeitos da extrema complexidade determinada pela interação em 

tempo real das necessidades de utentes, profissionais, e das suas próprias, enquanto 

estudantes e pessoas, e das contingências do meio. A observação em contexto de ensino 

clínico hospitalar (O6.04) revela um ambiente atarefado com ruído permanente, pessoas 

a chamar, telefones a tocar, equipamento móvel que faz barulho, num continuum de 

ação que é sensorialmente bastante estimulador. É neste cenário que os estudantes são 

confrontados com uma quantidade de informação enorme, relativamente aos utentes ao 

seu cuidado e uma das competências que têm que desenvolver é a de selecionar de entre 

a informação disponível aquela que é pertinente ou irrelevante, para a situação presente. 

Há pois que aprender a priorizar, simultaneamente à compreensão de que as 

necessidades (em múltiplas dimensões) dos utentes são dinâmicas e por vezes 

extremamente variáveis (O6.05). 

 Os contextos de prática afirmam-se também pelo poder de validarem, ou não, as 

representações previamente desenvolvidas sobre a prestação de cuidados em contexto 

escolar, sendo que pelo seu incontornável caráter de materialidade e de tangibilidade 

facilmente, mais do que relativizá-las, as colocam em causa, ou por outro lado 

simultaneamente permitem o desenvolvimento de uma perspetiva mais complexa do 

mundo em que a realidade pode ser perspetivada dos ângulos daquilo que é o ideal e 

daquilo que é o possível. 

 Para os estudantes “ir para estágio” consiste numa espécie de poder aceder e ter 

livre-trânsito num contexto físico e simbólico relativamente sacralizado onde o comum 

dos mortais não tem acesso, é o poder passar para lá das portas que mais ninguém passa. 

O acesso a este contexto, conjuntamente com outros fatores de onde se destacam, pela 
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observação, a posse de um conhecimento diferenciado também sagrado e expresso 

numa linguagem própria, a possibilidade não só de acesso mas também de circular pela 

generalidade dos espaços físicos das instituições (incluindo zonas restritas ao público), 

o uso de um uniforme específico parece contribuir para o desenvolvimento de um 

sentimento de identificação ao grupo mais amplo de “prestadores de cuidados de saúde” 

onde incluem os enfermeiros e simultaneamente a um processo de identização face aos 

utentes. Em conjunto estes fatores permitem também a aprendizagem e o 

desenvolvimento de um certo sentido de posse territorial face ao utente relativamente ao 

espaço físico da prestação de cuidados de saúde que parece apenas poder emergir 

quando alguns destes elementos identitários são removidos como é o caso das visitas 

domiciliárias realizadas na comunidade muitas vezes sem o uniforme que identifica em 

relação a uns e identiza em relação a outros. Com efeito, neste cenário, o espaço físico 

dos cuidados é sempre a casa do utente, e frequentemente, nesta, confina-se ao reduto 

espacial de intimidade que é o seu quarto ou cama. À perda de controlo do espaço 

acresce-se a necessidade de uma maior consideração dos tempos do utente 

condicionados frequentemente pelos seus espaços. O modo como este sentido de 

territorialidade é trazido à consciência, e sentido como uma certa forma de desconforto, 

ou de falta de controlo pelos estudantes está plasmado em diversos excertos das 

entrevistas: 

 Jessica refere em entrevistas que distam entre si cerca de dois anos (de onde se 

pode inferir um elevado grau de significado desta experiência para a estudante) o 

mesmo desconforto associado a uma perda relativa de poder “intrínseco” ao 

Enfermeiro:  

“[entrar em casa do outro] É…É assim... como é que eu hei de dizer. Não é a mesma 

coisa que entrar no centro de saúde, não é tão confortável…É um bocadinho como, 

somos visitas. Estamos ali e aquilo não é o nosso…a nossa casa. (...) E acho que aí, nós 

tratamos as pessoas mais como clientes…Tem piada...” (E3.10); 

“...ao início custou muito… porque entrar na casa de outra pessoa não era…não era ele 

que entrava na minha casa, era eu que entrava na dele. Era sempre muito numa lógica 

de “ali eu era visita” e tinha que fazer… tinha que fazer, entre aspas, aquilo que queria. 

Não é isto que acontece, não é?” (E.5.10). 

 Dora (E3.04) compara diferentes contextos e refere-se à dificuldade em 

mobilizar-se na casa do utente:  
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“É um bocado estranho…porque… no hospital as pessoas, acaba por ser a unidade deles 

mas não estão no seu sítio. Em casa estão mesmo no seu espaço, nós vamos lá invadir 

mesmo o espaço daquelas pessoas e fez-me um bocado de confusão. (...) para mim foi a 

primeira vez, não sei se as pessoas estavam à espera que eu entrasse lá também apesar 

de – eram dois senhores idosos – não terem dado pela minha presença.  

Investigador: Não sabia como é «que devia pôr os braços»? 

Dora: Pois! (risos) Não sabia se devia de cruzar à frente ou cruzar atrás, com medo que 

caia alguma coisa...”  

 Carlos salienta a imprevisibilidade acrescida no contexto domiciliário, e 

sublinha a necessidade da humildade e o respeito pela entrada no território de outrem: 

“Não é fácil… Nós chegamos ali e somos… nunca sabemos o que é que vamos encontrar. 

Não sabemos o estado da pessoa, não sabemos as condições da pessoa, as condições 

familiares, as condições físicas e podemo-nos deparar com situações em que queremos 

atuar e se calhar não podemos; não podemos, portanto chegar ali e... (...) mesmo para 

elas, por vezes, deve ser um bocado chato, um bocado confuso… (...) ao fim ao cabo o 

espaço delas está a ser invadido por umas pessoas que elas não conhecem nada. Se bem 

que nós vamos ali para determinada função, de qualquer maneira há uma certa invasão 

da privacidade, do seu espaço. Sei lá, acho que é uma situação mesmo…Eu também não 

gosto que invadam o meu espaço, não é? Por muito que eu precise. E mesmo que eu 

precisasse ou outra pessoa qualquer, tem que haver um bocado de humildade para nós 

aceitarmos essa invasão. E por parte de quem invade tem que haver também um bocado 

de humildade, tem que haver o respeito...tem que ter o respeito pela pessoa e pelo seu 

espaço.” (E3.26). 

 A par das questões associadas ao registo de gestão do tempo e do espaço em 

casa do utente surgem também outras especificidades do trabalho em comunidade que 

se estendem inclusivamente às mais elementares regras de relacionamento entre 

enfermeiro e utente que parecem ser revolucionadas: “Nos estágios na comunidade, 

nalguns sítios, fiquei estupefacta no início quando entrava em casa das pessoas e a 

Enfermeira que estava comigo cumprimentava as pessoas com dois beijos na face.” 

(Helena, E5.08). 

 O ensino clínico constitui-se ainda como um momento de contacto com as 

diferentes realidades sociais, e torna-se importante para os estudantes do ponto de vista 

quer do confronto entre realidades sociais bastante díspares entre si (por vezes 
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geograficamente contingentes), quer do ponto de vista do seu próprio confronto com 

realidades sociais bastante diferentes da sua.  

 Se no contexto institucional os utentes são, de modo aparente, socialmente 

aproximados por um pijama, é no contexto comunitário das visitas domiciliárias que os 

futuros enfermeiros tomam de facto contacto, por um lado com a diversidade de 

condições sociais da população: “Já tive dois tipos de domicílios em duas zonas muito 

diferentes, a primeira foi em zonas de pessoas de classe média-alta e a segunda em que 

fui na parte baixa, em zona de casas chamadas barracas, onde não havia quaisquer tipo 

de condições de higiene.” (Elsa, E3.05); e por outro lado com uma relação não 

mandatória entre condições materiais e qualidade vida/saúde, como ilustra Luisa:  

“...é diferente... é diferente ir a casa da pessoa do que vir ao centro de saúde, é 

completamente diferente. Há uma que eu fiquei muito chocada porque eu nunca esperava 

que as pessoas, que tantas pessoas viviam assim. (...) Exteriormente tinham um palácio e 

lá dentro era uma dor grande e… (...) Uma dor (...) Pessoas idosas. Precisam mesmo de 

uma ajuda urgente, as pessoas têm tudo, têm filhos mas ficam sozinhos, ficam doente e 

não têm ninguém. Para mim é uma coisa que me marcou muito e acho que nunca vou 

esquecer isso.” (E3.11). 

 A passagem por diferentes locais de prática clínica permite aos estudantes 

reelaborarem e ampliarem o seu conjunto de representações sobre a diversidade das 

condições que os contextos de trabalho oferecem aos seus profissionais, distintas 

dinâmicas de atuação do enfermeiro ou diferentes modos de valorização 

interprofissional, interprofissional e social, permitindo-lhes projetarem-se no futuro e 

desenvolverem imagens desejáveis de si mesmos com uma maior nitidez. 

 O discurso sobre o ensino clínico tende a dicotomizar os cenários de trabalho 

num registo «hospital versus centro de saúde», ao qual se sobrepõe um registo de «ação-

no-hospital versus estagnação-no-centro-de-saúde», sendo que ainda assim, no contexto 

comunitário se valorizam claramente a experiências em cenários de cuidados no 

domicílio. Os relatos de Alexandre refletem claramente esta questão, emergindo uma 

inflexão na sua valorização de diferentes contextos de trabalho fruto da experiência 

vivida entre o segundo ano e o quarto ano do CLE:  

“É um centro de saúde...(...) e não gostei e mais ainda... refletiu a questão de eu não 

gostar de centros, dos centros de saúde, não é que eu não goste da comunidade, se 

calhar se fosse um trabalho para a comunidade falar, isso se calhar sim, agora estar 
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ali… Depois era um centro de saúde que ia lá uma ou duas pessoas por dia… muito 

tempo morto” (E3.24);  

“Os ensinos clínicos são sempre experiências importantes, ainda agora estive num 

ensino clínico comunitário em que me mudou um pouco a ideia da carreira comunitária, 

gostei imenso, porque eu tinha uma ideia da comunitária, que não era a minha área de 

eleição, mas tive a oportunidade de estar na comunidade, mesmo na comunidade, não 

estar restrito ao centro de saúde e adorei, adorei mesmo” (E5.24). 

 A análise dos dados no que concerne aos relatos dos estudantes sobre o 

confronto entre os saberes teóricos disciplinares e a prática real de cuidados parece 

corroborar um cenário de discrepância sentida entre ambos, pelos estudantes, já 

anteriormente sobejamente referenciada na literatura (Eklund-Myrskog, 2000; Hayes et 

al., 2006; Kyrkjebø e Hage, 2005; Fernandes, 2007). 

 As referências, por parte dos estudantes, de uma elevada discrepância entre 

teoria e prática mais do que a caracterizarem como tendo uma natureza absoluta ou de 

inevitabilidade, salientam-se sim pela elevada frequência com que ocorrem. As 

justificações invocadas para a ocorrência de um desfazamento entre os saberes 

abordados na escola e os saberes em uso nos contextos de prática relacionam-se 

essencialmente com os recursos existentes nos serviços ou em casa dos utentes, sejam 

recursos de ordem do material usado, porque este é diferente em relação ao esperado 

(Daniela, E.527), ou porque é insuficiente (Vera, E3.21; Tiago, E5.19), de ordem 

temporal, porque os procedimentos ideais não são exequíveis nos tempos disponíveis 

(Daniela, 5.27; Fernanda, E5.29) ou de ordem humana, por haver menos profissionais 

do que os que seriam desejáveis (Pedro, E3.16; Alexandre, E5.24) ou haver 

profissionais desatualizados (Alexandre, E5.24). Num momento inicial não parece 

ocorrer uma descredibilização dos saberes teóricos, mas sim uma responsabilização dos 

contextos dada a insuficiência de condições. No entanto, pela repetição com que os 

eventos de descontinuidade entre teoria e prática vão sucedendo parece existir uma 

deslocação do locus causal desse desfazamento das condições dos contextos de 

prestação de cuidados para o discurso da escola e dos docentes. 

 Como outras causas do hiato entre a teoria e a prática são mobilizadas a 

complexidade do real que se potencia pelo inesperado (Vera, E3.21; Bernardo, E3.25) e 

a impossibilidade de abarcar todos os conhecimentos eventualmente mobilizáveis na 

prática previamente ao longo do período teórico (Jessica, E5.10). 



220 
 

 Um aspeto que frequentemente ilustra a diferença entre os universos conceptuais 

(parcialmente distintos) teórico da escola, e prático dos contextos de produção de 

cuidados de saúde, é a necessidade de frequentemente os estudantes circularem entre 

(pelo menos) dois diferentes registos linguísticos. A entrada no contexto de ensino 

clínico e a comunicação com outros profissionais (enfermeiros ou não) subentende a 

competência para comunicar verbalmente com estes. Não obstante cada grupo 

profissional adotar linguagens ou instrumentos específicos de gestão e comunicação de 

informação (que subjazem a diferentes quadros de referência), a plataforma de 

entendimento comum prevalecente nos serviços de saúde é a linguagem médica (à 

semelhança do inglês ao nível internacional) de onde se destacam os diagnósticos 

médicos como modo de explicação e estruturação da realidade. É neste cenário que os 

estudantes rapidamente se devem integrar a partir do primeiro momento em ensino 

clínico, dominando a linguagem médica para sobreviver sobretudo 

interprofissionalmente, mas também intraprofissionalmente, e dominando 

simultaneamente a linguagem específica da prática profissional de enfermagem que a 

escola tem em uso (que não coincide necessariamente com aquela em uso pela equipa 

de Enfermagem do contexto de prática) (O6.04). Como fator contribuinte para o conflito 

cognitivo, e altamente fragilizante da construção de uma identidade profissional coesa e 

com sentido para os estudantes, uma vez que o registo linguístico é um elemento 

identitário primordial, salienta-se o facto de parte da terminologia de diferentes 

linguagens científicas na área das ciências da saúde ser comum a vários domínios, mas 

poder assumir significações distintas entre diferentes grupos profissionais.  

 O impacto destas discrepâncias é significativo, situando-se de modo claro ao 

nível da qualidade da aprendizagem e do desenvolvimento de um sentido de coerência, 

ao nível local para a ação, ao nível pessoal para uma identidade coesa, e a um nível mais 

amplo do ponto de vista do modo como é vista e defendida a profissão face a outros 

grupos profissionais. O conflito cognitivo para os estudantes é frequente, assumindo por 

vezes contornos próprios de um conto de Kafka já que podem ser inclusivamente 

impelidos a circular num duplo registo antagónico praticamente em simultaneidade, o 

da prática no contexto real e o registo da teoria veiculada na escola:  

“...o que nós falamos aqui [na escola] não tem quase nada a ver com o que nós fazemos. 

Ainda neste estágio, agora, tenho certas coisas que estou a fazer que a minha enfermeira 

só me diz «Se algum dia a tua professora da escola vier aqui não faças assim» (...) Estou 

a falar de simples medicação endovenosa «Se algum dia a tua professora vier aqui, já 
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sabes, não podes fazer assim, tens que não sei quê…» (...) Não faz muito sentido, fazia 

sentido se aqui nos dissessem «Deve-se fazer isto, no entanto, na prática, nem sempre 

isto acontece, portanto, fazemos desta forma.», aqui não, aqui [na escola] dão-nos a 

visão ideal e depois nós chegamos a ensino clínico e queremos fazer pelo ideal mas, 

entretanto, dizem-nos «Não, por aí não pode ser porque não temos isto, não temos 

aquilo, não temos tempo, não temos…»” (Tiago, E5.19). 

 Rodrigo ilustra de um modo bastante objetivo as tensões internas que os 

estudantes vivem, bem como o modo de gestão pessoal dessas tensões em ordem à 

manutenção de um equilíbrio psicológico e à construção de um sentido para o seu 

desempenho:  

“...nós devíamos ser avaliados por aquilo que é fornecido aqui, na escola, mas ao mesmo 

tempo nós também nos temos que adaptar ao sítio onde nós estamos, então nós ficamos 

numa dualidade: «...ou eu faço aquilo conforme foi-me ensinado e faço as coisas como 

devem ser feitas ou adapto-me ao sítio e mostro-me, realmente, que estou adaptado ao 

sítio e faço o trabalho» (...) e aquilo que acontece é que, muitas vezes, para eu mostrar 

para a escola não satisfaço os requisitos do… e vice-versa do serviço. E depois nós é que 

somos responsabilizados por isso.(...) Até mesmo pelas pessoas que recebem os nossos 

cuidados, pronto, porque nós focalizamos em coisas que, se calhar, não interessam ou 

que não são prioridades que na altura… e depois também somos responsabilizados aqui, 

por docentes, por, talvez, orientados que nos dizem sistematicamente que “não é isto que 

devias ter feito, saltaste aqui um conjunto de coisas que eram importantes” (...) ...e nós 

somos responsabilizados ou por fazermos de mais e não estarmos adaptados ou por 

fazermos de menos e, portanto, nós não sabemos nada, somos maus profissionais.”. 

[Qual a forma de ultrapassar essa dualidade?] Pessoalmente… é o meio termo, não… 

não optar por um dos pólos, é um meio termo, é ter bom senso. Ao fim ao cabo é, muito 

bem, eu tenho uma coisa que é, talvez, deficitária e tenho uma coisa que, talvez, peca por 

excesso e eu vou agarrar nos dois pólos e vou escolher as prioridades de cada um, é 

aquilo que eu tenho feito. É obvio que depois também tem de se ter bom senso, do 

orientador da escola e do orientador clínico, muitas vezes também não acontece.(...) Há 

pessoas que são um pouco irredutíveis… irredutíveis do ponto de vista teórico e outras 

pessoas são mais irredutíveis do ponto de vista prático e requerem que nós sejamos bons 

mas em dois pólos.” (E5.17). 

 A confrontação com um cenário que difere substancialmente das suas 

expectativas constitui-se para estes estudantes num fator de incerteza e de insegurança 

sobre o desempenho que devem ter, num registo bastante sobreponível a outros estudos 



222 
 

nesta área de onde se destacam os resultados da investigação de Fernandes (2007) já 

anteriormente referida. 

 Não obstante o enorme poder socializador dos serviços os estudantes mantêm 

algum sentido crítico face à realidade e a adesão a práticas ausentes de sentido não 

parece ser uma via preferencial de gestão do hiato entre a teoria e a prática. Tal como 

Rodrigo (E5.17) que procura o meio-termo entre as duas realidades, também Daniela 

(E5.27) já num ponto final do curso refere as posturas que adota vão circulando entre os 

dois mundos, sempre na procura de soluções que lhe façam sentido. 

 Finalmente, também nesta dimensão a heterogeneidade do terreno recorda sobre 

as dificuldades associadas a qualquer tentativa de teorização linear sobre o real, facto 

demonstrado por Dora: “Há serviços em que aquilo que aprendemos na teoria é igual, 

mas há outros serviços que parece uma batalha campal e tem que se adaptar ao que há… 

depende muito.” (E5.04). 

 A descontinuidade entre o mundo teórico e o mundo prático sentido e referido 

pelos estudantes, pelo seu impacto em diferentes dimensões da experiência dos 

estudantes constitui-se assim um importante elemento a ter em conta na construção da 

sua identidade profissional. Com efeito, o marcado sentimento de desadequação entre os 

conhecimentos teóricos e as possibilidades e necessidades de enfermeiros, estudantes e 

utentes no terreno, parece ser uma condição determinante para o estabelecimento de 

uma relação de distanciação face ao “mundo da teoria” e de deslegitimação da 

instituição escolar, tendendo o saber teórico a ser perspetivado como uma visão idealista 

e descontextualizada da realidade. 

 A discrepância entre a prática preconizada pela teoria e a prática efetivamente 

levada a cabo pelos profissionais, constitui a expressão efetiva de um currículo oculto 

bastante fértil, de comportamentos, interações, normas e cultura genéricas, dos 

contextos onde o estudante passa, e que modelam de um modo incontornável (e pouco 

conhecido) os seus valores e atitudes de futuros profissionais de saúde. Tal currículo, 

para além de promover o desenvolvimento nos futuros profissionais, de inúmeras 

competências complexas (conscientes ou inconscientes) indispensáveis ao saber agir 

profissional, dá também lugar ao desenvolvimento de “competências ilegais” como é o 

caso observado (O6.05) da administração de um fármaco (ainda) não prescrito, mas que 

fruto de uma dinâmica de trabalho em equipa entre enfermeiros e médicos permite, num 

caso específico, a antecipação da administração de um antipirético sob a forma de 

comprimido a um utente com febre, antes da sua prescrição por escrito pelo médico. 
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 Para os sujeitos que referiram experiências de ensino clínico em cenários 

internacionais, no contexto de programas de mobilidade para estudantes, esta 

experiência revelou-se sempre bastante marcante pessoal e profissionalmente, pelo 

incontornável confronto com as realidades profissionais em que estiveram inseridos, 

sendo a sua descrição e análise feita na base constante do “nós cá” versus “eles lá” 

(Inês, E5.09). O confronto processa-se essencialmente pela comparação com os 

diferentes papéis profissionais atribuídos aos enfermeiros nesses contextos, bem como 

pela constatação de uma enorme diversidade de práticas profissionais, decorrente das 

diferentes necessidades dos utentes, dos recursos em cada local, ou das diferentes 

configurações dos próprios territórios de competências nas profissões contíguas à 

enfermagem. 

 

 

 O Ensino clínico como espaço-tempo de ação. 

  

 A partir da análise das entrevistas e da observação, o ensino clínico é para os 

estudantes, a par de um período no espaço-tempo da sua experiência de confronto 

consigo e com o mundo, também um espaço-tempo privilegiado de ação, de fazer e de 

acontecer, onde se aprende também a ser ativo. Sendo já um elemento referido nas 

primeiras entrevistas e fazendo parte das expectativas dos estudantes ele confirmar-se-á 

de facto ao longo do CLE como um elemento central na experiência dos estudantes. 

 Esta conotação da atividade profissional com a atividade numa lógica física 

consubstancia assim um traço identitário central quer do ponto de vista da literatura 

(Carapinheiro, 1998), quer do ponto de vista empírico. 

 É um tempo forte de contacto com material novo, com espaços físicos novos, 

com a observação ou realização de intervenções, por vezes invasivas, nos doentes, que 

requerem perícia técnica e o domínio de conhecimentos técnicos complexos. A ação, 

sobretudo ao nível da intervenção nos doentes, permite uma maior identificação quer 

com os técnicos de saúde em geral, quer com o grupo profissional ao qual estão em 

processo de aproximação. Simultaneamente a ação determina o desenvolvimento de 

competências psicomotoras, que antes apenas foram eventualmente ensaiadas, mas sem 

o caráter de risco iminente:  

 “O mexer nas coisas, montar sistemas de soros e outras coisas. Inicialmente, não há 

espaço para pôr tantas coisas na mão: é o soro, propriamente dito, é o sistema de soro... 
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Inicialmente não cabe tudo nas mãos, depois estar a segurar nas coisas e expurgar o 

sistema, adicionar ao soro uma terapêutica... era a agulha, era a terapêutica, era o soro 

numa mão, tinha de ser tudo. Isso também dá-nos grandes competências, obriga-nos a 

pensar, tenho de ter tudo na mão para não conspurcar nada. É fundamental!” (Tiago, 

E.319). 

 A observação ilustra o ritmo de trabalho num contexto de internamento. Os 

estudantes centram a maior parte da sua atividade em torno da unidade do seu doente, 

num labor constante, (entre higiene, alimentação, posicionamento, pensos) sendo que 

por vezes alternam esta atividade entre a unidade do doente e a sala de trabalho. Nesta, 

há lugar à troca de informações sobre os doentes, à preparação de material diverso, ou à 

revisão (por vezes apressada) de uma intervenção que se vai fazer no seu doente. Não 

parece haver “tempos-mortos”. Outro espaço privilegiado de ação é, sobretudo, nos 

momentos para os quais é canalizada a administração da maior parte dos fármacos, em 

torno do carro da medicação, ou do computador da sala de trabalho (próximo ao carro 

da medicação) para aceder a informação contida no sistema relacionada com a 

medicação que os seus doentes fazem (O6.02; O6.03).  

 Para grande parte dos estudantes o potencial heurístico e de interesse do estágio 

parece ser diretamente proporcional à intensidade e quantidade da ação que neles 

ocorre, mas da qual se constituem também elementos ativos, pelo que, estágios que 

fundamentalmente se desenvolvem (por uma opção curricular prescrita ou por 

contingências do contexto) por práticas de observação, ocupam os lugares mais baixos 

no “ranking” que elaboram sobre o valor dos ensinos clínicos.  

 Parece haver também uma grande heterogeneidade de contextos e de 

experiências que estes podem proporcionar, para lá de uma marcada polarização entre 

hospital-ação e centro de saúde-estagnação existem eventuais exceções:  

“Em hospital, quer dizer…Vamos lá a ver... Eu gostei muito do meu estágio em medicina, 

porque trabalhava ali o dia todo e não parava. E ali, [hospital] no privado é mais parado 

e não é tanto de desenvolver e…é como eu já disse há bocado, é mais para desenvolver a 

relação e então, se calhar ia com as expectativas que iria fazer muito, iria aprender 

muito…e aprendi, mas acho que não foi nas áreas que eu pensava que iria ser.” (Jessica, 

E.310). 

 Uma exceção à tendência de desvalorização dos estágios de observação parece 

ser a entrada nos blocos operatórios, que, pelo elevado grau de tecnologia que aí está em 

uso, pela possibilidade levada à prática da sujeição controlada, quase “mágica” do 
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doente à inconsciência, bem como a participação em complexos rituais de passagem de 

um mundo sujo (fora do bloco) a um mundo asséptico (dentro do bloco), e de restrição 

de movimentos que quase obriga os estudantes a uma paralisia dada a exiguidade de 

alguns espaços, torna um momento de observação pura numa experiência altamente 

desejada e valorizada. 

 

 

 O Ensino clínico como espaço-tempo de aprender. 

 

Os ensinos clínicos configuram-se efetivamente como momentos estruturantes 

da identidade profissional dos estudantes de enfermagem, relevando-se a aprendizagem 

de um amplo conjunto de competências, comportamentos, atitudes e valores 

profissionais específicos. Neste conjunto emergem duas sub-dimensões de 

aprendizagens, identificando-se por um lado as promotoras do desenvolvimento 

profissional e por outro as que se traduzem em desenvolvimento pessoal, sendo no 

entanto bastante difícil, senão impossível, organizar o seu estudo numa lógica de 

exclusividade mútua, uma vez que ambas se interpenetram e interagem. Sobretudo no 

domínio da relação, o modo como se estruturam o desenvolvimento pessoal e o 

conhecimento sobre si próprio modelam o desenvolvimento profissional e o modo como 

o saber profissional é estruturado e apresentado, da mesma forma que o conhecimento 

profissional influencia as experiências profissionais e em consequência o 

desenvolvimento pessoal. 

As competências adquiridas ao longo dos ensinos clínicos que se evidenciam 

mais frequentemente ao longo dos discursos dos entrevistados (seja através das 

segundas e terceiras entrevistas seja através dos incidentes críticos) enquadram-se no 

domínio da comunicação e da relação com os outros, essencialmente com os utentes. 

Uma das dificuldades mais comuns ao nível da relação é o estabelecimento inicial de 

uma conversação com o outro que pressupõe a rutura face a um estadio anterior e que 

implica o sentimento de um certo grau de exposição pessoal, o lidar com a incerteza da 

recetividade do outro, a tomada de iniciativa, e aquilo que é descrito como o “quebrar o 

gelo”. Esta aprendizagem realiza-se de diferentes modos, seja pela observação do modo 

como outros fazem, seja pela tentativa - erro e posterior reflexão, seja pela reprodução 

de modelos, tal como Olga e Tiago sintetizam:  
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“Por observação dos colegas, de colegas alunos como colegas profissionais, fui vendo 

como é que eles faziam... Optei inicialmente por utilizar alguns chavões para depois 

começar a adaptar-me, eu... pôr a minha personalidade nesses chavões. (...) Isto foi 

principalmente… na comunidade do entrar na casa das pessoas, eles diziam sempre a 

mesma coisa e fui-me adaptando a esses chavões.” (E3.14);  

“Foi no hospital essencialmente que eu trabalhei a comunicação. (...) O que dizer, o que 

fazer... As mãos, o que fazer às mãos, mais... o que responder à pessoa, as pausas na 

conversa, os silêncios são aterrorizantes, são de cortar a respiração completamente! 

(risos) (...) É que no início a gente pensa nisso tudo... mas depois para o final já nem 

pensamos nisso. Nem sei como tinha as mãos, se estavam atrás das costas ou se estavam 

à frente. Muitas vezes gesticulava agora para o final, no início não, as mãos ao lado do 

corpo, quietinho... não mexe! Mas no final não, é como se tivesse uma conversa normal 

com outra pessoa que já conhecesse, é diferente.” (E3.19). 

Iniciado um processo relacional com o outro, emergem dificuldades cuja 

resolução determina aprendizagens, nomeadamente ao nível do desenvolvimento de 

competências de assertividade nas situações de negociação e eventualmente da assunção 

de comportamentos mais diretivos com os utentes. Nos estudantes, esta dificuldade 

parece resultar em larga medida do confronto entre por um lado o sentimento de dever 

profissional de respeito e aceitação incondicional pelo outro e pelas suas decisões, e por 

outro lado o sentimento de dever profissional da promoção ativa da sua mudança 

comportamental com vista ao desenvolvimento de comportamentos ou estilos de vida 

mais saudáveis. 

A dimensão não verbal da comunicação é também objeto de consciencialização 

e modelação ao longo dos diferentes ensinos clínicos, tal como ilustra Maria na 

conclusão do incidente crítico que descreve, em que no contexto de uma consulta de 

enfermagem em saúde infantil e após ter conhecimento sobre o modo negligente como 

uma mãe trataria o seu recém nascido refere ter não ter conseguido disfarçar o seu 

sentimento de desconforto face àquela situação:  

“poderia ter contido um pouco mais o meu não-verbal, que certamente denunciou 

imediatamente tudo o que eu estava a pensar e a sentir. [No futuro] saberei duma forma 

mais oportuna lidar com este tipo de situações, estando já mais desperta e atenta para 

este tipo de situações e não sendo portanto tão levada pelo inesperado.”(IC4.12). 

Outro domínio de aprendizagens importantes ao longo do ensino clínico está 

relacionado com a capacidade de observação que os estudantes referem desenvolver, 
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não só ao nível do direcionamento do olhar para diferentes dimensões dos utentes, mas 

também na priorização e seleção daquilo que se observa. Simultaneamente os estudantes 

aprendem a gestão de um desconforto inicial face ao sentimento que todo o seu 

desempenho é observado pelos utentes de quem cuidam. Este desconforto (mais 

acentuado nas experiências inaugurais de ensino clínico) é a expressão de um 

sentimento de insegurança que decorre, quer da perceção de insuficiência ao nível dos 

saberes, quer do sentimento de não pertença ao contexto de ensino clínico. 

O contexto de prática clínica é considerado por muitos estudantes como o local 

onde verdadeiramente se aprende, não só ao nível da aplicação dos conhecimentos 

teóricos previamente adquiridos em contexto escolar, ou de novos conhecimentos, ou 

ainda do desenvolvimento de competências ao nível da destreza motora, mas 

genericamente como um local de aprendizagem. Como fatores concorrentes para o valor 

heurístico atribuído ao estágio, destacam-se: a complexidade das situações que 

presenciam: “casos muito complicados, casos sociais, não só de saúde e de doença, 

situações sociais associadas a problemas como drogas e coisas.” (Cláudia, E3.03); o seu 

caráter de intervenientes ativos, e sobre os quais recaem expectativas:  

“...se tivermos uma situação em que nos é exigido certos conhecimentos, mesmo que na 

altura não os possuamos, nós vamos precisar deles e vamos pesquisar e são 

conhecimentos que ficam, porque nós precisámos deles para intervir junto daquela 

situação.” (Daniela, E5.27);  

e a monitorização que realizam do impacto da sua própria ação: “nós olhávamos 

e conhecíamos, e vimos que houve uma evolução, uma certa evolução, se calhar não foi 

muito grande, mas houve alguma e isso foi notório” (Carlos, E3.26); e o “fazer coisas” 

efetivamente: “tive oportunidade de fazer coisas que nós o ano passado só fizemos nos 

bonecos, não é? E é completamente diferente estar a mexer num boneco ou estar a 

mexer numa pessoa” (Neusa, E3.13). 

Não obstante qualquer treino psicomotor prévio na escola (em manequins que 

têm uma expressão duvidosa e sensibilidade nula), para a realização de procedimentos 

ou técnicas de enfermagem, parece subsistir, nos estudantes, um sentimento 

incontornável do receio de “fazer mal da primeira vez”, causar dor ou desconforto, e a 

ideia de “salto para o desconhecido”, permitindo sustentar a ideia de que as aulas 

teórico-práticas, ou práticas laboratoriais, sendo altamente valorizadas pelos estudantes, 
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apenas constituirão, sempre, um fator redutor da ansiedade desta “síndrome da primeira 

vez”. 

O terreno de práticas permite pela abordagem casuística às diversas situações, 

por um lado a concretização dos princípios que genericamente se abordaram na escola, e 

por outro a compreensão e realização efetiva do que são os cuidados de enfermagem 

usualmente qualificados como “personalizados”, “individualizados” ou “humanizados”: 

“Era estranho observar as condições em que as pessoas vivem e o estado de saúde em 

questão… mas faz falta porque nos centros de saúde e mesmo nos hospitais dizemos às 

pessoas para fazer “isto, isto e aquilo” e depois, não sabemos as condições em que 

vivem. (...) depois chegamos casa das pessoas e não têm nada, e às vezes é inútil estar a 

dizer essas coisas à pessoa porque a pessoa ouve, não diz que não tem, e não vai fazer 

nada. (...) Por exemplo, no contexto de centro de saúde, antes de dizer à pessoa que tem 

que fazer “isto, isto e aquilo” perguntar se tem possibilidade, se tem ajuda ou não tem, 

conseguir informar, tirar o máximo de informação a nível do ambiente familiar, e das 

condições físicas e económicas que a pessoa tem para depois... conseguir prestar os 

cuidados adequados.” (Sara, E3.18). 

A aprendizagem gradual permite aos estudantes o desenvolvimento de um 

sentimento de segurança e controlo do desempenho que por sua vez dá lugar à 

possibilidade de experimentar e inovar. A partir da composição de vários elementos 

oriundos de diferentes esferas da sua experiência como a escola, os contextos a 

observação dos outros ou a sua própria ação, os estudantes desenvolvem nos ensinos 

clínicos a sua própria marca identitária dentro do grupo de pares onde se inserem tal 

como reflete a passagem de Maria:  

“...ao fim ao cabo [o estudante] vai adquirindo formas de trabalhar que são próprias, 

não tem de ser da forma como deram na escola, mas se calhar a forma como ela 

considera que foi mais correta ou porque X ou Y disse e que ela adotou como sendo a sua 

forma de trabalhar.” (E3.12). 

De entre as muitas e diversificadas experiências que ocorrem na prática clínica, 

o momento em que os estudantes se apresentam de bata ou farda pela primeira vez em 

público, (ao qual se segue, num curto espaço de tempo, também a primeira vez em que 

alguém os aborda, tratando-os por Sr(a) enfermeiro(a)) constitui-se incontornavelmente 

como uma experiência fundadora da identidade profissional. É uma situação relatada 

como sendo única, e sempre com um impacto enorme no modo como os sujeitos de 

percecionam a si próprios. Para descrever a reação de inevitável e frequente surpresa 
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face ao serem entendidos como profissionais por outros, recorrem a expressões como 

“espantado”, “embaraçada”, “confusão”, “assustada”, ou “pensei que não era para 

mim”. A bata ou a farda constituindo-se como um importante elemento simbólico 

traduz-se deste modo, e frequentemente como um fator precipitante, quase sem o 

esperarem ou sem o esperarem de todo, para a assunção de um papel profissional 

específico e o sentimento de responsabilidades acrescidas, sobretudo face aos utentes, 

mas também em larga medida a um grupo profissional cuja imagem doravante se passa 

a pertencer e a representar. 

Do ponto de vista do desenvolvimento pessoal emergem alguns elementos 

referidos pelos estudantes como aprendizagens fomentadas pela experiência em ensino 

clínico. Num registo bastante largo o estágio é em primeiro lugar caracterizado como 

um momento de aprendizagem sobre a vida no seu sentido mais lato. Pelo confronto 

com a finitude da própria vida e um certo grau de efemeridade que lhe está subjacente, 

ou pelo contacto com padrões de qualidade de vida muito inferiores do seu, alguns 

estudantes verbalizam que revalorizaram a sua vida, minimizando as adversidades com 

que lidam e reformulando inclusivamente a perspetiva sobre si próprios, como ilustra 

Fátima: “...quando estamos saudáveis e quando estamos bem, temos muito aquela mania 

de reclamar de tudo e não estamos satisfeitos com nada e pessoas que estão doentes, 

qualquer gesto, qualquer coisa que têm dão muito valor” (E3.06), reforçando esta ideia 

cerca de dois anos depois: “[dou mais valor] à relação com as pessoas, tento divertir-me 

mais, saio mais, dou mais valor aos pequenos momentos e à idade que tenho, acho que 

tenho de aproveitar.” (E5.06). 

 Outra dimensão importante aludida por alguns estudantes é a aprendizagem ao 

nível intrapessoal, de onde destacam a compreensão e gestão dos seus preconceitos, 

com o desenvolvimento da capacidade de desconstrução de alguns estereótipos em que 

anteriormente ancoravam a sua visão do mundo:  

“...fazia a ligação logo automática entre: drogado é aquele desgraçadinho que está ali a 

arrumar carros, todo sujo… é uma pessoa na mesma. (...) E o que é que pude perceber? 

Enquanto estavam lá, naquele contexto de tratamento, eram pessoas com vidas, com 

histórias, algumas muito parecidas com as minhas, outras nada a ver, que entraram 

naquele mundo da droga, mas que… eu posso encontrar pessoas dependentes, da droga e 

de outras substâncias, na rua e não ser apenas dependente, não ser o desgraçadinho que 

está a arrumar os carros…isso para mim foi uma aprendizagem (...) mas que me fez 

crescer e pensar coisas diferentes, que depois alarguei, não só nesse contexto mas para 
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tudo, para tudo na vida, ou seja, o julgamento, o estereótipo das pessoas está para além 

da imagem, da barreira… uma grande aprendizagem mesmo… o estereótipo tudo bem, 

mas agora o que é que faço para desconstruir isso?” (Elsa, E5.05). 

 Em síntese e tal como referenciado anteriormente do ponto de vista teórico 

(Josso, 2002; Eraut, 2004; Pope e Finnerty, 2005; Karen e Kotzer, 2009), a análise do 

conjunto de documentos que constitui o corpus documental deste estudo reforça a ideia 

de que elevado grau de informalidade que caracteriza transversalmente grande parte dos 

contextos de ensino clínico assume um papel não menosprezável na construção 

identitária dos estudantes, confirmando-se também que algumas dimensões do 

conhecimento que os estudantes adquirem e constroem nas práticas clínicas é 

frequentemente difícil de explicitar, bem como o processo de construção desse 

conhecimento e a sua extensão. 

 

 

 O Ensino clínico como espaço-tempo de sentir. 

  

 A análise dos dados referentes ao modo como os estudantes vivenciam os 

ensinos clínicos ao longo da sua formação inicial em enfermagem, faz emergir, 

(basicamente a partir da informação contida nas segundas e terceiras entrevistas e nos 

incidentes críticos), um conjunto de relatos e de situações que permitem sustentar a 

ideia de que o ensino clínico é um espaço-tempo forte de trabalho emocional por parte 

dos estudantes do CLE. Condizentemente com os trabalhos anteriormente referenciados 

neste domínio é possível alinhar de um modo muito próximo os resultados deste estudo 

com os de outros autores que argumentam que o trabalho emocional é uma componente 

pouco visível do trabalho em enfermagem podendo tornar-se implícito mas não 

reconhecido pelos diversos atores dos cenários de cuidados (Mercadier, 2004) e que  a 

exposição emocional dos estudantes nos contextos profissionais é muito semelhante 

àquela a que são sujeitos os profissionais (Antunes, 2007). Simultaneamente 

identificam-se experiências ao nível emocional de natureza semelhante às elencadas em 

estudos como o de Fernandes (2007), que concluiu a partir da análise dos diários 

realizados pelos estudantes, que estes relatavam frequentemente: “sentimentos 

dolorosos de medo, de angústia, de confusão, de desorientação” (2007, p.167). Nesta 

linha tem sido defendido que a gestão das emoções quando experienciada de forma 

negativa pelo estudante pode condicionar de um modo importante a sua relação com os 



231 
 

pares, com os utentes, com a própria profissão e consigo próprio (Mazhindu, 2003), 

sendo que nesta última dimensão elencada, o nível individual, as consequências se 

podem manifestar alterando o ritmo biológico do estudante com aumento dos níveis de 

stress, com diminuição das horas de sono, repouso e insónias (Fernandes, 2007). 

 Em linhas gerais, o tema que sobressai com maior nitidez e com maior 

frequência nos relatos dos estudantes é, (sobretudo nas segundas entrevistas e portanto 

numa fase reportável à primeira metade do CLE) um marcado sentido de invasão do 

espaço privado do outro, não apenas no sentido do espaço físico (corporal, ou 

imediações físicas), mas também no seu espaço psicológico e na sua intimidade. Este 

sentimento de invasão da privacidade alheia parece delinear uma aprendizagem do 

papel profissional a que está subjacente a capacidade de entrar assertivamente no espaço 

do outro numa lógica e com uma intencionalidade estritamente profissional, sendo que o 

que vai prevalecendo no início do curso é esta dificuldade em delimitar de uma forma 

menos nebulosa em que medida o meu “eu profissional” e o meu “eu pessoal” se 

distinguem para ser fundamentalmente o primeiro deles a interagir com o “eu utente”. 

Os momentos em que esta dificuldade parece emergir com maior acuidade são por um 

lado as situações de recolha de informação sobre os utentes (que envolvem com 

frequência questões sobre dimensões socialmente conotadas com a intimidade):   

“Quando a gente fazia a colheita de dados, que eu fiz, senti que a pessoa não estava 

muito à vontade para responder, já estava a fazer muitas perguntas há muito tempo e a 

pessoa ainda por cima ia ter alta portanto ele queria era ir para casa. Foi um 

bocadinho... até porque não houve a possibilidade de fazer a colheita de dados com 

privacidade, foi na enfermaria e...”(Cláudia, E3.03);  

 por outro lado as situações de visitação domiciliária:  

“É um bocado assustador. Porque só o facto de nós “Não se importa que vá ali à sua 

casa de banho lavar as mãos?”, parece que temos de estar ali a entrar pela casa das 

pessoas e tal, (...) mas não sei entrar naquela privacidade, depois havia aquelas pessoas 

que já conheciam a enfermeira que ia lá se calhar todos os dias e depois eu a entrar 

assim um bocado mal, outra vez emplastro, havia aquelas pessoas “Ah, então muito bem 

estudante, então está a gostar?” e havia outras que ficavam um bocado “Mais uma para 

vir meter cá o nariz” (risos). E eu sentia-me um bocadinho mal, não é?(risos) (...) Estava 

assim um bocado: “vá lá... deixa-me abrir umas compressas, alguma coisa para fazer 

para não estar aqui a olhar...(risos)” (Helena, 3.08);  
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 e finalmente a prestação direta de cuidados físicos com a exposição simultânea 

do corpo parcial ou total do outro: “Fez-me confusão, também, o primeiro impacto com 

o invadir a intimidade daquela pessoa mas depois – também não estava habituada não é 

– mas deixou de me fazer tanta confusão invadir o espaço daquela pessoa. (...)Ver a 

pessoa despida e invadir a intimidade dela” (Dora, E3.04). 

 A dificuldade em identificar em si mesmos um “eu profissional” paralelo ou 

parcialmente sobreponível ao “eu pessoal” manifesta-se de um modo bastante evidente 

em algumas referências dos sujeitos que descrevem situações emocionalmente intensas 

como o contacto com a morte (Gisela, E3.07; Olga, E3.14; Sara, E3.18; Helena E3.08 e 

Alexandre IC4.24); de transferência para a relação com os utentes de situações pessoais 

e familiares (Fátima, E3.06); ou de “importação” de vivências/sofrimento do contexto 

de trabalho para os contextos pessoais ou familiares (Fátima, E3.06). O relato de Gisela 

que se segue é particularmente ilustrativo desta ambiguidade,  

“Há pouco tempo faleceu uma doente, eu cheguei a casa e fartei-me de chorar, assim… 

chorei mas… porque eu tinha uma relação muito forte com essa pessoa, então, foi uma 

coisa assim mesmo… má, pronto. Eu tenho noção que isto não devia acontecer, não 

devia ficar… porque se quero ser boa enfermeira, não é?...isto não devia acontecer, não 

deveria ficar tão mal, se calhar, por ter vivenciado aquilo… mas, na verdade, aquilo faz 

parte da minha profissão, mas eu não consigo separar muito bem as duas coisas. Sinto-

me muito envolvida na profissão, ou melhor, sinto que a minha profissão está muito 

envolvida com a minha pessoa, não consigo distanciar. (...) Eu acho que… antes daquela 

situação ter ocorrido, eu já tinha uma relação com aquela pessoa, e aquele doente… não 

cá fora, exclusivamente profissional… mas aquele doente, uma senhora até, era a minha 

doente, que me estava atribuída há algum tempo e tínhamos criado uma boa relação, 

etc… e de repente, assim do nada, aconteceu, portanto, aquela situação e eu fiquei mal, 

mesmo, fui um bocado abaixo à conta disso.” (E5.07).  

 Nesta passagem salienta-se também uma dimensão já abordada por Henderson 

(2001) e Gray (2009a) de que as emoções são vividas nas organizações de saúde de 

modo particular e tácito pelos profissionais. Para Gisela, mais do que um modo de 

encarar os sentimentos como um instrumento de que o sujeito dispõe na relação com o 

outro e consigo próprio (Del Pino, 2003), parece subsistir um entendimento de que os 

sentimentos (ou a sua expressão) não fazem parte do universo de comportamentos 

conotáveis com uma conduta profissional exemplar, tal como refletido similarmente no 

incidente crítico relatado por Alexandre: “...esta interação com a morte, irá gerar em 
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mim aprendizagens significativas, levando-me a desenvolver comportamentos de 

distanciamento crítico e de “práticas defensivas”, procurando desenvolver uma atitude 

mais profissional e menos sentimental” (IC4.24). 

 A aprendizagem da gestão dos sentimentos opera-se continuadamente ao longo 

do tempo e por múltiplas formas, incluindo-se nestas a partilha com os pares, com os 

profissionais (docentes ou orientadores clínicos) ou por um trabalho interior de reflexão 

e introspeção como sintetiza e aponta ao futuro, Helena:  

“Tenho de treinar o meu envolvimento emocional. Porquê? Porque estas circunstâncias 

são normais. Vão continuar a acontecer. Porque ajudar não significa carregar como se 

fossem meus, os pesados fardos dos doentes de quem cuido. (...) Não sei se num futuro 

próximo serei capaz de estabelecer, para já, estas fronteiras. A ligação emocional que 

estabeleço com os doentes, especialmente quando estão ao meu cuidado, é uma 

característica que faz parte da minha personalidade, daquilo que me define como pessoa. 

Penso que será preciso algum treino e experiência para que isso seja possível. Mas 

acredito que é o tornar consciente das nossas dificuldades que nos permite encará-las 

contorná-las, pelo que estou confiante de que um dia serei capaz de responder a este 

desafio...” (E3.08). 

 A experiência de dilemas éticos é fonte frequente de distintas emoções por parte 

dos estudantes, de onde se destaca a vivência de sentimentos de impotência 

(determinando por sua vez, e frequentemente, frustração), que emergem sobretudo ao 

nível dos relatos expressos nos incidentes críticos. A frustração, surgindo na linha do 

referido por Mazhindu (2003) como resultante de uma situação de dissonância 

emocional em que o indivíduo age de forma incongruente com os seus sentimentos e 

procede frequentemente à “submersão” de sentimentos conflituosos, pode ser ilustrada 

nas situações de gestão de informação considerada delicada face aos utentes ou 

respetivos familiares, como a manutenção do sigilo profissional relativa a um utente 

seropositivo para HIV (Vasco, IC4.20); em situações de dificuldade do ponto de vista 

da comunicação com doentes do foro mental (Pedro, IC4.16; Rodrigo, IC4.17; 

Estudante anónimo, O6.05) ou com crianças (Dora, IC4.04). 

 Após o desenvolvimento pelos estudantes, de uma perspetiva holística sobre os 

utentes em que o outro deve ser entendido como um todo singular, as situações de 

desrespeito pelos profissionais que determinam um certo grau de despersonalização no 

cuidado aos utentes geram sentimentos de indignação, que no entanto podem, como é o 
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caso de Sara, dar lugar a projeções de si mesma no futuro, equacionando-se enquanto 

futura profissional: 

“As expressões deles que…. Não digo que eu não vá adotar essas expressões mas…ao 

primeiro impacto e à falta de experiência que eu tenho, fazem-me assim um bocado de 

confusão e depois penso: E se fosse a minha avó? E se fosse a minha mãe? Não gostava 

de ouvir isso… E mete-me um bocado de receio fazer parte deste mundo, mesmo quando 

não concordo com certas atitudes” (E3.18). 

 Apesar de a prática clínica ser frequentemente potencial fonte de insegurança e 

de sofrimento emocional, os estudantes desenvolvem um grande sentido de 

responsabilidade profissional, e manifestam também um sentimento positivo e 

enriquecedor da sua autoestima, no contacto com os doentes que advém não só pelo 

sentimento da “missão cumprida” da sua parte, mas também como reação a eventuais 

manifestações de retribuição e de gratidão por parte dos doentes e familiares. 

 Do ponto de vista identitário, um sentimento de gratificação externa por parte 

dos utentes ou de reconhecimento por parte dos profissionais constitui-se como uma 

importante espécie de “reforço positivo identitário” na medida em que se traduzem 

numa certificação de que se está no caminho certo para ser enfermeiro. O 

reconhecimento dos profissionais nesta dimensão específica da construção identitária 

profissional por parte dos futuros enfermeiros parece ser sentido de modo mais intenso 

por estes, nas situações em que lhes é concedida autonomia no seu desempenho, como 

expressa Daniela:  

“Sentia-me confiante porque as outras pessoas mostravam confiança no nosso trabalho e 

houve uma evolução, não foi logo desde inicio, foi aquela evolução do início tudo o que 

nós fazíamos verificavam e aos poucos e poucos deixaram de o fazer…(...) acho que…de 

alguma maneira se não confiassem no nosso trabalho tinham continuado sempre a 

verificar…” (E3.27). 

 Simultaneamente regista-se um esforço por parte dos estudantes em promover 

uma identidade para o outro quando procuram satisfazer as suas necessidades de um 

modo profissional e isento de falhas:  

“O que eu sinto, basicamente e muito linearmente é uma grande responsabilidade 

naquilo que vou dizer. Sinto mesmo a necessidade de, se não conseguir responder pelo 

menos à pessoa, pelo menos demonstrar que ao menos a pessoa sentiu ou não está 

arrependido de me ter chamado enfermeiro.” (Rodrigo, E3.17). 
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 O sentimento de responsabilidade referido por Rodrigo é de resto comum a 

muitos outros estudantes e manifesta-se de diversas formas. Parece decorrer 

inerentemente à pertença a um grupo profissional, mas existem momentos fronteira em 

que esse sentimento de responsabilidade é trazido à consciência de um modo muito 

explícito e nomeado de um modo bastante objetivo. Dois destes momentos 

absolutamente fulcrais são o vestir de uma bata ou farda pela primeira vez, e a primeira 

vez com que são identificados por um utente como enfermeiros. 

 A bata ou farda constitui-se como um elemento identitário central, pois ela 

permite nos contextos de prática o reconhecimento social e a identificação do estudante 

com o grupo mais vasto de técnicos de saúde que operam nesse local, bem como de uma 

forma já não tão frequente, a identificação aos grupos profissional específicos dos 

enfermeiros e decorrentemente a identização face a outros grupos. Neste aspeto os 

relatos remetem para verdadeiras revoluções também no modo como os indivíduos se 

perspetivam a si próprios aquando da primeira vez que se enverga o uniforme:  

“Foi giro porque nós sentimo-nos com outra pele. (...) Porque é assim nós....o estágio foi 

para aí a meio do ano e nós andámos desde o início do ano “ai futuros enfermeiros, 

futuros enfermeiros” fomos construindo aquela imagem, fomos assimilando que vamos 

ser enfermeiros, acho que nunca tinha ouvido tanto as palavras “Ser enfermeiro” e ali é 

aquele momento em que se torna verdade em que se realiza, não é só a dizerem e a gente 

pensar,  é mesmo ser mais real por assim dizer, e foi giro porque nós sentimo-nos outros 

e acho que isso também acarreta um bocado de medo por causa da responsabilidade que 

temos, temos uma bata é sinal que sabemos, que temos o direito, por assim dizer, de usar 

a bata; e os outros, a maneira como nos veem é diferente. Veem-nos com bata, veem-nos 

como médicos, mas as pessoas veem-nos, mesmo sendo enfermeiros, as pessoas veem-nos 

não é como deuses, mas como seres superiores, por assim dizer...”. (Inês, E3.09). 

 Na sequência do vestir a bata, e fruto de uma identificação dos estudantes como 

enfermeiros, pelos utentes, surgiu quase sempre a primeira vez que aqueles foram 

chamados por Sr(a)Enfermeiro(a), constituindo-se também este (e os subsequentes) 

como momentos altamente promotores do sentimento de identidade profissional:  

“Ah, foi tão giro (risos). Senti-me orgulhosa. (...) veio uma senhora falar comigo, (...) 

veio ter comigo com uma questão, como se eu fosse enfermeira do serviço “Ah, Senhora 

Enfermeira explique-me lá isto e não sei quê” e eu a partir desse momento tive que 

assumir o papel de praticamente de enfermeiro e explicar o que se passava com a pessoa, 

realmente até foi com uma senhora que tinha sido minha doente e então era mais do que 
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minha obrigação dizer o que se estava a passar com a senhora e como é que ela tinha 

estado durante o dia e eu aí, senti-me muito bem (risos). Senti nessa altura que já tinha 

um estatuto perante uma sociedade que era respeitado, tinha passado daquele nível, a 

senhora não sabia que era aluna estagiária e senti-me mesmo...senti-me valorizada. Senti 

que a minha opinião naquela situação contava bastante para a pessoa, neste caso a filha, 

tirar as suas conclusões e saber como é que devia agir com a mãe.” (Maria, E3.12). 

 Mas não só da emoção se faz a experiência sensitiva dos futuros enfermeiros. 

Fruto de um trabalho que se realiza mais do que “próximo” ou “junto” do outro, mas 

“no outro”, também do ponto de vista físico os estímulos podem ser intensos e são 

frequentemente objeto de referência pelos estudantes. Neste aspeto, os odores do outro 

(incluindo os odores da sua casa), parecem ter um impacto no bem-estar de quem 

aprende a prestar cuidados, e aprende simultaneamente a gerir esses estímulos, como 

exemplifica Elsa ao longo do relato durante o segundo ano:  

“No entanto, por exemplo fezes, isso não me incomoda, mas os maus cheiros da casa e 

das pessoas isso incomodava-me e é algo que ainda ando a trabalhar nisso, mas que não 

me inibe de fazer. E vou lá fazer e conversar com a pessoa e aconteceu em casas que 

estavam muito mal, mas que a pessoa precisa de estar ali meia hora e estamos ali meia 

hora constante... sim senhora.... (...) Como trabalho? É tentar abstrair-me, ou seja, a 

primeira tentativa foi tentar não respirar pelo nariz (risos), não resultou, foi muito 

natural que não respire (risos), ou seja, a minha primeira tentativa foi tentar abstrair-me 

ao máximo disso e acho que já vou conseguindo, já…” (E3.05)  

 e que continua dois anos depois: “já não me sinto incomodada com os cheiros, 

como me sentia, coisas que trabalhei que já não me incomodam e não me preocupo 

tanto com o que estou a sentir” (E5.05). 

 

 

 5.2.1.4.  Contexto extrainstitucional. 

  

 A condição de estudante não cessa no momento em que o indivíduo sai das 

fronteiras físicas da escola, ela faz de tal forma parte da identidade do indivíduo, do 

ponto de vista social, que é impossível para este dela se demarcar totalmente 

(Perrenoud, 1995). No caso dos estudantes de enfermagem a experiência de “tornar-se 

enfermeiro” prolonga-se para lá das fronteiras físicas e temporais da frequência dos 
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momentos letivos, sobretudo ao nível familiar e dos grupos de amigos, como adiante 

será discutido.  

 Nas experiências que se destacam pela continuidade com o confronto do que é 

ser enfermeiro fora do contexto institucional, incluem-se o encontro nacional anual de 

estudantes de enfermagem, as festividades académicas ou de uma forma geral situações 

que envolvem o convívio com outros estudantes, frequentemente de outros cursos, em 

que há lugar à explicitação do que é o CLE, do que é ser enfermeiro ou da demonstração 

da pertença a um mundo simbólico específico, como ilustra Fátima:  

“...eu e mais uns colegas, no verão fomos à praia com um rapaz que não era de 

enfermagem, que era de informática e nós começámos na brincadeira a falar. Nós 

brincámos, depois dos conhecimentos que nós temos, nós brincamos com palavras 

técnicas ou com determinadas coisas que aprendemos nas aulas. Depois, nós também 

brincamos com isso e ele não percebeu nada... e coisas que já aconteceram connosco. Há 

situações pelas quais todos nós já passámos. É uma identidade. (...) É isso que eu estava 

mesmo agora a dizer, porque passamos por situações, apesar das diferentes, dos 

diferentes sítios onde possamos trabalhar e desde diferentes experiências que possamos 

ter, há coisas que são comuns, conhecimentos que são comuns, ações que são comuns. 

Há dilemas que são comuns.” (E3.06). 

 Noutra perspetiva, Pedro refere a experiência pessoal enquanto utente de 

cuidados de enfermagem, durante o CLE, podendo deste modo ver o seu potencial 

desempenho enquanto enfermeiro de uma perspetiva radicalmente nova: “...pude passar 

para o outro lado, ser eu o alvo de prestação de cuidados, enquanto família. (...) Pude 

também eu próprio dar valor ao que os profissionais… à futura profissão que vou 

desempenhar… pude aí também valorizar. (...) Fazer ali um espelho, sim, observar-

me...” (E5.16). 

 

 

 5.2.2. O outro, na construção do eu. Dinâmicas relacionais. 

   

  As relações que os indivíduos estabelecem com os demais indivíduos que 

povoam a sua existência são reconhecidas consensualmente como determinantes no 

modo como a identidade pessoal evolui. É pelos outros com que se interage que se 

constrói, em grande medida, quer o entendimento que o indivíduo tem de si próprio, 

quer a delimitação da sua singularidade (Kaufmann, 2005; Dubar, 1997a; Vieira, 2009; 
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Tap, 2009; Marc, 2009). A compreensão do desenvolvimento de uma identidade 

determina assim a consideração por um lado dos contextos e das lógicas organizacionais 

vigentes, e por outro, os atores que aí operam bem com as relações que estabelecem 

entre si. 

 Partindo do pressuposto teórico de que todas as relações significativas que os 

indivíduos estabelecem são passíveis de ser perspetivadas sob o ângulo da construção 

identitária e que cuja análise e interpretação têm um marcado caráter heurístico, 

procedeu-se à compreensão e organização das relações que os estudantes de 

enfermagem participantes neste estudo estabeleceram ao longo do CLE. A estruturação 

das várias dimensões emergentes da análise do corpus documental decorrente da 

organização da informação recolhida permitiu elaborar o quadro nº 7 que se apresenta. 

Quadro nº 7 - Grelha de codificação categorial. Tema: Relações. 

TEMA CATEGORIA SUB-CATEGORIA Origem 

 
RELAÇÕES 

Intra grupo profissional 
Colegas estudantes O6 + E3 + E5 
Docentes E3+ E5 
Enfºs dos contextos de E.C O6 + E3+ E5 

Extra grupo profissional 
Outros profissionais O6 + E3+ IC 4+ E5 
Familiares/significativos O6 + E3+ IC 4+ E5 
Utentes O6 + E3+ IC 4+ E5 

 

 A síntese apresentada no quadro nº7 surge igualmente no discurso de final de 

curso dos próprios estudantes, refletindo praticamente na íntegra todos os elementos 

emergentes ao longo da análise dos dados: 

“Foi uma grande caminhada, que hoje termina após tanto esforço e dedicação. Contudo, 

não caminhámos sozinhos… Encontrámos pessoas amigas que nos apoiaram, sofreram e 

que hoje festejam connosco esta conquista. Este nosso percurso foi portanto marcado por 

estas pessoas especiais, que permitiram que esta caminhada se realizasse com sucesso, e 

que contribuíram para o nosso crescimento enquanto estudantes, enquanto pessoas e 

enquanto enfermeiros. Assim sendo, neste dia especial, não poderíamos deixar de 

agradecer a todos estes que nos acompanharam e que permitiram que nos tornássemos 

nas pessoas e profissionais que hoje somos. Apesar da impossibilidade de se nomearem 

todos os nomes, creio que é importante dirigir algumas palavras, a pessoas que 

merecem um destaque especial: Aos nossos pais, familiares e amigos(...).Aos 

docentes desta casa (...). Aos enfermeiros dos locais de ensino clínico(...). A todos os 

doentes a quem prestámos cuidados (...). a todos nós...” (D7.2).  
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 5.2.2.1. Os pares. 

 

 Da análise do discurso dos estudantes ao longo das entrevistas, dos documentos 

escritos que produziram, mas também da observação produzida nos contextos de ensino 

clínico, a relação que cada estudante do CLE estabelece com os seus pares parece ser de 

uma centralidade incontornável na assunção da sua auto imagem de enfermeiros, bem 

como sobre a construção do seu universo representacional sobre a profissão.  

 A importância reconhecida à interrelação entre estudantes na própria experiência 

de estudante (qualquer que seja o contexto) tem sido referida por diversos autores, como 

sendo de facto essencial à compreensão da sua ação, mas é relativamente marginal aos 

estudos dos contextos educativos (Bronfman e Martinez, 1996; Sacristán, 2003; Coulon, 

2005; Perrenoud, 1995), privilegiando-se habitualmente uma perspetiva figurável 

através de um neologismo como o “docentocentrismo”. 

 Pela análise dos dados, é possível constatar que as referências dos estudantes 

relativas à importância dos seus colegas ao longo do CLE se centram essencialmente em 

eventos relacionados com os cenários de ensino clínico em contexto de internamento de 

utentes. Este facto não permite por si só diminuir o impacto atribuível às relações entre 

os estudantes no seu processo formativo noutros contextos, mas parece sim permitir 

reforçar, numa nova perspetiva, a ideia do poder esmagador que os ensinos clínicos têm 

sobre a experiência subjetiva dos estudantes. 

 As referências marginais que não configuram relações com os colegas em ensino 

clínico, e estabelecidas no cenário escolar ilustram-nos como informantes privilegiados, 

através da partilha de experiências, sobre horizontes possíveis de ação (técnicas 

realizadas, experiências com utentes e professores, natureza dos campos de estágio), 

mas sempre ou quase sempre centrados no próprio ensino clínico: “Primeiro é… «ter 

cuidado com o professor tal, que ele é muito não sei quê»… Falam da exigência dos 

professores, «não queiras ficar com o não sei quantos em estágio porque não sei quê»” 

(Dora, E3.04). 

 No ensino clínico pelo caráter fluido com que a ação decorre, num contexto 

físico vasto (comparativamente com a sala de aula clássica), com relações de naturezas 

diferentes entre atores de distintos grupos sociais, uma rede de comunicações e de 

poderes multipolarizada, e uma ação onde o imprevisto pode ser a tónica dominante, 

estão criadas as condições para, havendo um grupo de estudantes (o que muitas vezes 
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não acontece no contexto comunitário), a relação entre estes poder romper de modo 

radical com qualquer lógica escolar tradicional. De facto, e referindo-se ao contexto 

tradicional de sala de aula Bronfman e Martinez (1996), designam as interações entre 

alunos como interações horizontais, ou “a face oculta da lua”. No entanto, defendem, há 

um sub-mundo fértil (e pouco investigado) em interações não desejadas durante 

qualquer aula, em relação às quais a escola desenvolveu historicamente meios de 

controlo e punição. O vocabulário que se estabeleceu para caracterizar essas atividades 

entre alunos é desvalorizante ou compreende uma conotação moral, (são “marginais” ou 

“negativas”) (Bronfman e Martinez, 1996), assim os alunos falam com o professor, 

mas, entre eles “tagarelam”. Se se entreajudam em conjunto, no quadro das atividades 

estabelecidas pelo professor, “colaboram”. No entanto se são solidários entre eles por 

sua iniciativa, eles estão a “enganá-lo”. Sirota, referido por Bronfman e Martinez 

(1996), classifica mesmo estas interações como ilegais, quando perspetivadas do ponto 

de vista da instituição. Não obstante essas interações serem estatisticamente 

significativas, ocorrerem em permanência e serem intensas, uma vez que não são 

enquadráveis na dinâmica de funcionamento escolar esperada, são classificadas de 

interditas, desviantes ou recorre-se mesmo à própria negação da sua existência.  

 No ensino clínico esta lógica a que os estudantes estiveram eventualmente 

sujeitos nos períodos teóricos do CLE está completamente ausente, podendo-se 

estabelecer relações fortes entre estudantes que se prolongam para lá do ensino clínico 

em relações de amizade que perduram, pelo menos, até final do curso. 

 As relações que ocorrem entre estes estudantes são referidas como bastante 

importantes porque permitem, fundamentalmente, desenvolver sistemas de suporte face 

a cenários geradores de insegurança, ou emocionalmente intensos. A “partilha”, 

“segurança”, e “ajuda” são termos correntemente utilizados pelos sujeitos para 

descrever a mais-valia que constituem para si os colegas em estágio: 

«Primeiro, uma partilha de experiências porque acho que nós também aprendemos muito 

com a partilha de experiências… «olha, hoje fiz isto, isto e aquilo» ou «vi uma situação 

x», «olha, eu nunca vi isso, desculpa lá, como é que fizeste?» ou «o que é que 

acontece?». Depois também numa partilha de sentimentos, de «não estou a gostar nada 

do estágio», «não estou nada a gostar do enfermeiro» ou «estou a gostar 

muito»”(Jessica, E3.10). 

 Não obstante docentes e orientadores clínicos ou demais enfermeiros, em 

contexto de cuidados poderem (e serem) eventualmente fontes de suporte, parece existir 
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um nível de horizontalidade naquilo que é partilhado que nunca poderá ser atingido 

plenamente com alguém que não “está no mesmo barco” (Daniela, E5.27). 

 Os colegas podem desempenhar uma função de “espelho”: “repara fizeste 

assim” mas também de “referencial” na realização de uma intervenção “ouve, como é 

que se deve fazer quando...?”, mas em que não existe um eventual grau de inibição que 

existiria face a um docente ou enfermeiro do serviço. Muitas vezes os colegas 

constituem-se como o primeiro passo de validação de uma intervenção antes de se 

recorrer às fontes “oficiais”, e como tal também potencialmente um primeiro filtro de 

erros, ditos, grosseiros. 

 O trabalho de equipa realizado entre estudantes é uma ideia central e recorrente 

ao longo do seu discurso, sendo que este trabalho de equipa é muito centrado 

referenciado na dimensão física e mecânica da prestação de cuidados como ilustrado por 

Olga: “É assim, eu…eu senti-me muito bem, senti-me um elemento de uma equipa. Nós 

falávamos todos uns com os outros, ajudávamo-nos, os colegas que estavam com 

doentes mais dependentes, e nós quando despachávamos [os doentes] “independentes” 

dávamos uma mãozinha e interajudávamo-nos.” (E3.14), ou por Sara:  

“É mesmo trabalho de equipa (...) É. Eu agora não tive razão de queixa com nenhum, 

porque nós temos sempre a mesma preocupação era fazer aquilo que era destinado a 

cada um e depois antes de fazer uma pausa ou seja o que for, era ver se todos tinham 

feito tudo o que era proposto fazer. E se havia alguém mais atrasado e o outro ajudar a 

fazer, ou seja, nunca ninguém era deixado para trás, às vezes tinha dificuldade… E 

muitas vezes trocávamos experiências entre nós próprios, uma fazia uma técnica 

primeiro que o outro e dizia como é que era…” (E3.18).  

Mas também corroborado pela observação:  

“Interações frequentes ao longo do tempo entre estudante-estudante. Associam-se em 

pares de trabalho e vão sobretudo ao nível dos cuidados de higiene e conforto 

trabalhando em conjunto, cuidando de cada um dos seus doentes alternadamente 

(quando o seu grau de dependência é mais elevado), ou em função das prioridades que se 

vão revelando. Do discurso salientam-se interações como: “Vamos já levantar o teu 

[doente] porque preciso de ir ler sobre a terapêutica do almoço [para o meu doente]” 

(O6.02). 

 As relações entre estudantes podem ainda ser modeladas por lógicas de 

competição interpessoal, que no entanto parecem ter uma representatividade mínima no 

contexto global das relações descritas. A presença de um professor que represente para 
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os estudantes a figura do avaliador permanente e multidimensional dos estudantes, pode 

desencadear dinâmicas de alianças e oposições entre estudantes dando lugar a distintos 

comportamentos de competitividade, ajuda ao próximo ou o “trabalhar para si”. 

(Alexandre, E3.24; Neusa, E3.13), que no entanto também podem ser objeto de 

regulação intragrupal. 

 

 

 5.2.2.2. Os docentes. 

  

 À semelhança do que sucedeu relativamente à descrição dos processos 

relacionais com os colegas de curso, referenciados fundamentalmente aos contextos de 

ensino clínico, ocorre a mesma tendência quando se analisa a relação com os docentes, 

marginalizando-se em certa medida as relações no contexto escolar. Para este facto 

contribui seguramente uma dinâmica de maior distância entre estudante e docente, no 

contexto de uma aula teórica ou teórico-prática, referida por Bronfman e Martinez 

(1996). Para estas autoras algumas dimensões específicas caracterizam a relação 

clássica entre professor e estudante e de onde se salientam uma estrutura assimétrica 

das relações de poder decorrente em grande medida do saber de cada um, interações de 

natureza ritualizada e pública, com modelos relacionais padronizados, ritualizados e 

preestabelecidos de comportamentos a encenar face a um público numeroso, e um 

padrão de linguagem verbal e estruturado que subordina qualquer outra forma de 

comunicação.  

 Os contextos de ensino clínico, refletindo um certo grau de desestruturação 

(comparativamente a uma aula tradicional), pela relativização do saber do professor 

(que pode não conhecer em profundidade o contexto, e pela presença de outros 

referenciais de saber), pela relação frequentemente individual e próxima entre docente e 

estudante, pela heterogeneidade de situações, e pela eventual dimensão de 

acompanhamento emocional, torna necessária uma reconfiguração do relacionamento 

entre ambos. Esta reconfiguração pauta-se assim pelo estabelecimento de uma relação 

de proximidade e de importante construção de significados para o estudante que no 

momento das entrevistas é facilmente mobilizada na descrição da sua experiência. 

 Daquela que é a interação entre ambos, surge no discurso dos estudantes um 

conjunto de desempenhos do docente com um impacto potencial na construção da 

identidade profissional, de onde se relevam o acompanhamento, a mediação entre 
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contexto escolar-teórico e contexto prático, o estímulo à curiosidade e à pesquisa, o 

suporte (na prestação efetiva de cuidados ou emocionalmente, nos bastidores), e a 

avaliação. Genericamente estas dimensões reenviam continuamente o estudante a um 

processo de identificação mais ou menos bem sucedido com aquele que é o ideal de 

profissional a atingir, definido em grande medida também pelo docente, através dos 

múltiplos e contínuos processos de validação externa que na relação com este vão 

sucedendo. 

 Curiosamente não transparece na análise do discurso dos estudantes uma 

dimensão evidente do docente como modelo para a prática profissional, talvez 

decorrentemente do facto de o desempenho dos docentes de enfermagem não incluir 

habitualmente a prestação efetiva de cuidados de enfermagem. 

 Um aspeto que emerge de uma forma bastante marcada, e com implicações para 

o modo como a instituição escolar perspetiva a sua filosofia de acompanhamento de 

estudantes em ensino clínico, é a grande heterogeneidade que, a atender aos relatos dos 

estudantes, se manifesta nas lógicas de acompanhamento pedagógico de estudantes por 

parte dos docentes, ou dos enfermeiros contratados que desempenham a função de 

orientação em ensino clínico por parte da escola, como se denota desta intervenção de 

Paula:  

“...depende de professor para professor. Eu no ano passado tive um professor aqui no 

hospital... que acho que não foi benéfico, pelo menos comigo, porque simplesmente 

estava ali para que se nós errássemos cascar, que é mesmo o termo... e este ano tenho 

também outra professora comigo que está lá simplesmente para nos ajudar, ensinar-nos, 

proporcionar confiança, tem connosco uma relação de cumplicidade que faz com que nós 

tenhamos mais confiança, mais segurança naquilo que estamos a fazer. (...) No ano 

passado era uma pessoa da escola, este ano é de fora para fazer o papel de pessoa da 

escola.”(E3.15). 

 Não obstante alguma heterogeneidade ao nível da filosofia de orientação 

pedagógica decorrente do momento curricular em que se inserem as práticas clínicas, ou 

de eventos contingenciais, a tendência dominante é que, do ponto de vista da análise do 

discurso dos estudantes, as competências e práticas pedagógicas dos docentes, ou 

daqueles que desempenham as suas funções, são altamente variáveis em função dos 

próprios indivíduos. Em acréscimo, a discrepância relativa ao ideal de acompanhamento 

pedagógico não parece estar associada ao “ser” ou “não ser” docente, ela parece estar 

mais associada à variabilidade individual da personalidade dos orientadores, facto este 
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que será também evidente na análise que os estudantes fazem dos orientadores de 

ensino clínico dos contextos e que coloca questões relativamente à aparente 

heterogeneidade da conceção do ato pedagógico e respetiva prática por parte dos atores 

envolvidos neste processo. 

 Também a presença regular e frequente do docente em ensino clínico é objeto de 

apreciação pelos estudantes como tendo um impacto positivo na sua aprendizagem, 

como refere Pedro:  

“...porque havia professores que iam só para avaliação formativa, sumativa. Para além 

daqueles momentos em que podíamos refletir um bocadinho sobre o que é que tinha sido 

o desenvolvimento ao longo do estágio, não passava muito daí. Mas os orientadores que 

tiveram mais próximos, creio que foram fundamentais porque salientavam o que é que 

estávamos a fazer bem, o que fazíamos mal, no que é que podíamos investir mais, em 

termos de competências, e assim organizava o nosso estudo, a nossa visão…” (E5.16). 

 

 

 5.2.2.3. Os enfermeiros dos contextos de prática. 

  

 Relativamente ao trabalho desenvolvido com os enfermeiros orientadores dos 

contextos de ensino clínico, o que predomina do ponto da vista das relações que se 

estabelecem é, mais uma vez, a heterogeneidade. Esta é expressa em diferentes 

dimensões que passam pelas grandes diferenças que os estudantes experienciam quer do 

ponto de vista do grau de acolhimento e disponibilidade para o acompanhamento pelos 

elementos da equipa, quer do ponto de vista das expectativas que os enfermeiros têm 

dos seus saberes e dos objetivos do ensino clínico, quer, por fim, da própria tipologia de 

acompanhamento que é realizada e que está intimamente realizada com a natureza do 

ensino clínico em causa. 

 A disponibilidade para a orientação dos estudantes pelos enfermeiros dos 

serviços, tal como ela é sentida pelos sujeitos deste estudo, parece poder situar-se num 

continuum que se estabelece entre, por um lado, o pólo da disponibilidade total em que 

a lógica de assistência ao estudante coexiste funcionalmente com a lógica de assistência 

ao utente, e em que predomina no contexto em causa uma dinâmica orgânica face a uma 

dinâmica ritualística (Serra, 2005b), e por outro lado o pólo da indisponibilidade em que 

os enfermeiros dos serviços podem desenvolver atitudes e comportamentos de 

desimplicação face à orientação dos estudantes. Estes dois extremos são exemplificados 
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respetivamente nas intervenções de Sara: “então ajudavam-nos e chamavam-nos para 

ver coisas novas, para experimentar, tinham paciência, explicavam “n” vezes se fosse 

preciso, se errássemos, que é normal errar, eles desculpavam, diziam «estejam à-

vontade, isso faz parte, não se preocupem, se tiverem dúvidas venham perguntar»” 

(E3.18) e de Carlos: “Não interagiam connosco. Respondiam ao que nós perguntávamos 

e pouco mais. (...) Aliás, qualquer apoio que houvesse, não havia apoio por parte da 

equipa de enfermagem que trabalhava lá...” (E3.26). 

 Do ponto de vista da construção da identidade profissional dos futuros 

enfermeiros, um aspeto central que está em causa nesta disparidade de disponibilidades 

dos profissionais é o sentido de inclusão e de pertença a uma equipa, tal como 

referenciado em outros estudos (Levett-Jones e Lathlean, 2007; Levett-Jones et al., 

2008). Ainda que nos momentos iniciais de qualquer ensino clínico o que mobilize os 

estudantes seja fundamentalmente uma lógica de sobrevivência num contexto físico e 

social que desconhecem e procurem essencialmente segurança, posteriormente o que 

emerge parece ser a necessidade de serem reconhecidos, em primeiro lugar como 

pessoas, e em segundo lugar como elementos da equipa em que se inserem na mesma 

linha do que os resultados do estudo de Grealish e Ranse (2009), em que para 

estudantes (estes em início de curso), aprender a ser enfermeiro estava menos 

dependente das qualidades do contexto clínico do que da qualidade das relações 

estabelecidas com os outros atores. O sentimento de inclusão num grupo é tal como já 

referenciado anteriormente (Martintot, 2009), uma condição indispensável à construção 

identitária profissional, na medida em que é através dela que se operam quer os 

processos de comparação interindividual, quer os processos de identização e de 

identificação face a outros grupos de profissionais. 

 Relativamente às expectativas que os enfermeiros orientadores têm sobre os 

saberes dos estudantes, mais uma vez parecem coexistir distintos modos de valorização 

dos mesmos. Na perspetiva dos estudantes, nas situações em que os enfermeiros 

desconhecem as suas competências prévias ou aquelas que se pretendem desenvolver, 

pode haver posturas de inclusão no sentido de promover a continuidade possível entre 

saberes adquiridos, objetivos do ensino clínico e contingências contextuais, como ilustra 

Helena:  

“Em primeiro lugar todos eles perguntaram primeiro o que é que nós sabíamos fazer ou 

o que era suposto naquele estágio fazer, se era só observação ou se já podíamos fazer 
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algumas coisas, depois de explicarmos o que é que já podíamos fazer eles deram-nos 

total liberdade nisso.” (E3.08).  

 Ou, inversamente, sucedem dinâmicas de descontinuidade na adequação entre 

aquilo que são os adquiridos dos estudantes, as competências a atingir e as 

possibilidades do contexto como exemplifica Elsa:  

“...havia enfermeiros que punham aquela barreira, e que quase ignoravam aquilo que 

sabíamos. Ou seja para elas, nós sabermos ou não, era indiferente. (...) Por exemplo 

numa consulta de Diabetes onde eu estava: «Ah, depois ligas a máquina.» [Enfermeira]. 

«Sim, mas o BM [teste de glicemia] eu já fiz» [Elsa]. «Não, mas tu não sabes, tudo o que 

fizeste não interessa, o que eu sei é que interessa» …foi mesmo assim...” (E3.05). 

 A própria tipologia de acompanhamento dos estudantes, que decorre da natureza 

e objetivos do ensino clínico determina dinâmicas distintas de relacionamento entre 

estudantes e enfermeiros. Assim, a relação de proximidade com o desenvolvimento de 

um trabalho a pares, e de acompanhamento personalizado sucede principalmente nos 

contextos de ensino clínico comunitário, ou na segunda metade do CLE em que, em 

regime de internamento os estudantes são atribuídos a um só orientador. Pelo contrário 

a experiência de ensino clínico em grupo favorece algum anonimato por parte dos 

estudantes e um acompanhamento menos personalizado:  

“No centro de saúde eram sempre aquelas quatro enfermeiras que estavam sempre 

connosco, tivemos um acompanhamento se calhar... mais regular. Enquanto no hospital 

a equipa, eles eram tantos que estavam sempre a rodar, enfim havia um ou dois é que 

íamos vendo todos os dias mas portanto não havia tanta cumplicidade, digamos assim.” 

(Helena, E3.08).  

 A observação parece confirmar esta constatação, com efeito no momento 

registado em que estavam presentes no ensino clínico em hospital um grupo de cerca de 

dez estudantes e um docente, denota-se um registo diferente de interação entre 

estudante-docente e estudante-enfermeiro. Na primeira destas díades a relação tende ser 

mais prolongada no tempo, no corredor do serviço ou numa sala de trabalho. Com o 

docente há, não só lugar ao questionamento ou esclarecimento de dúvidas, mas também 

descrição e discussão de situações, ao passo que com os enfermeiros do serviço, que 

estão em permanente trânsito entre diferentes atividades, as interações parecem 

temporalmente mais limitadas, e depois da interpelação inicial a intervenção do 

enfermeiro é tendencialmente prescritiva da atividade do estudante (O6.03). 
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 Independentemente das heterogeneidades registadas pelos estudantes ao nível da 

relação que estabelecem com os enfermeiros dos serviços, estes são vistos como 

modelos de desempenho profissional em relação aos quais os próprios estudantes se 

poderão ou não identificar:  

“Eu acho que os enfermeiros orientadores são sempre um ponto de referência, claro que 

depois isto depende sempre da pessoa que nos está a orientar, mas eu acho que, 

independentemente disso, são sempre um ponto de referência que nos ajudam no nosso 

desenvolvimento profissional e pessoal e acabam por ser sempre um modelo, mesmo 

que… por que há… mesmo que nós, na nossa opinião, aquela pessoa não seja um bom 

profissional e tenha atitudes com as quais a gente não concordamos, nós também 

aprendemos pela negativa, por aquilo que nós vemos… para nós está a ser mal feito, mas 

nós podemos ter a comparação do que era suposto ser feito e não está...” (Daniela, 

E5.27). 

 

 

 5.2.2.4. Outros profissionais. 

  

 O relacionamento próximo e prolongado com elementos de outras equipas 

profissionais sucede ao longo do CLE quase exclusivamente durante o ensino clínico. A 

inclusão dos estudantes em equipas multidisciplinares revela-se uma dimensão da sua 

experiência com um potencial praticamente inesgotável do ponto de vista da construção 

da sua identidade profissional:  

“Eu acho que as pessoas aceitam bem o facto de nós sermos estudantes, e às vezes até se 

esquecem que nós somos estudantes, e incluem-nos imediatamente nas suas conversas, 

no seu dia a dia, nas suas rotinas… e por um lado é bom, porque nós somos recebidos ali 

e sentimo-nos integrados, mas por outro sentimos um bocado de medo, sou aluna, há 

coisas que eu não sei, se calhar tenho de ir um bocadinho mais devagar.”(Fernanda, 

E5.29). 

 Os estudantes descrevem um sentimento de inclusão nas equipas, que vai 

gradualmente aumentando ao longo do curso, e que, segundo analisam, decorre por um 

lado do seu próprio sentimento de segurança em si mesmos, baseado na experiência de 

ensinos clínicos anteriores, e por outro lado por uma sensação de validação externa 

pelos outros profissionais, ao saberem que “já estou no 4º ano” (Elsa, E5.05; Rodrigo, 

E5.17; Gisela, E5.07). A progressiva inserção nas equipas, fruto de uma autonomia 
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progressiva, permite paulatinamente a libertação do espaço e ação imediatas do 

orientador e o contacto com outros profissionais, enfermeiros ou não. 

 De uma forma geral os estudantes descrevem bons processos de integração nas 

equipas por onde passaram, trabalhando em conjunto com a generalidade dos 

profissionais. Paralelamente, do ponto de vista das dinâmicas de relacionamento 

interprofissional, parece mais uma vez reinar a heterogeneidade, dado que as 

modalidades de trabalho em equipa parecem variar frequentemente de contexto para 

contexto, ou mesmo no seio de um dado contexto variar de indivíduo para indivíduo. 

Neste aspeto o relato de Elsa, ainda que reportado às relações interprofissionais dos 

enfermeiros com os médicos, é representativo do sentimento de parte importante dos 

estudantes relativamente às relações com outras equipas de profissionais:  

“…no mesmo ano tive exemplos de relações boas de equipa, em que cooperam e 

respeitam os limites e as capacidades de cada um, tal como tive exemplos de muita 

austeridade e… e de lutas de poderes e de invasões um bocadinho no que seriam as 

tarefas de uns e de outros.” (E5.05).  

A descrição de Rodrigo enquadra-se na mesma linha:  

“Depende das equipas, pronto, há equipas em que se valoriza a área de cada um e, 

portanto, as contribuições de cada um são, digamos, tidas em conta, mas há equipas que 

também… talvez tenha sido… tenho encontrado poucas, em que existe mais uma 

verticalidade em termos de importância das áreas...” (E5.17).  

 Do trabalho realizado pelos estudantes nas equipas e das relações que aí 

estabelecem com outros profissionais parecem surgir, algumas distinções entre o 

trabalho conjunto com médicos, e com auxiliares, face ao trabalho com outras equipas. 

 Sobre a relação com os médicos emergem em alguns discursos duas nuances 

específicas. Em primeiro lugar, uma diferenciação na acessibilidade ao médico, em 

relação a outros profissionais, já que a tendência generalizada parece ser o trabalho em 

equipa efetivo, mas por vezes entre o estudante de enfermagem e o médico parece 

existir a necessidade de um intermediário privilegiado que é o enfermeiro orientador ou 

outro elemento da equipa de enfermagem (O6.02). Em segundo lugar, uma 

diferenciação no grau de rigor da comunicação técnica com os médicos, que exige uma 

maior ponderação que em relação a outros. Fernanda sintetiza numa passagem estas 

duas lógicas:  
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“Nós não fazemos, normalmente, essa relação diretamente com os médicos… (...) Com 

os outros profissionais, por vezes, é muito mais fácil o contacto, é mais fácil falar com os 

fisioterapeutas… há maior abertura. (...) há ideia que transmitir uma informação errada 

ao médico é mais grave do que um contacto errado com os outros profissionais… há essa 

ideia.” (E5.29). 

 Sobre a relação dos estudantes com os auxiliares, um dos elementos centrais é a 

marcada proximidade ao longo dos respetivos desempenhos a um nível físico e 

continuado no tempo:  

“Com os auxiliares de ação médica, considero que eram as pessoas com quem nós, 

estudantes, conseguíamos estabelecer uma melhor relação. Porque estão sempre prontos 

para ajudar, simpáticos e depois nós também sentimos que estamos mais à vontade 

porque não temos aquela… não estamos sempre... «e agora vai sair uma pergunta e a 

gente não sabe»... eles estão só para nos ajudar e muitas vezes sabem mais que nós 

porque têm anos de experiência…” (Alexandre, E5.24).  

 Esta proximidade contribui para tornar os auxiliares num importante (e 

reconhecido) recurso de saberes e de apoio na realização das ações dos estudantes. No 

entanto o trabalho conjunto parece favorecer uma certa fusão de atividades em domínios 

que tradicionalmente incluem ações menos valorizadas no seio da enfermagem. Um 

exemplo ilustrativo desta questão e observado durante o ensino clínico remete à 

atividade do “fazer” a cama dos doentes internados (O6.03). Alguns estudantes fazem as 

camas dos doentes que estão ao seu cuidado ainda que estes sejam independentes e não 

estejam permanentemente acamados, embora esta atividade pareça ser feita 

exclusivamente pelos auxiliares, nos outros doentes que não têm alunos. Uma aluna 

refere mesmo que esta será prática corrente no serviço quando há estudantes. Assim, à 

assunção do cuidado holístico ao doente, parece estar inerente também a 

responsabilidade por parte do estudante de zelar pela organização e arrumação da 

respetiva unidade (espaço que compreende a respetiva cama, a mesa de cabeceira, e um 

armário). No entanto, a passagem desta tarefa, à semelhança de outras (como a 

supervisão da alimentação ou a supervisão/realização de higienes) que parecem ser 

consideradas menos diferenciadas, situadas no cruzamento, não dos territórios 

profissionais prescritos de enfermeiros e auxiliares, mas sim do território da prática real, 

constitui um modo de valorização dos auxiliares, podendo contribuir para a manutenção 

de um ascendente daqueles sobre os estudantes na hierarquia social do serviço.  



250 
 

 É pois, nos meandros dos contextos de ensino clínico, qual trama de 

informalidade urdida pela interação das personalidades locais, das disputas mais ou 

menos latentes entre grupos profissionais e da efetivação e reconfiguração dos 

territórios profissionais, e muito para lá da prática profissional “asséptica” prescrita pela 

escola ou pelos normativos profissionais, que os estudantes aprendem também a ser 

enfermeiros. É pela via informal que se aprendem as fronteiras profissionais, o seu grau 

de permeabilidade, as suas interseções, tangencialidades, sentidos proibidos, limiares de 

transponibilidade e até os vazios, e simultaneamente se constrói a representação de que 

a variabilidade das dinâmicas é tão vasta quanto o número de contextos, ou, no limite, 

de relações interpessoais. 

 Do mesmo modo se aprendem as hierarquias informais locais (e funcionais) cuja 

manutenção é assegurada por um inconsciente coletivo onde estão representadas 

relações de saber e de poder que configuram e nutrem, por um lado, diferenciadas 

reciprocidades nas relações pessoais e profissionais, por outro lado distintas lógicas do 

uso individual dos espaços e tempos dentro dos contextos. Efetivamente, e sem que isso 

faça parte de qualquer currículo prescrito, o estudante aprende que o contacto com os 

médicos pode envolver uma certa deferência, e que estes têm prioridades, ou 

exclusividades no acesso à informação (os processos clínicos por exemplo), ou no uso 

de espaços específicos. Simultaneamente desenvolve-se um trabalho de proximidade 

com os auxiliares que pode permitir em domínios específicos um certo grau de 

indiferenciação das competências de uns e de outros.  

 A este propósito, note-se a título comparativo e a partir de estudo prévio de Serra 

(2005a), uma representação sobre as relações interprofissionais, de contornos 

semelhantes construída por utentes de um serviço de internamento, e cujos resultados 

apontavam para um cenário semelhante, em que para estes parecia coexistir uma relação 

de dependência hierárquica dos enfermeiros em relação aos médicos, e de, em largos 

domínios, uma certa fusão da prestação de enfermeiros e auxiliares, à exceção da 

administração de terapêutica, exclusiva dos primeiros. 

 

 

 5.2.2.5. Os familiares/significativos. 

  

 Processando-se fora do espaço físico dos cenários onde decorrem os momentos 

formais do CLE, as relações com pessoas significativas, de onde se destacam os 



251 
 

familiares, os amigos ou o(a) namorado(a), são também representativas do ponto de 

vista da construção identitária destes estudantes. 

 Face a um imaginário inicial presente no círculo de relações sociais da maioria 

destes sujeitos, que conotava a enfermagem como uma profissão com um grande valor 

intrínseco mas secundarizada em relação à medicina, uma das notas mais salientes que 

resulta da análise do seu discurso é o facto de ao longo do CLE, o processo que ocorreu, 

internamente, de revalorização da profissão e simultaneamente de legitimação da sua 

frequência, ocorrer paralelamente direcionado para o exterior. Efetivamente uma parte 

importante das interações com familiares e amigos que incluam referências à sua 

frequência do CLE, exigiu aos estudantes, sobretudo nas fases iniciais deste, um 

importante dispêndio energético dirigido à mudança de representações face à profissão, 

e consequentemente face à imagem que os seus significativos reelaboram sobre si. Por 

vezes este trabalho de conversão dos outros ao universo simbólico e material da 

enfermagem assume contornos missionários, e teve, segundo os estudantes que o 

referem, elevadas taxas de sucesso. 

 Mas o processo de projeção de representações não é unidirecional, ou seja, não 

são apenas os familiares e amigos que estão sujeitos à ação formativa dos estudantes 

sobre o que é a enfermagem e sobre o que fazem os enfermeiros. Também no sentido 

inverso os estudantes têm que gerir continuamente uma imagem de si mesmos para 

outros que pode ou não corresponder àquela que pretendem projetar. Jessica ilustra esta 

questão referindo uma expectativa de terceiros face ao seu dever de mostrar 

disponibilidade e entrega total aos outros, independentemente do contexto espacio-

temporal, e terminando com uma reação em tom de desabafo:  

“Sem dúvida que a maneira de outros que nos são próximos nos verem se altera, até 

porque quase sempre olham para nós pensando sempre que seremos enfermeiros, as suas 

expectativas são desta forma alteradas e quando correspondem ou não à sua ideia de 

enfermeiros mencionam isso. Uma situação que acontece com muita frequência é quando 

ajudo a minha avó a levantar-se do sofá, ela diz sempre “Ai obrigada, assim é que és 

uma boa enfermeira”; agora se pelo contrário não demonstro boa vontade para ajudar 

algum dos meus familiares a fazer alguma coisa dizem sempre: “Nem sei como é que 

vais ser enfermeira!”, como se um enfermeiro não tivesse direito a ser preguiçoso em 

casa.” (Q2.10/Q4).  

Na mesma linha, Helena relata uma situação em que é vista por outros como um 

exemplo de altruísmo conotável com a profissão:  



252 
 

“Os meus amigos quando me mostro mais compreensiva com alguém ou faço algum 

gesto mais solidário dizem me “estás mesmo no curso certo”. A última situação 

engraçada foi no meu jantar de anos em que estavam misturados os meus amigos do 

curso e outros do secundário etc… No final sobrou bolo de aniversário e eu e algumas 

colegas do curso de enfermagem tomámos a iniciativa de oferecer o bolo a uns sem 

abrigo que estavam ali na zona, e a pedir dinheiro e comida a quem jantava na zona, os 

meus colegas (não enfermeiros) disseram algo do género: «Isto é mesmo coisas à 

enfermeira!»”(Q2.10/Q4). 

 Os estudantes no meio social externo à escola sentem que começam a ser 

entendidos por outros como referência num domínio específico do saber, sentindo que 

as expectativas sobre si vão aumentando. Colocam-se lhes questões sobre doenças, 

sintomas, pedem-se lhes prescrições de comportamentos: “«O que é que achas que eu 

faça aqui, nesta situação?»” (Maria, E5.12), pelo que são levados a ativamente a 

perspetivarem-se e a posicionarem-se como profissionais:. Num prolongamento do 

tratamento que têm nos contextos de prática clínica, são também “rebatizados” 

familiarmente, acrescendo agora a designação correspondente à futura profissão, 

tornada prefixo: “Agora deixei de ser chamada pelo meu próprio nome, sendo chamada 

por Sra. Enfermeira, pelos meus amigos.” (Gisela, Q2.07/Q4); "«Então Senhora 

Enfermeira como é que está?»" (Paula, E3. 15). 

 Para quem já trabalhava na área, como Neusa (Q2.13/Q4) não há uma mudança 

radical sentida no modo como os outros os veem, sentindo neste aspeto uma certa 

continuidade com a imagem anterior. 

 Constituindo na maioria dos relatos um apoio fundamental ao longo do CLE, no 

processo de se tornarem enfermeiros, alguns estudantes têm no entanto que gerir em 

casa as expectativas de uma família que ainda vê para si, no horizonte a possibilidade de 

seguir outro rumo profissional independentemente do facto de a enfermagem ter 

passado a ser para estes estudantes (pelo menos discursivamente) a meta para a qual se 

trabalha: 

 “Normalmente, os meus pais mandam assim umas boquinhas: «Ai tive ali com um 

amigo meu que tem um sobrinho que está a tirar medicina na República Checa. Ele disse 

para te mandar um recado: se é mesmo medicina que tu queres para não desistires.» (...) 

Lá em casa tou um bocadinho farta desta conversa porque já deixei bem claro que estou 

a gostar de enfermagem.” (Cláudia, E3.03). 
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 Em síntese, o impacto que as expectativas da família e demais significativos 

exercem sobre o modo como os estudantes se perspetivam a si próprios e se lhes 

mostram, a par do facto deste impacto se processar num contexto exterior aos 

momentos formais escolares, concorre para o encerramento de um círculo em torno dos 

estudantes com um importante reflexo na sua construção identitária. No fundo, a família 

e significativos, pelas respetivas projeções e demandas nos e aos estudantes reforçam 

uma construção de sentido acerca do tornar-se enfermeiro. 

 

 

 5.2.2.6. Os utentes. 

  

 A relação estabelecida com os utentes no decurso das múltiplas experiências 

como estudante do CLE, vem-se a revelar de marcada importância no modo como os 

estudantes constroem uma série de representações sobre a profissão, de si próprios para 

si e de si próprios para outros.  

 Os utentes são para o estudante um foco de atenção e de relação central (por 

vezes único), e como já notado anteriormente, a relação que estabelecem entre si 

estende-se para lá dos espaços-tempos de ensino clínico podendo invadir em 

permanência o seu espaço íntimo psicológico. Simultaneamente o utente e as suas 

necessidades são um dos eixos organizadores principais, quer da ação e do pensamento 

dos estudantes em ensino clínico, quer enquanto objeto de estudo durante o ensino 

teórico.  

 Não obstante esta centralidade, um dos principais aspetos que emerge da análise 

do discurso dos estudantes é o facto de ela mesma não ser também centralmente referida 

quando é solicitado aos sujeitos que se pronunciem sobre quais as pessoas que foram 

importantes para si durante o percurso ao longo do CLE. Ao longo das terceiras 

entrevistas surge uma tendência praticamente generalizada de estrutura de resposta à 

questão: “Que pessoas foram importantes para si ao longo deste percurso de quatro anos 

no CLE?”. Primariamente os estudantes vão elencando os profissionais com que 

trabalharam e aprenderam, os docentes, os colegas, e eventualmente os familiares, mas é 

inexpressivo o número de vezes que os utentes são descritos sem ser necessário por 

parte do entrevistador a introdução específica de uma questão como: “E os utentes? 

Foram importantes? Se sim, em que medida?”. É na resposta a esta questão que se 

revela verbal e não verbalmente que os utentes representam de facto um papel 
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incontornável na experiência dos futuros enfermeiros. O padrão de resposta mais 

comum compreende ao nível não verbal uma expressão de surpresa inicial pela questão, 

mas que rapidamente dá lugar a frases como:  

“Os doentes... no meio disto tudo ficam muito bem, porque são os primeiros. Mas eu aí já 

não considero tanto como sendo mais ou menos importantes, porque já nem coloco essa 

questão…são os primeiros, são os mais importantes e… é sempre de quem eu gosto mais 

de receber feed-back.” (Elsa, E5.05);  

“Os doentes?... sim... os doentes foram muito importantes... pelo feedback do primeiro 

doente que tive, lembro-me muito bem eu também ia percebendo se estava a fazer as 

coisas bem ou não, ainda por cima porque era uma pessoa que já estava doente e no 

hospital há muito tempo.”(Helena, E5.08). 

 As representações que os estudantes  elaboram sobre as expectativas que os 

utentes têm sobre o seu desempenho, tornam-se altamente condicionadoras da sua ação, 

sobretudo em fases iniciais do CLE. O fator contribuinte de maior importância para este 

facto parece ser um sentimento de insegurança que os estudantes revelam relativamente 

aos seus conhecimentos, pois esperam que os utentes depositem neles confiança, não 

estando no entanto seguros de que tenham os instrumentos necessários para não os 

desapontar nessa expectativa, tal como refere Fernanda:  

 “Porque as pessoas olham para nós como se já fôssemos profissionais e de repente 

nós não sabemos que resposta havemos de dar às pessoas a não ser «Olhe, desculpe eu 

estou em estágio». (...) Acho que esperam sempre respostas e é aí que nós nos sentimos 

menos à vontade, porque não sabemos bem que respostas havemos de dar, ou se não 

havemos de dar, ou não dando, como é que o fazemos.” (E3.29).  

 A análise do discurso dos estudantes não permite no entanto clarificar se de facto 

emerge da prestação de cuidados um sentimento de insuficiência da sua parte, ou se, 

noutra lógica, o receio dos estudantes não é fundamentalmente uma projeção da sua 

insegurança na descrição que elaboram das expectativas dos utentes. O que parece 

prevalecer a partir desta análise é que a realidade é caracterizada por um misto destas 

duas dimensões.  

 Outro dos eixos estruturantes que os estudantes atribuem à relação que 

estabelecem com os utentes estabelece-se em torno da comunicação. Esta parece ser um 

meio para a prestação de cuidados de saúde mas também e simultaneamente um fim em 

si mesma. O processo de aprendizagem de uma profissão com uma marcada carga 
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ideológica a que está inerente a “relação com o outro” determina nos estudantes a ideia 

de que o cuidado de qualidade decorre da operacionalização de competências 

comunicacionais. Assim, transparece nos discursos uma necessidade sentida de dever 

comunicar com os utentes, que é fonte de dificuldade nas experiências inaugurais, tal 

como no estudo de Hoyles et al. (2000), em que a primeira experiência de estabelecer 

uma conversação com utentes (que eram afinal um estranho) também se revelou difícil.  

 A importância atribuída à comunicação com os utentes no estabelecimento de 

uma relação terapêutica é de tal ordem que pode dar origem a uma dicotomização 

“natural” de “doentes que comunicam” e de “doentes que não comunicam”. Em 

acréscimo, sendo que comunicar, implicitamente determina a competência para ouvir, 

os estudantes pensam que os utentes esperam deles disponibilidade para os ouvir, e em 

registos bastante diversificados: “eu converso de tudo, sobre os assuntos todos, se eles 

tiverem dúvidas, se eles quiserem falar de futebol, televisão, eu sei falar de tudo. E 

também agora a competência, a aquisição de saber ouvir, estar ali, esperar que a pessoa 

desabafe ou fale” (Vera, E3.21). 

 As dificuldades associadas à comunicação com os utentes são vividas de forma 

intensa, têm impacto no sentimento de autoeficácia dos estudantes e quando se revelam 

especialmente difíceis podem gerar sentimentos de impotência nos futuros enfermeiros, 

tal como referia um dos estudantes na observação realizada num contexto de 

internamento de saúde mental (O6.06), que embora já tivesse três anos de curso o facto 

de não comunicar o deixava frustrado. Uma das dificuldades comummente elencadas é 

a incapacidade inicial de negociar assertivamente com os utentes (ou de assumir com 

estes posturas mais diretivas), no sentido de condicionar o seu comportamento com 

vista à realização de uma ação terapêutica, que aumenta substancialmente se o doente 

for “pouco comunicativo”, “agressivo” ou “teimoso”. Outra das dificuldades está 

relacionada com a gestão de informação “delicada” sobre o utente, que ele próprio 

desconhece:  

“Alguns esperam que nós lhe digamos tudo o que eles têm, por exemplo quando um 

doente não tem certeza do seu diagnóstico, faz perguntas e faz perguntas que se calhar 

não fazia ao enfermeiro porque sabe que ele não lhe vai dizer mas a nós tenta ali entrar 

para ver se a gente descai.” (Maria, E3.12);  

“...sei que fui assistir à operação, fui com ela para o bloco eu lembro-me do cirurgião 

iniciar a cirurgia e disse «Não vale a pena, é um caso perdido.» então fechou-se [a 

sutura]… E lembro-me que a senhora acordou preocupadíssima para saber como é que 
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tinha corrido e ninguém foi capaz de dizer, a senhora voltou e claro que era eu que ali 

estava com ela, no serviço de internamento, na cirurgia, e exatamente era eu que ia ter 

essa responsabilidade era comigo que ela se sentia mais próxima, e ela sabia que eu 

estava na cirurgia, era a mim que ela ia perguntar. E lembro-me de ter que lhe dar uma 

resposta de que não sabia como é que tinha corrido porque não estava dentro do 

assunto, mas custou-me... custou-me.” (Sara, E3.18);  

 ou como sintetiza Vasco: “Não é fácil ser a fonte de informação mais próxima 

dos utentes, e sermos “bombardeados” com perguntas que não podemos responder mas 

que têm direito a resposta.” (IC4.20). 

 Para grande parte dos estudantes o utente desempenha um papel de formador 

informal, mas efetivo, na sua aprendizagem, por um lado pela partilha da sua 

experiência de doente e de saberes sobre modos de gestão da sua doença, ou de 

intervenções associadas ao tratamento (Dora, E3.04; Maria, E5.12; Helena, E3.08), por 

outro ao nível da gestão da comunicação (Alexandre, E3.24; Tiago, E3.19), mas 

também ao nível do desenvolvimento pessoal pela partilha de experiências de vida 

(Daniela, E5.27). 

 Não obstante a família ser um foco central do discurso sobre a intervenção da 

enfermagem, ela está praticamente ausente dos relatos dos estudantes, emergindo 

marginalmente em relatos sobre interações com o utente-objeto-de-cuidados em que 

alguns familiares estão envolvidos, mas nunca sob a forma de família-objeto-de-

cuidados, situando-se as exceções a este padrão na prestação de cuidados na 

comunidade ou a crianças, sendo que nestas últimas os pais surgem mais como uma 

extensão da criança-objeto-de-cuidados do que formando uma entidade destinatária de 

cuidados (Inês, IC4.09; Dora, IC4.04). 

 As razões da ausência da família dos relatos não se tornam claras pela análise 

dos mesmos, mas parecem estar fundamentalmente relacionadas com um enfoque da 

atenção dos estudantes de enfermagem centrado sobretudo no indivíduo e menos 

centrado no seu entorno social. No domínio do internamento hospitalar parece mesmo 

haver uma grande descontinuidade de espaços e tempos, entre os circuitos dos 

estudantes e os dos familiares, cujas causas são atribuídas por uma enfermeira de um 

serviço em que se procedeu a observação de práticas à renitência que os estudantes têm 

em abordar as famílias talvez porque não as entendam verdadeiramente como um 

recurso para o cuidados aos utentes (O6.05). Independentemente das causas, Jessica faz 

uma estimativa quantitativa sobre as famílias com que contactou durante o CLE:  
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“Com as famílias… nos ensinos clínicos onde eu estive, não há… pelo menos em meio 

hospitalar, então, não há muito contacto com as famílias e o contacto é muito curto. (...) 

Ao longo dos três anos não houve muito... em alguns casos, mais do que noutros, mas se 

eu fosse... em 100 doentes que prestei cuidados, para aí 30 foi com quem tive contacto 

com a família. Acho que ainda é um bocadinho descurado.” (E5.10). 

 O modo como os estudantes se referem àquele que é o seu objeto de trabalho 

pode ser também considerado significativo da forma como eles próprios se posicionam 

face ao mesmo. Simultaneamente, a terminologia usada para designar aquele que 

usufrui de cuidados de saúde é diversificada, e denota, em cada caso, diferentes 

conceções dos modelos de prestação de cuidados em uso e consequentemente do lugar 

que está reservado para o desempenho dos vários atores em cada um desses modelos. 

 “Doente” é um dos termos mais correntes e enquadráveis no modelo 

paternalista, já anteriormente referido com maior detalhe e atribuído a Sommer-Péré 

(2000), e que se distingue pela assimetria entre saberes e poderes entre técnico e 

indivíduo alvo de cuidados de saúde. Menos frequentemente utilizado (em Portugal), o 

termo “paciente”, enquadra-se também neste modelo. Outra designação, a de “cliente”, 

é central em alguns modelos de prestação de cuidados de enfermagem, e é enquadrável 

no cenário contratual de Sommer-Péré (2000), baseado nos princípios da autonomia, do 

direito à informação, e da livre escolha. Finalmente o termo “utente” tem-se afirmado 

progressivamente no discurso das instituições, e configura uma lógica compatível com o 

modelo pedagógico da mesma autora, reconhecendo alguma assimetria nos saberes na 

relação cuidador-cuidado subentendendo, adaptação e capacidade de negociação por 

parte do técnico de saúde. 

 A análise da frequência relativa do uso destes termos (apresentada no Quadro 8), 

ao longo dos vários momentos de colheita de dados constituídos pelo discurso dos 

estudantes, revela algumas tendências que refletem de facto o modo como os estudantes 

se posicionam face ao seu objeto de trabalho.  
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Quadro nº 8 - Variação da frequência do uso dos termos doente/cliente/utente/paciente, ao longo do 
discurso dos estudantes. 

 No início do curso  

(1ªs entrevistas) 

Ao longo do curso  

(2ª e 3ªs entrevistas, incidentes críticos e 

questionário) 

Designação 

usada 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Doente 111 84,7% 619 70,4% 

Cliente 0 0 18 2% 

Utente 5 3,8% 232 26,4% 

Paciente 15 11,4% 8 0,9% 

Total 131 100 879 100 

 

 De notar a hegemonia do uso do termo “doente”, quer antes de iniciar o CLE, 

quer ao longo do mesmo, que se pode atribuir basicamente ao caldo cultural em que 

estes estudantes estão imersos, e simultaneamente a uma conceção de trabalho na área 

da saúde baseado na assistência à doença (e por consequência ao indivíduo portador de 

doença, que passa a ser identificado com ela). Um decréscimo relativo no uso do termo 

“doente” parece fundamentalmente estar relacionado com a incorporação ao longo do 

curso no discurso dos estudantes da designação de “utente”, mais direcionada para a 

prestação de um serviço a outro. 

 Por outro lado o desuso da palavra “paciente” após o início do curso pode estar 

relacionado com uma conceção dos contextos de prestação de cuidados muito baseada 

no consumo, prévio à entrada no curso, de séries ficcionais anglo-saxónicas na área da 

saúde, em que predominantemente se usa o termo “patient”, mas que não é 

habitualmente usado no contexto português. 

 Finalmente, é de salientar o uso residual do termo “cliente”. Das 18 vezes que 

ocorre durante o curso, 5 delas reportam-se a uma consideração de Jessica (E3.10) sobre 

o próprio termo, induzida pelo entrevistador. Sendo um termo relativamente ausente do 

léxico dos serviços públicos de saúde onde ocorre a maioria dos ensinos clínicos dos 

estudantes, ele é no entanto frequentemente mobilizado no contexto escolar ao longo da 

discussão e trabalho com modelos teóricos de enfermagem. Neste sentido parece poder-

se dizer que existe uma certa resistência à incorporação no discurso dos estudantes desta 

designação, que, a acontecer, pode consubstanciar um eco da filiação ancestral da 

enfermagem numa filosofia religiosa que defendia o cuidado ao próximo de uma forma 

abnegada e tendo um valor intrínseco de tal modo moralmente elevado que seria 



259 
 

repreensível conotá-lo com uma equiparação remuneratória de ordem material. De outra 

perspetiva poderemos supor que o uso do termo “utente” por parte dos estudantes é 

bastante satisfatório numa lógica clara de prestação de serviços, sem no entanto 

explicitar o “imoral” equivalente financeiro.  

 O excerto de Olga que se transcreve pode ilustrar alguma desta resistência ao 

entendimento do indivíduo de quem se cuida como um cliente: “Eu acho que cliente é 

muito aquela coisa do «ah eu [enfermeira] estou aqui porque estás a pagar...»” (E3.14). 

Por outro lado Jessica defende, após alguma reflexão sobre o termo, o seu uso em 

ordem ao aumento da qualidade dos cuidados prestados:  

“Jessica (J.) - E cliente... deveria ser sempre. 

Investigador (I.) – Deveria mas não é… 

J. - Não. 

I - Porquê? 

J- Porque quando nós somos clientes, somos atendidos de uma maneira diferente. 

I - Acha que sim?  

J- Sim... Eu quando vou à loja e sou cliente, quer dizer, tentam-me atender da melhor 

maneira possível porque se não… Eu também deixo de ser cliente daquela loja, não é? 

Ou reclamo ou…não sei…E nos hospitais e centros de saúde, isso não acontece…Não 

somos tratados…O que eu acho, o que eu penso é: quando nós vamos a uma loja em que 

eu estou a pagar por algum serviço, nós somos a personagem principal e as pessoas 

estão lá para nos atender. E nos hospitais nunca somos tratados como clientes, 

deveríamos ser, porque nós deveríamos trabalhar todos em função da pessoa e não…não 

acontece…” (E3.10). 

 

 Pelo que fica exposto podemos afirmar que estudantes de enfermagem e utentes 

dos serviços de saúde de quem aqueles cuidam, se envolvem em complexas relações de 

retroação, em que o comportamento e o modo como cada um se vê a si próprio e se 

posiciona na relação com o outro é determinado em grande medida pelas mútuas e 

continuadas respostas que se recebem. Este fenómeno de construção da identidade 

profissional a partir do feed-back que o objeto de trabalho devolve ao trabalhador, 

torna-se especialmente evidente nas profissões de relação (ou de trabalho sobre o outro), 

facto este já anteriormente relevado por Canário (2005a), no âmbito da análise 

sociológica da instituição escolar, sobre o modo como os professores se formam na 

sequência das experiências de interação produzidas com os estudantes. Esta evidência 

permite estabelecer um paralelismo entre relação pedagógica e relação terapêutica, na 
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medida em que ambas, tradicionalmente perspetivadas como relações lineares e 

unidirecionais entre o professor/cuidador e o aluno/utente podem doravante ser 

entendidas com relações complexas, dinâmicas, em que os processos de retroatividade 

desempenham um papel importante no comportamento dos indivíduos, e cujos atores 

estão em permanente processo de socialização. 

 

 

 5.2.3. Saberes. 

  

 Os saberes que os estudantes se auto atribuem ao longo do CLE, bem como a 

sua relação com o próprio saber foi uma dimensão que se procurou aprofundar ao longo 

da colheita de informação e respetiva análise com vista à produção dos dados. Através 

deste processo foi possível constatar no terreno que tal como defende Barth (1996) o 

estudo dos saberes associados a um campo profissional coloca dificuldades dada a sua 

natureza evolutiva, contextualizada e afetiva. Por outro lado e de também acordo com 

Charlot (1997), a relação e a construção dos saberes estabelecem-se através de relações 

sociais onde se incluem a sua pertença social, as relações com os lugares, com as 

pessoas, com os objetos e com os conteúdos de pensamento. Foi como reflexo destas 

contingências que se tornou difícil na operacionalização da análise e organização dos 

dados, um processo de delimitação dos saberes, que permitisse a emergência na 

estruturação de uma grelha de análise dos dados um tema ou uma categoria que 

apresentasse sob a lógica da exclusividade mútua “pura” os saberes dos estudantes.  

 Esta configura-se assim como uma dimensão da experiência dos estudantes que 

corre o risco de parecer sub-dimensionada na análise de dados, se esta for entendida 

numa perspetiva mais estrutural e segmentada do que em extensão e continuidade. 

 Assim, é possível aceder às diferentes dimensões do balanço que os estudantes 

fazem sobre os saberes desenvolvidos ao longo do CLE, bem como a sua relação com o 

saber ao longo de momentos específicos da análise de dados, destacando-se nestes as 

trajetórias nos contextos de ensino clínico; as relações com outros grupos profissionais, 

em especial os médicos; a avaliação do percurso no CLE; e as representações que 

desenvolvem sobre si próprios. 

 Ainda assim, quando chamados a pronunciarem-se diretamente sobre a natureza 

e extensão dos seus conhecimentos, ao longo das segundas entrevistas, é possível 

discernir de uma forma clara o facto de os sujeitos reportarem frequentemente a 
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operacionalidade dos saberes que afirmam ter desenvolvido aos respetivos contextos de 

produção, como exemplificado por Elsa: “...as áreas que eu já tive mais foi a 

Cardiopneumologia e a Cirurgia portanto aí teria conhecimentos mais aprofundados.” 

(E3.05). 

 Constata-se também uma tendência para a dicotomização entre um saber dito 

“técnico” e um saber dito “relacional”, em que por vezes parece haver um certo 

ascendente hierárquico do primeiro face ao segundo:  

“Para ser sincera, eu só me vejo a fazer sessões de educação para a saúde (risos). 

Promoção e prevenção, não me vejo a fazer nada técnico, não digo que sou capaz de 

fazer porque acho ainda que tenha alguma teoria estar ali perante a pessoa eu acho que 

não sou capaz de fazer, posso fazê-lo mas com orientações, sozinha, não.” (Fernanda, 

E3.29). 

 

 

 5.2.4. Representações. 

  

 O processo de elaboração de representações sobre a profissão de enfermagem é, 

antes de mais, um processo de reelaboração condicionado na sua essência pela dialética 

permanente entre sujeito e as diversas instâncias do meio profissional onde se insere, 

conjugando como já referido anteriormente, o trabalho que realiza por um lado sobre as 

diferentes representações de si próprio sobre si, e de si próprio sobre os outros, e por 

outro, sobre as representações a que tem acesso dos outros (seus pares ou não) sobre si 

próprio. 

 A análise do conjunto de dados disponíveis permitiu estruturar três diferentes 

categorias que configuram distintas ordens de representações sobre a enfermagem e 

sobre o Enfermeiro, e que foram evoluindo ao longo do CLE. Assim procede-se à 

análise do discurso dos estudantes onde emerge aquilo que são as suas representações 

sobre a imagem social da profissão, sobre si próprios enquanto estudantes de 

enfermagem e futuros profissionais, e finalmente sobre a própria profissão, tal como 

esquematizado no Quadro nº 9. 
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Quadro nº 9 - Grelha de codificação categorial. Tema: Representações. 

TEMA CATEGORIA SUB-CATEGORIA Origem 
R

E
PR

E
SE

N
T

A
Ç

Õ
E

S 
Sobre a imagem social  E1 + E3+ E5 

Sobre si próprio 

Construídas por si próprio Q2 - 3+ E3 + IC 4+ E5 
 E3+ IC 4+ E5 

Referidas por terceiros Q2 - 4+ E3+ IC 4 

Contextos de ação E3 + E5  

Competências do enf E3 + E5 + Q2 - 2 Q2 - 5 

Atividades “nobres” versus 
Atividades “pobres” E3 + E5+ Q2 - 2 Q2 - 5 

In(especificidades) da 
enfermagem E3 + E5+ Q2 - 2 Q2 - 5 

Lógicas de identização/ 
identificação E3 + E5+ Q2 - 2 Q2 - 5 

Modos de valorização da 
profissão E3 + E5 

Relações com outras profissões 
E3 + E5+ Q2 - 2 Q2 - 5 
E3 + E5 + Q 
2 - 2 Q2 - 5 

 

 

 5.2.4.1. Representações sobre as representações dos outros. 

 

As ideias que os estudantes elaboram ao longo do curso sobre as representações 

sociais da profissão, mantém-se relativamente estáveis relativamente àquelas que 

denunciavam no início do curso. Relembre-se, na sua conceção inicial à entrada no 

curso sobre o modo como a enfermagem era vista socialmente, sobressaía uma certa 

homogeneidade ao nível daquela que era a ideia central da população: a de que o 

enfermeiro é uma elemento da equipa de saúde, hierárquica e funcionalmente, 

dependente do médico. Esta ideia mantém-se, pois ao longo do CLE, sendo referida pela 

praticamente totalidade dos estudantes nas segundas e terceiras entrevistas, emergindo 

no entanto algumas dimensões que importa analisar. 

Por um lado, não obstante uma imagem social de dependência face a outro grupo 

profissional, parece haver por parte da sociedade, no entender dos estudantes, uma 

tendência dicotómica de valorização/não valorização da profissão e dos profissionais. O 

fator que permite a adesão a uma ideia de profissão com valor intrínseco, depende do 

contacto efetivo com os profissionais em situação de dependência dos seus cuidados, 

como refere Alexandre: 
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“...muita gente só percebe bem o que é ser enfermeiro ao fim de passar no hospital, estar 

internado e ver que realmente o enfermeiro não é só isso, e é ele que está ali... quando é 

preciso passar a maior parte dos dias com a pessoa e quando ele precisa, é ele que lá 

está, mas quem não tenha… possibilidade não é... porque se as pessoas não tiverem de ir 

[ao enfermeiro] ainda melhor, mas não conseguem aprofundar bem o que realmente é 

ser enfermeiro.” (E3.24). 

O modo como a sociedade representa o trabalho dos enfermeiros é quase sempre 

em torno da execução mecânica de tarefas externamente prescritas, como a 

administração de medicação e (especificamente em grande medida a administração de 

injetáveis), a realização de pensos, colocação de soros, realização de higienes. A prática 

profissional de enfermagem não parece ser associada a um trabalho por um lado com 

caráter de autonomia e por outro lado que inclua uma dimensão mais cognitiva e não 

exclusivamente física.   

As razões invocadas para estes cenários reproduzem algumas das já previamente 

elencadas no início do CLE (história das profissões da saúde, comunicação social, 

elevado valor social atribuído à medicina). Mas agora, fruto da prática nos contextos de 

ensino clínico, introduzem-se por vezes dois novos elementos: a especificidade de cada 

contexto de prestação de cuidados, e o desempenho dos enfermeiros. Para alguns 

estudantes existem serviços que pela sua dinâmica particular conseguem transmitir aos 

utentes que servem uma imagem de trabalho conjunto de enfermeiros e médicos. O 

nível de profissionalismo que os enfermeiros colocam no seu desempenho com os 

utentes é também julgado como responsável pela (des)valorização social da profissão, 

tal como é apresentado por Elsa: “[Os enfermeiros] Fazem muito…utilizam muito a 

expressão, por exemplo, «ai... eu só venho aqui dar este remédio porque o médico 

mandou» ou…não sei… ou «isso não é função minha, a minha função é…»” (E5.05); e 

por Tiago:  

“...temos enfermeiros que fazem o trabalho como deve ser e temos enfermeiros que não 

fazem tão bem, ou porque não tão bem naquele dia ou alguns se calhar não gostam da 

profissão neste momento... e as pessoas que estão atendidas por enfermeiros que prestam 

cuidados que elas consideram de boa qualidade ficam com uma boa ideia de 

enfermagem.” (E3.19). 

Não obstante uma imagem social classificada como menos positiva, decorrente 

da representação generalizada de falta de autonomia e pela associação a intervenções 

mecânicas que não se enquadram num plano mais amplo de abordagem ao utente e 
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conceptualizado pelos enfermeiros, existe um sentimento transversal verbalizado pela 

maioria dos sujeitos de que a imagem social está em franca melhoria. De uma sociedade 

que ainda não valoriza a enfermagem “suficientemente” (Pedro, E3.16), e que vê os 

enfermeiros em relação aos médicos como “empregados” (Inês, E3.09; Xavier, E3.22), 

“auxiliares” (Luisa, E3.11), “ajudantes” (Carlos, E3.26), “criados” (Alexandre, E3.24) 

ou “subordinados” (Jessica, E5.10), transita-se segundo os estudantes, para um 

sociedade que, num processo de “emancipação” (Olga, E3.14), já vê a enfermagem 

como uma profissão “respeitada” (Sara, E3.18), “reconhecida” (Elsa, E3.05), “digna” 

(Olga, E3.14) e autónoma (Tiago, E5.19). 

A problematização deste sentimento por parte dos estudantes de “valorização 

social em curso” de uma profissão com uma má imagem, mas com a qual 

progressivamente se identificam, simultaneamente à convivência próxima com uma 

profissão (medicina) com uma imagem social de prestígio e em relação à qual cada vez 

mais se identizam, pode levantar a questão de este facto não ser senão uma estratégia 

identitária de resolução de um conflito, também ele identitário. Efetivamente esta pode 

ser uma forma encontrada pelos sujeitos deste estudo de diminuírem o fosso existente 

entre a identidade que estabelecem para si e a identidade que gostariam que outros lhes 

atribuíssem, e se assim for, estará em ação uma estratégia de organização do “si” 

descrita por Sedikides e Strube (1997) e referida por Martintot (2009), de motivação 

para “a valorização de si”, que corresponde à necessidade que os indivíduos têm de 

estabelecer e manter uma imagem positiva de si mesmos, e que se traduz pelo 

tratamento seletivo e enviesado dos dados resultantes da sua experiência individual e 

social. Noutra lógica, esta expressão de valorização social pode ser um reflexo da 

articulação descrita por Dubar (1997a) pelos sujeitos de transações objetivas e 

transações subjetivas, que produzem acordos "interiores" entre uma identidade herdada 

e uma identidade visada, mas também de negociações "exteriores" entre identidade 

atribuída por outro e identidade incorporada por si. 

As reações individuais face ao estado de coisas que descrevem, leva alguns 

estudantes a sentimentos mais enérgicos de indignação de onde se destaca Rodrigo que 

fica “escandalizado” porque as pessoas cingem os cuidados de enfermagem à higiene e 

conforto dos doentes (E3.17) e, dois anos depois, reforça:  

“...eu vivo isso com um bocado de perplexidade e até, às vezes, com um bocado de 

tristeza… não é tristeza no sentido literal da palavra, mas acaba por ser um pouco 

revoltante porque as pessoas não têm minimamente consciência daquilo que acontece 
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num curso de enfermagem, não têm basicamente a ideia do que é… os cuidados de 

enfermagem até onde podem ir” (E5.17). 

 

 

 5.2.4.2. A imagem de si. O “eu” em transformação. 

  

 De um modo praticamente generalizado todos os estudantes confrontados com a 

questão sobre se se sentiam pessoas diferentes por frequentar o CLE, respondem 

afirmativamente. As mudanças denunciam-se (no conjunto de dados disponíveis) desde 

a primeira recolha de informação, por questionário, após o período das praxes 

académicas, isto é, cerca de 5 meses depois do início do curso. A análise, numa lógica 

comparativa, entre as segundas e terceiras entrevistas não revela diferenças de fundo, 

quer em relação às mudanças que os estudantes se autoatribuem, quer em relação ao que 

pensam ainda desenvolver para melhorar a sua prestação como profissionais. 

 De uma forma geral os estudantes referem alterações no modo como se 

percecionam e descrevem a si mesmos e sobre o modo como perspetivam os outros. A 

mudança no modo como se veem a si mesmos foi já abordada aquando da referência ao 

trabalho realizado no contexto escolar e especificamente nas aulas de dinâmicas 

interpessoais em que referem ter desenvolvido a capacidade de se perspetivarem a si 

próprios de uma forma mais consciente, ganhando competências de introspeção e de 

autoconhecimento. 

 O modo como percecionam, agora, de forma diferente os outros indivíduos, não 

se situa exclusivamente ao nível de uma avaliação profissional, mas sim a um nível 

mais elementar e, sobretudo, pessoal. Alguns estudantes estabelecem mesmo que o 

facto de percecionarem quer os outros, quer a si próprios de um modo diferente 

relativamente ao início do curso, é fruto de um único processo de desenvolvimento 

pessoal: “Vejo-me de outra forma, porque também consigo ver os outros de outra 

forma” (Fernanda, Q2.29/Q3);  

“eu vejo-me de forma diferente comparando com o início das aulas. Isto porque acho 

que cresci…não em termos de altura, mas em pessoa. Acho que houve uma clara 

modificação (pelo menos para mim), reafirmei, redefini os meus valores, aprendi muitas 

coisas novas não só no âmbito da enfermagem mas também como pessoa, e quando eu 

olho para o passado vejo que ao entrar para enfermagem, eu era uma menina (no sentido 

de ser apenas uma “criança” que começara a dar os primeiros passos para explorar o 
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mundo) e agora vejo-me como uma “mulher” que cresceu, já tem outra visão do 

mundo...” (Inês, Q2.09/Q3). 

 Concretamente a mudança mais frequentemente referida pelos estudantes passa 

fundamentalmente por passarem a se identificarem como indivíduos mais despertos, não 

só para a observação dos outros, mas também mais competentes na capacidade de 

análise e interpretação da informação resultante da observação do seu comportamento. 

Simultaneamente à análise do outro, regista-se uma grande ênfase no aspeto 

relacional com esse “outro”. A maioria dos estudantes refere ter aprendido a promover, 

ao longo do CLE, uma maior recetividade nas relações interpessoais utilizando 

frequentemente para descrever essa atitude termos como “tolerância” (Maria, E5.12; 

Fernanda, E3.19) “disponibilidade” (Tiago, E5.19; Cláudia, E3.03; Xavier, E3.22; 

Gisela, E5.07), “atenção” (Tiago, E5.19; Gisela, E5.07) ou “compreensão” (Bernardo, 

E3.25). O trabalho sobre o controlo ou a diminuição/eliminação de preconceitos, que 

promove a aceitação incondicional do outro (como competência profissional) é também 

uma questão abordada (Fernanda, E3.19; Maria, E5.12). 

Parece transparecer do discurso dos estudantes uma alteração importante no 

modo como eles próprios se posicionam no mundo das relações interpessoais, já que são 

frequentes as descrições que remetem para o desenvolvimento de uma atitude de 

descentração de si próprio. Esta atitude de relativização e reposicionamento do seu “eu”, 

parece desenvolver-se, simultaneamente, quer através de uma maior tomada de 

consciência de si mesmos, quer através da (re)valorização do “eu” do outro. 

A consciência reforçada do “eu” alheio, leva à (re)consideração das diferenças 

interpessoais, tal como Vera que refere sentir-se “mais sensível à diferença (...) e já não 

vejo o outro pelas minhas crenças, regras e cultura mas sim pelas do outro” (Q2.21/Q3). 

A abertura ao outro “eu” conjugada com o reforço das competências de observação e 

análise conduz, pelas palavras de alguns estudantes, e em detrimento de uma postura 

avaliativa, ao desenvolvimento de uma postura de compreensão:  

“Ajudou-me a ficar diferente quando falo com as pessoas. Para já... a não julgar e 

pensar logo. Não que eu fizesse propriamente isso mas na altura... as pessoas dizerem 

uma parvoíce qualquer a nível de tratamento e nós olharmos para aquela pessoa e 

ficarmos a pensar «Que estupidez! Isto não faz sentido nenhum. Isto não tem nada a 

ver», tentar perceber que... «ok... aquela pessoa disse aquilo porque tem alguma razão 

para dizer aquilo, não é só porque é ignorante é porque lhe foi introduzido aquele 

pensamento ou aquela explicação»” (Bernardo, E3.25). 
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O entendimento que se vai estabelecendo do outro como um indivíduo com 

características próprias e únicas, pode inclusivamente ampliar-se ou reforçar-se a um 

nível supra individual com um pensamento “mais social” (Carlos, Q2,26/Q3). 

Na dimensão relacional salienta-se ainda o desenvolvimento ou o reforço da 

noção de que os comportamentos entre os indivíduos se interrelacionam e em grande 

medida são interdependentes. Parece haver uma maior ponderação na análise do 

impacto das suas próprias ações nas reações dos outros, mais uma vez não 

exclusivamente ao nível profissional, mas sempre a partir do nível pessoal. 

Outros relatos dos estudantes remetem ainda para uma auto imagem reforçada ao 

nível do incremento da capacidade de compreensão, da conceptualização da realidade e 

do pensamento crítico, como que num processo de expansão da suas competências de 

leitura e navegação no mundo, que Inês e Rodrigo ilustram nestes termos:  

“...eu acho que antigamente via o mundo de uma forma plana e agora consigo ver a três 

dimensões, acho que consigo integrar tudo também tem a ver com a parte académica 

como eu disse, mas consigo analisar mais criticamente as coisas que faço, que vejo e 

baseá-las nalguma coisa, fundamentar...” (E3.09);  

“...agora sou capaz de realizar raciocínios mais complexos, raciocínios baseados, talvez, 

em observações mais ténues, muitas vezes… mais detalhadas, que eu dantes não dava 

tanta importância, mas que agora sou capaz de “complexizar” essas informações. 

(E5.17). 

Os fatores concorrentes para as mudanças que determinam uma alteração na auto 

imagem dos estudantes derivam essencialmente das experiências de natureza curricular 

do CLE, destacando-se de entre estas as aulas de dinâmicas interpessoais no início do 1º 

Ano, a prática clínica, ou os trabalhos de campo. É atribuída grande importância às 

situações em que existe uma reconstrução de representações prévias sobre o outro, e que 

é realizada, através do confronto não mediado por terceiros, com a sua própria 

realidade. Neste aspeto relatam-se, como exemplos, a realização de visitas a uma 

Mesquita, a bairros sociais considerados problemáticos, e a realização de entrevistas a 

idosos, ou visitas domiciliárias. 

A par de um sentimento de humanitude acrescida nas relações interpessoais, é 

frequentemente referido pelos estudantes, um sentimento de si mesmos como uma mais 

valia social desenvolvido durante as práticas clínicas. Esta valorização, sentida de um 

modo bastante gratificante, parece ter por um lado uma componente endógena, fruto do 
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facto de se sentirem úteis a outros e responsáveis pelo seu bem-estar e melhoria no 

estado de saúde, e por outro lado parece ser também exogenamente determinada pelas 

palavras de incentivo e agradecimento que outros, sobretudo, os utentes lhes dirigem, na 

mesma linha do estudo de Begley e White (2003) que demonstrava que durante o curso 

de enfermagem o incremento do sentimento de auto estima estava intimamente 

relacionado com os processos de socialização e desenvolvimento de uma identidade 

profissional. 

O reforço do autoconhecimento através da mobilização de competências de 

introspeção, e o feed-back das relações pessoais que se estabelecem e dos cuidados que 

se prestam, pode determinar o diagnóstico de áreas no desempenho para melhorar e o 

desafio de transformações ao nível pessoal a operar no futuro. É nesta linha que todos 

os estudantes referem que existem áreas na sua ação e no seu conhecimento cuja 

qualidade deve melhorar em ordem ao “ser um bom enfermeiro”, revelando uma auto 

imagem de si mesmos como profissionais em construção, cujo processo se prolongará 

para lá do final do CLE. 

Como já referido as necessidades de desenvolvimento não se diferenciam pela 

fase do curso em que as segundas e terceiras entrevistas foram realizadas, distribuindo-

se ao longo do discurso dos estudantes de modo semelhante nos dois períodos 

abordados. Basicamente a tónica dominante neste domínio volta a ser a relação com o 

utente, generalizadamente referida (Inês, E3.09; Bernardo, E3.25, E5,25; Alexandre, 

E5.24) como dimensão mais deficitária no seu desempenho e eventualmente com 

particularidades de sujeito para sujeito. Se especificadas, as necessidades de 

investimento ao nível da relação referem-se por um lado à comunicação na abordagem 

inicial ao utente (Inês, E3.09; Neusa, E3.13; Bernardo, E5.25), ao utente pouco 

comunicativo (Daniela, E3.27), ou à comunicação com o idoso (Carlos, E2.26), por 

outro lado, ao controlo emocional (Sara, E3.18), e finalmente, e com bastante ênfase à 

aprendizagem de uma distância de relacionamento segura com o utente, que não invada 

nem a esfera da privacidade do utente nem do próprio estudante (Helena, E3.08; Fátima, 

E3.06; Gisela, E5.07). 

O conhecimento teórico é referido também frequentemente como área deficitária 

e merecedora de investimento individual no futuro, destacando-se domínios como a 

farmacologia e a fisiologia (Paula, E3.15; Neusa, E3.13; Gisela, E5.07). Conjugando 

conhecimento teórico com segurança na relação e na intervenção, alguns estudantes 

referem que necessitam incrementar os seus níveis de autonomia. 
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Por fim salienta-se a referência de dois estudantes, Vasco e Luisa, que dizem 

respeito à dificuldade que sentem em conseguir definir com exatidão quais são os 

limites do desempenho profissional face a outras atividades que coexistem com a 

enfermagem, no caso de Luisa (E3.11) em “descolar” de práticas atribuídas, no serviço 

onde esteve, aos auxiliares, como o “fazer a cama”, e no caso de Vasco na definição a 

um nível mais amplo da própria profissão:  

“...não sei se será correto eu dizer isto se não, mas eu acho que é (...), a atuação do 

enfermeiro, de saber os limites, em que o enfermeiro intervém e quem é os outros 

profissionais intervêm, eu acho que isso é bastante importante e acho que está… é pouco 

explicito ainda, mesmo para alguns profissionais…”(E5.20). 

 

 

 5.2.4.3. Representações sobre a profissão. Modos de valorização, 

(in)especificidades, contextos de ação e competências profissionais. 

  

 À semelhança de outras dimensões da identidade profissional que emergem do 

discurso dos estudantes, também ao nível da estruturação das diversas representações 

que (re)elaboram sobre a própria profissão como as respetivas especificidades, 

exclusividades, ou sobre o desempenho e competências dos profissionais, os ensinos 

clínicos parecem frequentemente consubstanciar-se como a (e não uma) instância 

determinante. 

 O processo de desenvolvimento de uma visão da profissão caracterizou-se 

essencialmente por duas lógicas e processou-se fundamentalmente a partir da 

experiência nos ensinos clínicos ou confirmando nestes, aspetos teoricamente abordados 

na escola. Por um lado, denota-se uma marcada expansão de horizontes de 

possibilidades quer ao nível dos contextos de atuação quer ao nível do próprio 

desempenho profissional, destacando-se neste aspeto as referências ao trabalho na 

comunidade em centro de saúde e à atuação baseada numa filosofia da prevenção e não 

exclusivamente na “cura” da doença. Por outro lado, transparece o desenvolvimento de 

uma visão em profundidade do próprio desempenho profissional, repetindo-se ao longo 

das entrevistas as referências quer à enorme responsabilidade que o enfermeiro tem na 

sua ação, quer ao impacto que essa ação tem na vida dos outros, quer finalmente ao 
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elevado grau de complexidade que caracteriza o estabelecimento de relações 

terapêuticas com os utentes. 

 Existe desde o momento de entrada no CLE, para a generalidade dos estudantes, 

e ainda de um modo mais marcado para aqueles cujo objetivo principal era o ingresso 

noutro curso, um processo de reconceptualização da profissão fortemente valorizante. 

Como já havia sido referido, esta revalorização parece promover-se desde as primeiras 

experiências formais ou informais de contacto com a escola e os seus atores (sejam eles 

estudantes ou docentes), bem como por um processo reflexivo sobre os valores 

intrínsecos da profissão. Da revalorização do curso e do “ser enfermeiro” surge também, 

por vezes a própria reconfiguração dos projetos de vida, tal como ilustra Cláudia: “ Já 

não “soa mal” vir a ser enfermeira... O que, quando entrei para o curso, não queria.” 

(E3.03). 

A valorização, face ao início do curso, que se opera sobre a profissão decorre de 

dimensões amplas e tão distintas como os conhecimentos teóricos ou as competências 

do ponto de vista relacional, acentuando-se ainda mais quando os estudantes se 

pronunciam sobre o valor social e moral da ação dos enfermeiros. A grande virtude 

atribuída ao trabalho do enfermeiro é também uma característica que emerge destes 

discursos, quando se invocam ações potencialmente consideradas por outros (ou que até 

os próprios estudantes anteriormente poderiam considerar) como menores ou sujas, 

como defende ainda Cláudia: “Ser enfermeiro não é “mudar fraldas aos velhos” como 

muitas pessoas pensam, mas sim acompanhar o doente, ajudá-lo e tratá-lo” (E3.03), ou 

Carlos: “hoje, acho que fazer determinada tarefas que o enfermeiro faz são tão dignas 

como fazer um diagnóstico de um doente.” (E3.26). 

Neste jogo de revalorização de algo que à partida não era o futuro desejado 

parecem entrar em campo alguns mecanismos de manutenção de um “eu” coerente e 

minimamente confortável. Tal como refere Martintot (2009) o indivíduo tratando 

subjetivamente a informação ligada a si procura “a valorização de si” estabelecendo e 

mantendo uma imagem positiva de si mesmo. A legitimação do “tornar-se enfermeiro” 

(quer internamente quer para o exterior) é assim construída reflexivamente face ao 

contexto e numa lógica de resolução de conflitos identitários. 

Alguns estudantes denotam, sobretudo nas fases iniciais do CLE uma conceção 

relativamente romântica da profissão descrevendo-a adicionalmente como uma “arte” 

(Inês, Q2.09/Q5), ou definindo o enfermeiro como um profissional, que “deixa de lado 

os seus próprios problemas para se poder dedicar a 100% aos problemas dos seus 
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doentes” (Helena, Q2.12/Q5), e que cujas ações contêm em si mesmas uma certa dose, 

simbólica, de “magia” (Fernanda, Q2.29/Q5), e que através de “pequenas coisas” 

(Fernanda, Q2.29/Q5) como o toque ou o conforto proporcionado, se constitui numa 

“espécie de anjo” (Olga, Q2.14/Q5).  

Esta visão idealista, (que não parece, no entanto, colocar em causa uma 

conceção da profissão como prática que se funda em conhecimentos científicos), parece 

ser mais acentuada no momento de colheita de dados através de questionário 

imediatamente prévio à entrada nos primeiros contextos de prática clínica do 1º ano, 

face aos momentos de colheita de dados dos 2º e 4º anos, por entrevistas, onde a 

descrição da ação do enfermeiro não reflete estas dimensões. Esta perspetiva da 

profissão coincide, de resto, com os resultados dos estudos de Day et al. (2005) e de 

Grainger e Bolan (2006) cujos estudantes que iniciavam o curso, tinham uma imagem 

mais idílica da profissão do que estudantes finalistas.  

Embora, como já referenciado, os estudantes ao longo do CLE, evoluam na sua 

perspetiva de possibilidades de contextos de trabalho para o enfermeiro, de uma visão 

essencialmente hospitalar para a inclusão de contextos comunitários, na essência, o 

hospital continua a ter um caráter quase omnipresente. Quando, por vezes, a descrição 

do desempenho profissional engloba outros contextos que não o hospital, o ponto de 

entrada no tema faz-se inevitavelmente pelo contexto hospitalar, ou, havendo lugar a 

exemplificações ou descrições mais detalhadas da atividade, são sempre os exemplos 

hospitalares que se mobilizam, como por exemplo os locais de intervenção mais 

intensivista, os cuidados ao doente agudo/instável, a cama, o quarto do internamento. 

Sobretudo após o início das práticas clínicas as grandes linhas que nos seus discursos 

definem a ação do enfermeiro continuam a basear-se nas dinâmicas de intervenção 

hospitalar. No entanto e paradoxalmente, para alguns dos estudantes que assim pensam, 

as experiências práticas na comunidade foram consideradas as mais gratificantes e este 

contexto de cuidados foi descrito como sendo bastante estimulante. 

 Do ponto de vista das competências que os estudantes idealizam para a figura do 

enfermeiro, estas centram-se, na sua essência, em torno da capacidade de abertura ao 

mundo, sobretudo através da observação e da comunicação com o exterior. Da 

observação pressupõe-se que esta seja multifocada e estabelecendo uma continuidade 

entre o seu eu, o outro e o mundo. Da comunicação espera-se que permita o 

estabelecimento de relações de qualidade e a compreensão do mundo. Simultaneamente 

o enfermeiro deve possuir amplos conhecimentos de áreas bastante distintas quer do 
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domínio das ciências ditas sociais, quer das ditas naturais, sendo este conhecimento 

mais caracterizável pela transversalidade do que pela profundidade.  

 A filosofia norteadora do discurso produzido pelos estudantes relativamente à 

essência da profissão, ao que é ser enfermeiro e ao que os enfermeiros fazem (ou devem 

fazer), cedo se estrutura em torno de um estandarte identitário - o Cuidar - que no 

entanto, ao longo do CLE, é continuamente ostentado de um modo nebuloso e 

polimorfo. Esta é uma questão já abordada anteriormente por Amendoeira (2000) 

quando refere que existe uma dificuldade recorrente na descrição dos cuidados de 

enfermagem, relacionada com a especificidade do saber em enfermagem, ao estatuto da 

própria disciplina e a organização dos cuidados de enfermagem. 

 O “cuidar” é repetidamente invocado pelos estudantes como sendo 

simultaneamente o cerne ideológico e a ação do enfermeiro, (numa lógica semelhante 

àquela que Hesbeen (2000) critica como sendo a tentativa de tomada de posse do 

conceito do cuidar), mas frequentemente é objeto de dificuldade na sua definição. À 

sugestão feita aos estudantes de definirem o que é o “cuidar”, em alguns casos (e após 

uma dificuldade inicial acompanhada de risos e de uma linguagem não-verbal que 

sugere comprometimento face a uma situação em que foram surpreendidos em falta), as 

respostas saldam-se pela ambiguidade: “Tanta coisa… resume-se a cuidar e cuidar é um 

mundo, pronto...” (Fátima, E5.06); “Boa pergunta…(...) Também acho que para essa 

pergunta não há respostas certas...” (Jessica, E3.10); “Cuidar... dando… não consigo 

explicar muito bem… cuidar de uma forma… agora falta-me (risos)… de uma forma 

holística, pronto, só me ocorre a palavra, pronto!” (Bernardo, E5.25). De uma forma 

quase generalizada, para os estudantes, a concretização do ato de cuidar processa-se por 

um conjunto de atitudes e comportamentos que procuram permitir um acompanhamento 

das pessoas que utilizam os serviços de saúde. Este acompanhamento é objeto de 

definições múltiplas e o conjunto das expressões mais correntemente utilizadas para o 

caracterizar incluem “estar presente”, “estar com”, “disponibilidade”, “estar ali”, “estar 

junto”, “passar tempo com” ou “estar próximo”. 

 Outro papel atribuído de uma forma generalizada pelos estudantes, à figura do 

enfermeiro é o da ajuda ao outro, que se desenvolve, de resto, numa grande 

simultaneidade ou sobreposição ao acompanhamento. Tal como no trabalho de Karaoz 

(2004), as expressões que declaram a enfermagem como sendo uma atividade 

profissional que envolvem a ajuda estão presentes na maioria das descrições dos 

estudantes quer antes, quer depois (neste caso, no final) do curso.  
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 A relação, e concretamente o estabelecimento de uma relação com o utente, é 

outra componente do cuidar repetidamente invocada como elemento nobre e altamente 

valorizado no desempenho dos enfermeiros, constituindo-se como um elemento 

identitário central em construção nos estudantes. 

 Deste modo, ao longo do curso, parece acentuar-se a ideia, tornada quase 

omnipresente, sobre o enfermeiro como o profissional da “disponibilidade”, da 

“relação” ou da “ajuda”, plasmada no discurso de final de curso onde os recém 

formados deste CLE desejam a si próprios serem: “sempre capazes de levar ao outro 

uma palavra ou gesto de conforto.” (D7.2). De resto, em algumas circunstâncias, o 

discurso prevalecente diferencia, sobrevalorizando, esta “disponibilidade” face a 

dimensões do domínio técnico associáveis às competências psico-motoras ou 

cognitivas: “Que desempenhemos sempre esta nossa arte, com as mãos, com a cabeça, 

mas sobretudo com o coração!” (D7.2). 

 Contudo, não transparece no discurso dos sujeitos um grande detalhe 

relativamente a que dimensões da ação e em que aspetos o enfermeiro deve estar 

disponível, ou qual a natureza desta relação de ajuda. A ausência recorrente deste 

detalhe contribui para uma indefinição nos discursos do grau de cientificidade que 

subjaz à tão propalada relação, ou de outra perspetiva, não é atribuída à dimensão da 

relação um grau de tecnicidade, assente em conhecimentos científicos, de modo tão 

manifesto como é referenciada a dimensão da intervenção física que compreende por 

exemplo a execução de técnicas ou a administração de terapêutica. Simultaneamente, 

ainda, reafirma-se, enquanto modalidade de definição e de valorização da enfermagem, 

o seu estatuto de “arte”, sendo-lhe este atribuído em três distintos momentos, ao longo 

do discurso de final de curso (D7.2). 

 Outro eixo organizador do trabalho do enfermeiro constitui-se 

predominantemente na ação em torno da resolução ou minimização da doença e gestão 

dos processos patológicos, embora face ao discurso das primeiras entrevistas à entrada 

no CLE, haja um incremento substancial de referências ao trabalho do enfermeiro como 

um educador, ou em torno dos processos de prevenção da doença e promoção da saúde, 

que se enquadram numa lógica dicotómica de “atuação na doença faz-se no hospital” 

versus “prevenção da doença e promoção da saúde faz-se no centro de saúde”. 

Desde as representações presentes no ingresso no CLE até ao momento do início 

das práticas clínicas, o discurso dos estudantes reflete uma conceção de atividade 

sempre centrada no outro-pessoa-doente, seja através do seu acompanhamento, 
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observação, intervenção, planeamento, ou avaliação. Mas após as primeiras práticas 

clínicas, o confronto com a realidade parece fazer reformular de algum modo esta ideia 

numa nova imagem de profissionais que na realidade não estão sempre junto aos 

utentes. Para alguns estudantes parece acontecer um processo de desidealização, que 

não coloca em causa de modo algum as potencialidades e virtuosidades da missão do 

enfermeiro, mas sim em relação àquilo que de facto acontece no contexto de cuidados, 

sobretudo ao nível hospitalar. Alguns dos estudantes referem deste modo que os 

enfermeiros não estão efetivamente tão próximos nem física, nem temporalmente, nem 

“cuidativamente” dos utentes quanto o discurso escolar lhes tido feito acreditar. Tal 

desfasamento entre a visão construída no período teórico e aquela com que se 

confrontam, está de acordo com a tese de Fernandes (2007) de que as escolas criam nos 

alunos uma identidade virtual que grande parte das vezes não tem correspondência no 

trabalho. 

A dimensão de intervenção pela realização de técnicas é também uma 

componente nobre que emerge do discurso dos estudantes sobre o desempenho dos 

enfermeiros, mas secundarizada, do ponto de vista da extensão do discurso, face à 

dimensão relacional. 

Denotam-se ao longo do processo, desde o início do CLE prolongando-se, e 

reforçando-se pelo período de práticas clínicas, e do ponto de vista discursivo, 

dinâmicas de identização fortes em relação ao conjunto mais vasto de outros grupos 

profissionais, emergindo uma clara emancipação face à imagem inicial de dependência 

hierárquica e funcional dos médicos, como refere Pedro: “já não vejo tanto os 

enfermeiros como subalternos dos médicos, assim como é preconceito e estereótipo da 

sociedade.”. Os processos de identização destes estudantes são muito mais frequentes (e 

quase exclusivamente) em relação ao grupo profissional dos médicos, e processam-se de 

modo espontâneo. Já em relação a outros grupos profissionais, quando ocorreram, pelo 

discurso foram essencialmente induzidos pelo investigador. 

A perspetiva “holística” sobre o utente, e o ato de “cuidar”, são invocados e 

mobilizados ativa e convictamente como os fatores diferenciadores determinantes de 

uma identidade própria e distinta de outros grupos profissionais com que os enfermeiros 

agem em equipa nos mesmos contextos. Desenvolve-se frequentemente o discurso do 

nós, que “consideramos a pessoa no seu todo, globalmente” e os outros (neste caso, os 

médicos) que “chegam lá e querem é saber da ferida” (Tiago). O objeto de trabalho dos 

enfermeiros é entendido e definido como a Pessoa no seu todo tal como ilustra ainda 
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Tiago: “é fundamental, temos que estar centrados na pessoa. A pessoa não é só aquela 

ferida, aquela doença que tem, aquela patologia, não!”. 

No entanto, se confrontados com o facto de algumas das dimensões referidas 

pelos próprios estudantes como o cuidar de outros, ou uma visão global do utente, 

serem em alguma medida extensíveis à ação de outros grupos profissionais, não sendo 

assim exclusivas da enfermagem, e se solicitados a descreverem as especificidades da 

ação ou do pensamento profissional não partilháveis com outros, persiste uma 

dificuldade evidente em fazê-lo, que se denotava já no momento de colheita de dados 

inicial à entrada no CLE, e que persiste até ao final do mesmo. Apresentam-se três 

excertos de entrevistas elucidativos desta ambiguidade: 

Com Neusa:  

“Investigador (I.) - Um fisioterapeuta faz o que? O que é que diria? Rapidamente... 

aquela primeira impressão, o que é que ele faz? Qual é a sua especificidade? Ou um 

dietista, tanto faz. 

Neusa (N.) - Um dietista é a nível da alimentação. 

I. - Trata da alimentação. E um fisioterapeuta, o que é que ele faz com um doente? 

N. - Faz massagens… 

I. - Massagens… Ok. E o enfermeiro? O que é que ele faz de específico com um doente? 

N. - Um enfermeiro faz tudo! (risos) (...) Na realidade um enfermeiro faz tudo! (...) É 

assim nós temos mesmo que acabar por fazer tudo, porque quando estamos por exemplo 

a fazer a higiene a um doente… fazemos-lhe a higiene e… e depois ao aplicarmos um… 

um creme hidratante, por exemplo, estamos a fazer-lhe uma massagem. Não é? Em 

relação à alimentação também temos de ter…. pronto, se o doente for diabético, se for 

hipertenso, acaba…  acabamos por ter que saber isso tudo um pouco e não 

especificar...” (E3.13). 

 Com Alexandre:  

“Investigador (I.) - O enfermeiro trabalha com outros, cada um tem um trabalho que 

você diz específico, o fisioterapeuta faz… qual é a sua ideia? 

Alexandre (A.) - Fisioterapia... lidam com a parte muscular, hum… mobilizações, hum… 

I. - Um dietista? 

A. - Alimentação. 

I. - O que é que um enfermeiro faz? 

A. - Um enfermeiro, por exemplo ligando ao dietista, e talvez até mesmo ao 

fisioterapeuta e dietista, o enfermeiro consegue ter aquele tempo que esses funcionários 

se calhar tantas vezes não têm, e às vezes também não querem, não é? (...) 

I. - Será que existe algo que é específico mesmo para o enfermeiro? 
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A. - Eu penso que… Sim, sim estou a perceber. Eu acho... é difícil responder a isto 

porque e muito abrangente, não é? Nós temos uma área de intervenção bastante 

alargada (...) Eu, na minha ótica, o fundamental, além dessas várias vertentes em que um 

enfermeiro se envolve, eu… fundamentalmente nós temos uma área que eu acho que é a 

relação que nós sempre desenvolvemos com o doente, no seu... na sua vertente bastante 

global de tudo, tudo parte daí, e nós conseguimos…  

I. - O psicólogo também faz isso… 

A. - Pois mas… sim, também é verdade, (risos) é verdade. Agora é muito difícil 

responder a essa pergunta. 

I. - Mas ainda insistia uma última vez neste aspeto, por que é que será tão difícil então os 

enfermeiros descreverem… uma especificidade da sua ação? 

A. -  Hummm… complicado!” (E3.24) 

 E com Fernanda: 

“Investigador (I.) - Mas se falarmos numa especificidade… O que é que a dietista faz? 

Fernanda (F.) - Prepara a dieta da pessoa. 

I. - O que é que o fisioterapeuta faz? 

F. - Trata a parte a nível muscular… 

I. - A assistente social faz? 

F. - A relação da pessoa na comunidade… 

I. - O Enfermeiro? 

F. - (risos) O enfermeiro… é tudo da pessoa, e às vezes por ser tudo, acaba por não fazer 

nada especificamente…” (E5.29). 

A dificuldade em descrever tal especificidade, resolve-se em grande parte dos 

estudantes entrevistados, pela repetição e reforço da ideia de que a verdadeira 

especificidade da ação profissional passa de facto por uma certa polivalência que, para 

lá da perspetiva holística, abranje competências múltiplas, mas elementares, de outros 

grupos profissionais. É corrente o uso de expressões definidoras da natureza específica 

da ação do enfermeiro como: “abrangente” ou “complementar”. Já a ação concreta, 

ainda no contexto da definição da sua especificidade, pode ser caracterizada como 

“encaminha para outros”; ou “elo de ligação”:  

“Os enfermeiros fazem um bocado a ligação disso tudo. É o enfermeiro que vê o tal 

alerta para chamar o profissional… Vê que a pessoa não consegue comer determinados 

alimentos então vai chamar o nutricionista para o nutricionista ver que alimentos é que 

realmente a pessoa pode (hesitação) pode comer. Em alguma alteração, por exemplo 

postural de uma pessoa que não (hesitação) não apresentava essa postura e depois 
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começa a apresentar outra postura, chama outro tipo de profissional. Vai variando” 

(Olga, E3.14).  

Aquilo que pode ser entendido como uma aparente ausência de especificidade no 

papel profissional, podendo mais uma vez enquadrar uma lógica de resolução de 

conflito identitário, é considerado por vários estudantes como uma mais valia 

profissional e social, na medida em que a capacidade para circular em vários domínios 

de competências profissionais se traduz na possibilidade de desenvolver um olhar 

holístico sobre a pessoa de quem cuidam, ou de, na lógica de Helena, conquistar um 

espaço estratégico de ação na equipa de saúde: “se nós somos capazes de lidar com os 

outros todos e de orientar aquelas equipas todas, isso pode ser um ponto a nosso favor. 

Há que haver um enfermeiro que além do mais possa distribuir as tarefas.” (E3.08). 

 Um dos sintomas de pertença à futura profissão, que a generalidade destes 

estudantes desde o início do CLE vai manifestando, é um sentimento amplamente 

partilhado de um “sentido de dever” defender a imagem da profissão, e divulgar o 

trabalho dos enfermeiros. Os modos de valorização da profissão, face a outros, são 

quase exclusivamente enunciados numa perspetiva de ação individual, e no decorrer do 

exercício das suas funções, ou seja, estes sujeitos entendem que, enquanto estudantes e 

futuramente, enquanto profissionais, passa por si e está ao seu alcance a possibilidade 

de defender e zelar pelo bom nome da profissão.  

 Num contexto em que a imagem social da profissão não é sentida pelos 

estudantes como muito favorável, o que parece estar em jogo é em parte uma lógica de 

ação estratégica do ponto de vista da minimização do desacordo entre duas ou mais 

distintas representações identitárias tal como refere Dubar (1997a), em que se visa 

acomodar a identidade para si à identidade para o outro. Na linha de análise de 

Kastersztein (1990) a ação de procurar conduzir as representações de terceiros no 

sentido da valorização da profissão que se exerce, enquadra-se numa finalidade 

estratégica de promover a visibilidade social da profissão e consequentemente de si 

próprio com vista ao reconhecimento pelos outros da sua existência no seio do sistema 

social, apresentando-se como detentor de competências específicas e diferenciadas de 

outros que são uma mais-valia social. 

Parece assim existir um sentimento comum de responsabilidade por contribuir 

para a melhoria da imagem social da profissão, que segundo afirmam, se pode 

concretizar, por um lado, pela demonstração junto de utentes e respetivas famílias da 
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competência na prestação de cuidados, e por outro, pela sua informação sobre as 

potencialidades das competências dos enfermeiros, tal como exemplifica Elsa:  

“[a imagem social atual] acho que foi algo que foi sendo construído há muito tempo, pela 

história e pela evolução da enfermagem, mas também por um bocadinho por culpa 

nossa. Também não desconstruímos essas imagens e às vezes é preciso fazê-lo.(...) Por 

exemplo, uma coisa que eu faço muito é quando também deteto isso em cuidados, falar 

com utente, perguntar “o que é acha? o que é que não acha?” e desconstruindo isso, 

porque afinal de contas [os enfermeiros] são os principais veículos que vão difundir 

também a informação.” (Elsa, E5.05).  

No entanto este trabalho de marketing sobre a imagem da profissão é pensado ao 

nível individual e local, não transparecendo (se não pontualmente, e invocando a Ordem 

profissional) uma ideia de que a ação conjunta ou institucional pode ter um impacto 

relevante. 

 Outra modalidade de valorização da profissão processa-se através do zelo pela 

manutenção ou reforço das fronteiras profissionais, dependendo do grupo profissional 

com que ocorre a “disputa territorial”. Face ao grupo dos auxiliares, Jessica ilustra uma 

estratégia de manutenção das fronteiras:  

“Por exemplo, os cuidados de higiene no hospital, a maior parte são realizados por 

auxiliares, pelo menos é isso que nós vemos em estágio, não é? Também compreendo que 

por vezes há pouco pessoal, poucos enfermeiros e que não poderiam fazer tudo aquilo 

que nós fazemos quando estamos em estágio, não é? Que nós só temos um doente e eles 

têm vários. Mas há coisas que se calhar eles podiam fazer e não fazem e delegam. 

Depois, essas tarefas, por vezes não são bem feitas... e não valorizam aquilo, porque se 

valorizassem... pelo menos fiscalizavam o trabalho das pessoas a quem delegam, não é?” 
(E3.10).  

 Pedro refere-se em dois momentos, que distam entre si cerca de dois anos, à 

necessidade de reforço da autonomia profissional face aos médicos, dizendo que 

procuraria: “...ser um pouco mais autónomo. (...) [para não se sentir] subjugado à 

superioridade que os médicos demonstravam no serviço.”(E3.16);  

“Eu tento… procuro explicar às pessoas, dar visibilidade ao trabalho que vou 

desenvolvendo e que os enfermeiros desenvolvem… porque, de facto, não somos nenhuns 

subordinados dos médicos, temos uma autonomia, um conhecimento próprio, só que por 

vezes é difícil explicar e convencer as pessoas disso, pelo menos as pessoas que não 

passam pelas situações” (E5.16).  
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 Já Tiago, opta por outra estratégia de dar visibilidade à profissão contrariando 

aquilo que considera ser uma prática menos correta:  

“Sobretudo é quando as pessoas nos colocam questões, quando se dirigem a nós ou 

assim, não remeter para a parte médica, muitas vezes nos serviços, embora não seja 

nossa obrigação, nem do nosso âmbito dar certo tipo de informações, há certas coisas 

que nós podemos fazer e eu vi muitas vezes também em serviços remeter «Ah, tem de 

falar com o Médico», isso dá logo aquela ideia: «Ele está aqui, faz parte disto aqui, mas 

quem manda está lá em cima e não é ele»” (E5.19). 

 De salientar ainda algumas referências ao facto de um bom modo de valorizar a 

profissão e contribuir para a construção de uma imagem social positiva consistir na 

busca e manutenção do bem-estar pessoal na profissão (Tiago, E5.19; Xavier, E5.22; 

Fernanda; E5.29). 

 Das ausências do discurso dos estudantes sobre os modos de valorização da 

profissão destaca-se largamente a não mobilização da produção de conhecimento 

disciplinar específico através da investigação como modo de promoção da visibilidade 

social e da legitimação científica da profissão. Aliás, não só nos modos de valorização 

da profissão, mas também para qualquer outra dimensão da profissão incluída no 

percurso dos estudantes ao longo do CLE e explorada ao longo deste estudo, a 

investigação é apenas vestigialmente referida, parecendo mesmo não fazer parte do seu 

léxico profissional corrente. Meramente a título exemplificativo, refira-se que ao longo 

dos cerca de 125 documentos que decorrem das colheitas de dados feitas 

individualmente com os estudantes, por entrevista, relato de incidente crítico ou 

questionário a palavra “investigação” é mencionada três vezes no contexto específico da 

disciplina de enfermagem, sendo que duas delas são realizadas pelo mesmo estudante 

(Jessica, E5.10; Pedro, E3.16, E5.16). A ausência do universo discursivo destes futuros 

profissionais (não só da expressão investigação, mas de um modo geral toda a 

terminologia associada ao processo investigativo), pode estar relacionada por um lado 

com o facto já referido por Amendoeira (2006) de só recentemente, de um ponto vista 

histórico, a profissão ter tido acesso à possibilidade de produzir conhecimento científico 

formalmente reconhecido, e por outro lado por haver também tradicionalmente pouco 

investimento por parte dos profissionais na investigação (Watson, 2006). 

 O padrão de regularidade mais evidente de resposta à questão “Com quem 

trabalham os enfermeiros?” repete durante o CLE a lógica patente na resposta à mesma 

questão no início do curso, ou seja, o médico é, praticamente em exclusividade, 
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enunciado em primeiro lugar por todos os estudantes como parceiro de trabalho. Todos 

os outros profissionais surgem depois, sendo referidos irregular e desordenadamente, o 

que sugere a possibilidade de uma diferenciação no modo como são pensadas as 

dinâmicas de trabalho por um lado com os médicos, e por outro lado com os outros 

profissionais. Simultaneamente a natureza das equipas de trabalho às quais os 

enfermeiros são reportados (terapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, auxiliares, 

dietistas, técnicos de cardiologia) indicia, mais uma vez, um pensamento centrado nos 

contextos hospitalares. 

 As modalidades de relações de trabalho com o grupo dos médicos descritas 

pelos estudantes parecem estar contidas num continuum delimitado por um lado pelo 

pólo do trabalho de equipa com uma relação horizontal e comunicação bidirecional 

entre enfermeiros e médicos, e por outro lado pelo pólo das relações de submissão dos 

enfermeiros face ao poder médico com lógicas de trabalho verticais e comunicação 

tendencialmente unidirecional. Não parece haver, segundo o entendimento dos 

estudantes, um fator amplamente partilhado que justifique as variações de relações de 

trabalho que ocorrem neste continuum, embora as razões mais comummente apontadas 

sejam os fatores de personalidade quer de enfermeiros quer de médicos que podem 

influenciar tais dinâmicas, salientando-se por vezes a postura de alguns médicos ou de 

alguns enfermeiros que reforçam relações de assimetria, ou pelo contrário favorecem o 

relacionamento interpessoal e o trabalho de equipa. 

 À relação diferenciada (e também deferenciada) com o médico está pois 

subjacente uma representação arquetípica prévia à entrada no curso. Esta, fundada no 

imaginário social de relacionamento assimétrico face ao médico (Carricaburu e 

Ménoret, 2004), é mantida ao longo deste e inclusivamente potencialmente reforçada 

pela própria experiência do CLE, quer através dos ensinos clínicos quer no contexto 

escolar. Como observado em momento de aula teórico-prática (O6.08) existem 

referências pontuais por parte do docente, ao longo de uma aula, que fazem transparecer 

o modo como o médico se constitui um elemento estruturante de parte substancial da 

atividade do enfermeiro. A aula observada, consistindo numa demonstração prática de 

um procedimento terapêutico, envolvia o levante de um utente acamado, findo o qual e 

durante um momento de síntese o docente explica: “A literatura diz que o doente pode-

se levantar a partir das 48 horas, mas é melhor confirmar com o médico”. É pois neste 

registo que um saber teórico explanado nos compêndios científicos do tema em análise 

pode, do ponto de vista do estudante, ser secundarizado face ao julgamento médico 
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(realizado in loco), que deste modo é colocado funcionalmente acima dos livros, e 

portanto se traduz como uma fonte de poder relativamente ao curso da ação. 

Do ponto de vista da autonomia profissional, registam-se ao longo do curso 

algumas inflexões no modo como esta é percecionada pelos estudantes. Se à entrada no 

CLE, como já foi referido, emerge uma imagem de profissão funcionalmente 

dependente, ao longo do período teórico inicial o estudante desenvolve uma imagem do 

profissional, que trabalhando em equipa, tem uma evidente autonomia na ação, 

claramente demarcada de outros profissionais, em especial do médico. Tal 

representação depois de sujeita à prova ainda no primeiro ano, pela prática clínica, é 

novamente relativizada, estabelecendo-se uma tendência dominante que reivindica para 

os enfermeiros uma maior autonomia profissional, dada a natureza das suas 

competências e domínios de atuação, como argumenta Luisa: “...nós, enfermeiros, ainda 

não demonstrámos que somos capazes, temos que demonstrar. Nós é que temos que 

ganhar a nossa autonomia, não mostrar ao médico que eles sabem tudo, porque nós 

também sabemos um bocadinho!” (E3.11). 

 Em síntese, mantêm-se, de um modo geral, e ao longo do curso, algumas linhas 

de continuidade com as representações iniciais destes estudantes relativamente à 

profissão como sendo um trabalho de acompanhamento e de intervenção centrada na 

doença. O discurso, que reflete seguramente uma organização do pensamento sobre a 

ação, é de natureza hospitalocêntrica, e revela uma conceção de desempenho 

profissional que projetam para si no futuro, que oscila entre por um lado a proximidade 

e o trabalho de equipa com o médico e por outro a dependência funcional deste. 

 

 

 5.2.5. Trajetórias divergentes. O abandono do CLE. 

 

  Do conjunto de 30 sujeitos iniciais que constituíam a amostra da presente 

investigação, junto dos quais se pretendia recolher parte substancial de informação com 

vista à produção de dados, houve seis (Alberto, Brenda, Zaida, Erica, Glória e Carlos) 

que abandonaram o CLE, todos eles (exceto Carlos) durante o primeiro ano. Um sétimo 

elemento, Luisa, ficou retida duas vezes no 2º Ano do CLE, participou em todos os 

momentos de colheita de dados, mas veio a ficar incontactável durante o período de 

realização das terceiras entrevistas, ainda que a sua inscrição no curso se mantivesse 

administrativamente ativa. 
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 Contingências relacionadas com o desenho da investigação, com a 

disponibilidade do investigador ou dos sujeitos levaram a que o contacto após a saída do 

CLE apenas se tenha produzido eficazmente com dois deles, Alberto e Brenda.  

 Alberto, Brenda, Zaida foram três estudantes, de um grupo de sete pertencentes 

ao contingente geral, que não tinham colocado a enfermagem como primeira opção no 

ato da candidatura, e que saíram para Medicina Dentária (Alberto) ou para Medicina 

(Brenda e Zaida). Sobre Carlos e Erica não foi possível apurar razões de saída ou 

eventual destino académico. Em relação a Glória, pertencente ao contingente dos 

PALOP, nunca foi possível fazer um momento de colheita de dados, tendo saído do 

CLE durante o 1º ano. 

 Acerca dos três estudantes que saíram do curso e dos quais não está disponível 

qualquer informação, e de Luisa, (que dos que se mantiveram no CLE é a única que no 

final de quatro anos não está na iminência de ser licenciada em enfermagem), é possível 

enquadrá-los nos resultados do estudo de Jeffreys (2007), que visava conhecer os 

percursos de sucesso e de abandono de um curso de enfermagem no estado de New 

York, e nos quais se demonstrou que (de acordo também com literatura prévia sobre o 

tema) estudantes mais velhos, mulheres e estudantes pertencentes a minorias étnicas têm 

mais risco de interrupção ou abandono do curso de enfermagem, ou demorar mais 

tempo a completar os seus estudos. A autora argumentava que esta realidade poderia 

estar relacionada com o facto de estes indivíduos desempenharem múltiplos papéis, 

múltiplas fontes de stress, ou sentimentos de incongruência cultural, e alertava para a 

evidência de que a diversificação crescente ao nível da população de estudantes de 

enfermagem (no mundo ocidental), em termos de idade, formação académica prévia e 

origem étnica, ter um impacto importante no seu sucesso académico e integração no 

mercado de trabalho. É ainda referido que grande parte dos estudantes “não-

tradicicionais” tende a frequentar a escola em tempo parcial, o que leva a consumir mais 

tempo para a sua graduação, ou mesmo a deixar os estudos incompletos. 

 Os dados que resultam do questionário aplicado a Alberto e Brenda (um ano 

depois de saírem do CLE) apresentam alguns aspetos em comum, nomeadamente ao 

nível do deficit teórico com que conotam o curso, denotando no entanto uma 

representação de “teoria” que versa essencialmente o estudo da dimensão biológica do 

organismo humano. Alberto destaca-se nesta crítica:  

“Essencialmente, a nível teórico existiam muitas deficiências, era um curso demasiado 

“virado” para a prática e que quase não aprofundava a teoria, isto era claramente 
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visível nas horas disponibilizadas para as aulas mais teóricas (por exemplo com as 3 

horas semanais de anatomia e fisiologia no primeiro ano de enfermagem é praticamente 

impossível perceber, quer de fisiologia, quer de anatomia, enquanto no curso em que 

estou atualmente a cadeira de anatomia é feita num ano, enquanto a de fisiologia é feita 

noutro, com 4 horas semanais cada uma) esta falta de teoria verificava-se também no 

ênfase que se dava depois ao psicológico, ao social em detrimento da parte biológica.” 

(Q9.01/Q1);  

“Talvez mais negativa tenha sido a experiencia de andar num curso que às vezes parecia 

que não estava bem definido, que não era bem um curso politécnico, nem um curso 

científico, mas uma coisa intermédia.” (Q9.01/Q3). 

 É salientada por ambos a importante dimensão prática do CLE, que permite, no 

entender de Brenda (Q9.02/Q3), iniciar o esboço de uma imagem da profissão logo no 

primeiro ano (face à sua experiência em medicina). 

 A dimensão da relação com o outro que pensam ser explorada excessivamente 

no CLE, surge em diferentes dimensões do seu discurso quando comparam a 

experiência em enfermagem com a atual experiência, seja ao nível do currículo (embora 

na Medicina Dentária, para Alberto, ele seja insuficiente nesse aspeto), seja ao nível da 

(melhor) relação com os docentes (Brenda classifica-a de “mais próxima e 

descontraída” (Q9.02/Q2) e Alberto relaciona essa maior proximidade com o facto de a 

“empatia ser um ponto forte nos enfermeiros”) (Q9.01/Q2). 

 A passagem pelo CLE e um projeto condicionalmente iniciado de “ser 

enfermeiro” teve, pelo menos em Brenda, um impacto identitário importante, já  que 

este foi um momento considerado, por si, de transformação no seu processo de 

construção pessoal e que revela, na linha do que defende Dubar (2009) uma 

continuidade na representação de si por um período de tempo prolongado, como atestam 

as seguintes passagens oriundas de questionários preenchidos com cerca de um ano e 

meio de diferença:  

“Aprendi imenso sobre a relação com o outro e com um grupo, a importância de olhar 

para outra pessoa e de alguma forma ver todas as suas dimensões, ser capaz de a 

compreender… Foi algo que me enriqueceu o espírito e é uma experiência que me vai 

acompanhar sempre, mesmo saindo deste curso (como é meu objetivo) e seguindo outro 

caminho” (Q2.02/Q1);  

“Não sou a mesma pessoa que era antes de entrar no CLE. Aprendi a colocar-me no 

lugar do outro, a compreender o sofrimento de uma pessoa doente, conheci pessoas em 
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situações habitacionais precárias que me fizeram dar mais valor àquilo que tenho e a dar 

mais de mim às pessoas que sofrem.” (Q9.02/Q5). 

 Os casos de Alberto e de Brenda refletem dois estudantes que, relembre-se, 

enveredaram pela opção possível aquando de uma candidatura ao ensino superior numa 

lógica estratégica, em que o CLE se constituiria à partida, e se concretizou efetivamente, 

numa “plataforma de espera” de otimização do tempo. Ao invés de outros estudantes 

que permaneceram no curso, e para quem “Ser Enfermeiro” começou a constituir-se um 

alvo identitário com sentido (ainda que com graus de sentido variáveis de sujeito para 

sujeito), saíram e entraram como já referido em Medicina Dentária e Medicina. A 

análise da avaliação que fazem da sua experiência enquanto potenciais futuros 

enfermeiros levanta questões importantes que, no entanto, face aos dados disponíveis, 

não podem ser respondidas. Uma dessas questões relaciona-se com o desvelar da razão 

subjacente a uma certa falta de cientificidade do CLE que, sobretudo Alberto, lhe 

atribui. Para saber fica pois, se esse deficit do curso (e/ou da imagem  profissional dos 

enfermeiros) não é, por um lado, mais do que uma confirmação da projeção inicial de 

um conceito prévio sobre a enfermagem que concorre com a imagem social da medicina 

como exemplo efetivo de corpo de conhecimentos científicos, ou se, por outro lado, é 

sobretudo uma representação essencialmente construída ao longo do primeiro (e único) 

ano de experiência no CLE. 

 

 

 5.2.6. Com a meta no horizonte, o balanço de uma trajetória. 

  

 Com vista ao conhecimento sobre as trajetórias que os estudantes do CLE 

desenvolveram rumo ao desenvolvimento de uma identidade profissional em 

enfermagem tornou-se relevante levá-los, no final desse percurso, a operar um processo 

de reflexão sobre o mesmo (sintetizado no quadro nº 10) e a analisar em que dimensões, 

no final da sua formação inicial sentiam algumas lacunas nas suas competências em 

relação ao que idealizavam “o ser enfermeiro”, decorrentes do desenho curricular do 

curso. 
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Quadro nº 10 - Grelha de codificação categorial. Tema: Avaliação do percurso. 

TEMA CATEGORIA ORIGEM 

AVALIAÇÃO DO 
PERCURSO 

Sobre o CLE E5 

Sentimento pessoal E5 

 

 Neste breve processo de natureza avaliativa sobre as experiências curriculares 

prevalece transversalmente ao longo do discurso da quase totalidade dos estudantes, e 

de uma forma marcadamente consensual (numa homogeneidade tal que não se repete, 

de resto, em relação a mais nenhuma questão ao longo deste estudo) aquilo que 

caracterizam como um forte desequilíbrio curricular no contexto escolar entre o 

protagonismo concedido aos conteúdos relativos ao domínio “relacional” e ao domínio 

“técnico”. 

 Relativamente ao domínio “técnico”, os estudantes referem-se concretamente a 

conteúdos curriculares, diretamente relacionáveis com o corpo de conhecimentos das 

ciências apelidadas de “aplicadas” ou “duras” (Caraça, 2001) ou “naturais” (Santos, 

1987), reportando-se à Patologia, à Fisiologia, à Anatomia e à Farmacologia ou à 

realização de intervenções de ordem mecânica, como entubações, algaliações, punções e 

cateterizações venosas, administração de terapêutica ou o procedimento de suporte 

básico de vida. Por domínio “relacional”,são referidos os conteúdos correlacionáveis 

com as ciências ditas “moles” (Caraça, 2001) ou “sociais” (Santos, 1987), como a 

Sociologia, a Antropologia, Psicologia, a Relação de Ajuda ou a Ética. 

 Assim, segundo estes estudantes a componente “técnica” apresenta-se como 

altamente deficitária no seu percurso formativo inicial e a “relacional” simetricamente 

hipervalorizada, como referem:  

“...tudo bem, somos enfermeiros... e o cuidar, tudo bem… mas as patologias também são 

importantes, eu acho. (...) Acho que preciso de patologias, acho que preciso de 

farmacologias, preciso de suportes básicos de vida, preciso de conseguir intervir. Muitas 

vezes... não consigo e também não posso só estar ali ao lado da pessoa, só a confortá-la 

e tal... e deixá-la morrer, não é?” (Gisela, E5.07);  

“...porque, ao fim ao cabo, nós tivemos a Patologia e Farmacologia com cerca 80 horas 

de contacto. Na Farmacologia demos cinco grupos farmacológicos em vinte e dois, tendo 

os outros ficado para estudos autónomos mas, é claro, não é a mesma coisa do que 
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darem aulas teóricas. (...) O novo plano de estudos, mais orientado para o psicossocial, 

descurou… como é que eu hei de dizer... nem 8 nem 80, devíamos arranjar um meio 

termo. Porque, de facto, eu creio que esses conhecimentos ficam aquém, depois… e creio 

que também são necessários, são absolutamente essenciais no trabalho de enfermeiro, e 

creio que ficam um pouco descurados neste plano de estudos. Dá-se mais ênfase à… 

quando temos, por exemplo... duas cadeiras de História e Epistemologia de Enfermagem, 

em que na segunda estamos outra vez a abordar os modelos teóricos que já abordamos 

no primeiro ano, enquanto, por exemplo, em Farmacologia só demos cinco grupos 

farmacológicos, vamos para estágio, somos deparados com fármacos que não pertencem 

aos grupos farmacológicos que nós demos, já ficamos assim um bocadinho sem saber 

muito bem o que fazer, nem saber muito bem o que dizer quando confrontados com 

perguntas. Mesmo em termos de patologia também, demos (...) um bocadinho de 

oncologia, mas eu creio que não foi suficiente, creio que… devia-se dar um bocadinho 

mais de… importância a essas unidades curriculares e menos a outras, não sei… talvez.” 

(Pedro, E5.16). 

 Esta perspetiva dos estudantes pode decorrer do confronto entre por um lado 

aquilo que é o seu conjunto de representações sobre as competências do enfermeiro (e 

em relação às quais não só se identificam, mas como também em relação às quais são 

chamados a demonstrar saber nos contextos de prática), e por outro lado a uma inflexão 

nos currículos escolares que em rutura com a abordagem biomédica, ao longo das 

últimas décadas, se foi desta afastando a um ponto tal que as dimensões puramente 

biomédicas tendem a apresentar-se residuais relativamente ao conjunto dos outros 

conteúdos. 

 As competências na área da Farmacologia e da administração de terapêutica tal 

como sublinham Pedro (E5.16), Elsa (E5.05), Bernardo (E5.25), Fátima (E5.06), Dora 

(E5.04), Vasco (E5.20) e Gisela (E5.07) parecem constituir um exemplo fiel neste 

aspeto. A administração de terapêutica consubstancia-se efetivamente como um reduto 

sagrado, tornado marcador identitário, no domínio do desempenho profissional em 

enfermagem sendo por exemplo, objeto de zelo por parte da Ordem dos Enfermeiros tal 

como patente numa tomada de posição relativamente à intenção declarada de 

administração de vacinas e injetáveis nas farmácias por Farmacêuticos. Nesta tomada de 

posição, e invocando a responsabilidade da Ordem dos Enfermeiros em zelar pela 

função social da profissão de enfermeiro, o Conselho Diretivo defende que:  



287 
 

“A prática destas intervenções por outros que não enfermeiros serão consideradas 

invasão na área de atividades praticadas pelos enfermeiros, incorrendo nas implicações 

previstas no estatuto da OE e no demais regime jurídico”, bem como o facto de os 

enfermeiros não deverem: “...realizar ações de formação que permitam transferir para 

outros profissionais as competências da sua atividade profissional...” (Ordem dos 

Enfermeiros, 2008). 

 Por outro lado, no estudo de (2005a) sobre a experiência de utentes em regime 

de internamento, já anteriormente mobilizado, se revelava que estes tinham alguma 

dificuldade em distinguir funcionalmente enfermeiros e auxiliares de ação médica, 

sendo a administração de terapêutica uma competência exclusivamente atribuída aos 

enfermeiros.  

 Simultaneamente a observação das práticas clínicas (O6.05) confirma a 

administração de terapêutica por parte dos estudantes como merecedora de uma atenção 

diferenciada do ponto de vista da supervisão, quer esta seja realizada por enfermeiros do 

serviço, quer seja realizada por docentes. A administração de fármacos é acompanhada 

de muito perto e transforma-se num processo ritualizado para os estudantes de dever 

saber que medicação tem o utente, quais os objetivos da sua administração, mecanismos 

de ação e efeitos colaterais, bem como as formas de validação da sua eficácia. Os 

estudantes corroboram esta perspetiva, referindo que as competências no domínio da 

farmacologia e da administração de medicação são altamente valorizadas por si 

próprios: “Todas as outras intervenções têm responsabilidade, mas a farmacologia é 

uma daquelas que… nós... um pequeno erro e cometemos um… matamos uma pessoa, 

que é mesmo assim.” (Alexandre, E5.24), e pelos enfermeiros dos contextos, e que face 

ao que lhes é questionado nesta matéria se sentirem frequentemente em deficit. 

 A análise do domínio particular da farmacologia e administração de terapêutica 

levada a cabo, mas extensível a outras dimensões do desempenho enquadráveis no 

campo das ciências “naturais”, permite dar visibilidade ao confronto sentido pelos 

estudantes entre algumas dimensões de competências valorizadas a um nível macro, 

(socialmente), a um nível meso (intraprofissionalmente) a um nível micro 

(individualmente), e a sua não correspondente representatividade no currículo escolar 

formal, o que dá frequentemente origem a conflitos identitários, uma vez que existem 

(pelo menos) dois perfis de desempenho com os quais os estudantes se sentem dever 

identificar (um tendencialmente técnico e outro tendencialmente relacional), em 

contextos espacio-temporais simultâneos. Este conflito dá lugar, na lógica de Dubar 
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(1997a) e Kastersztein (1990), ao desenvolvimento por parte dos estudantes de 

estratégias identitárias, que visam taticamente e em função da representação que querem 

assumir para si e para os outros, alcançar um sentimento de pertença ao contexto onde 

se inserem. A preservação do seu “eu”, consegue-se pelo investimento adicional em 

tempo de ensino clínico nos domínios “técnicos”, como ilustra Gisela: “Isso é o que nos 

é mais questionado, por assim dizer. Técnicas ou, «…sabes esta doença?», «Sabes 

porque é que isto acontece?»… e eu muitas vezes não sei, depois, nesse dia, chego a 

casa e vou pesquisar” (E5.07), porque como afirma Jessica: “...acho também que as 

pessoas estão muito à espera, tanto os enfermeiros como os utentes em si, estão muito à 

espera que nós saibamos muito disso.” (E5.10). 
 A dicotomização entre um domínio de competências e de saberes “relacionais” e 

outros “técnicos” não faz parte exclusivamente do universo de representações dos 

estudantes sobre o trabalho em enfermagem, fazendo, aliás, parte do universo simbólico 

mais vasto da própria profissão, e sendo mobilizada frequentemente pelos profissionais 

no âmbito da descrição desse mesmo trabalho. Todavia, tal polarização coloca à partida 

questões que importa discutir, nomeadamente ao nível da valorização social que 

diferenciadamente privilegia a intervenção técnica e os saberes inerentes face à relação, 

ao nível da aparente conceptualização de dois mundos separados (um de relação com o 

utente, e outro de “fazer coisas no ou para ou com o utente”), bem como ao nível de 

cientificidade atribuído a cada uma desta tipologias de saberes.  

 Este último ponto merece ser especialmente considerado pelas implicações que 

tem do ponto de vista da construção da identidade dos profissionais. É pois importante 

notar que as palavras carregam com elas importantes atributos simbólicos com que 

conotam os contextos e as ações que caracterizam. Assim a dicotomia que polariza o 

mundo das ações em enfermagem entre ações ou saberes “técnicos” e ações ou saberes 

“relacionais”, porque tornadas opostas, parece isentar estes últimas de um caráter 

científico (permitindo, em acréscimo, e no limite, fazê-las cair no registo do bom 

senso), e dando lugar a expressões como: “eu acho que, se calhar, precisávamos de 

outras coisas diferentes, de mais… por exemplo, de conteúdos, conteúdos mais 

científicos.”(Gisela, E5.07). 

 O processo de reconfiguração institucional que a escola sofreu durante o curso 

que os sujeitos do estudo frequentaram é pontualmente referido como um factor que 

determinou alguma descontinuidade na organização do CLE. Sobretudo apontam o 
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aumento do número de estudantes, resultante de um processo de fusão entre instituições, 

como contribuinte para um certo grau de massificação nas práticas letivas escolares. 

 O sentimento pessoal dominante no final do CLE, expresso a algumas semanas 

da simbólica cerimónia da bênção das fitas nas últimas entrevistas realizadas, e como 

demonstrado formalmente no discurso de final de curso proferido pelos próprios 

estudantes na cerimónia de encerramento do curso (D7.2), é de contentamento e de 

satisfação, quer por um sentimento de percurso que se completa, quer pelo horizonte de 

possibilidades que doravante passa a integrar a entrada no mundo profissional, 

desempenhando uma área profissional de que se gosta, e simultaneamente dar mais um 

passo rumo à conquista da independência financeira.  

 É um momento de elevado significado para a generalidade dos sujeitos que 

sobre ele se pronunciam, descrito por exemplo por Rodrigo como “gratificante” (E5.17). 

Alguns denotam um sentimento de felicidade associado ao aumento de reconhecimento 

social e profissional que estão prestes a sentir ou já vão sentindo, e à imagem de si, pelo 

elevado grau de autonomia que sentem:  

“Já me sinto também mais desperta para determinadas situações, por exemplo, para 

patologias, e não sei quê… e já consigo, sem me dizerem, perceber o que é que se passa 

com aquela pessoa… sem me explicarem tudo desde o início, “faz isto, faz isto, faz isto”, 

consigo intervir de forma mais autónoma, por assim dizer.” (Gisela, E5.07). 

 Outro sentimento dominante, e por vezes concomitante com a felicidade é o 

cansaço acumulado de quatro anos de um “trabalho que é muito contínuo” (Jessica, 

E5.10), que dá lugar segundo Sara (E5.18) a uma sensação de “alívio”. A apreensão ou 

formas próximas de ansiedade e preocupação são também referidas face ao 

desconhecido ou a algum sentimento de “enfermeiro ainda incompleto e brevemente 

com responsabilidades”. 

 Daniela consegue numa só passagem uma síntese que agrega sentidos das 

intervenções de vários estudantes:  

“Cansada! (risos). Cansada a nível da exigência de trabalhos, no entanto, cada vez mais 

realizada e acho que no dia que… quando chegar a junho e realmente acabarmos, vai 

ser algo… pronto, não tem explicação, são quatro anos de trabalho e é algo que 

realmente acho que todos nós queremos muito. Por muito cansados que nós estejamos, 

porque é aquele sentimento que falta tão pouco e ainda falta tanto e pronto… e com 

todos os obstáculos que têm surgido acaba por nos dar esse sentimento.” (E5.27). 
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 Xavier expressa também contentamento por ter conseguido terminar o curso e 

ilustra de modo bastante significativo uma transformação identitária operada ao longo 

do mesmo, que conota a profissão que se adota como uma nova “pele” de caráter 

inalienável: “...a profissão que nós escolhemos é a profissão que depois [somos] até à 

idade onde chegarmos, [que] não sabemos qual vai ser, não é?” (E5.22). 

 

 

 5.3. Na construção do próximo mapa. Perspetivas de futuro. 

 

  Um capítulo que aborde o futuro neste trabalho poderia, à primeira vista, ser 

entendido como um epílogo, ou uma especulação gratuita sobre algo que ainda não está 

inscrito na linha do tempo. No entanto, a lógica que lhe preside é tão-somente perceber 

em que medida os estudantes de enfermagem sujeitos deste estudo se projetam no 

futuro, incluindo nesta projeção, os contextos de trabalho (desejados e/ou possíveis), o 

processo de integração nos mesmos, e as trajetórias de desenvolvimento profissional 

que ambicionam e anteveem como possíveis. É também pela análise da projeção que os 

indivíduos fazem de si mesmos no futuro que é possível desvendar o modo como se 

percecionam no presente. Em adição, e tal como Alves (2006) refere, os projetos não 

resultam apenas de uma vontade individual descontextualizada, surgindo fruto de uma 

encruzilhada de expectativas familiares, influências de grupos de pares, cenários 

disponíveis e condições de vida objetivas. 

 Fundamentalmente o que emerge de análise dos futuros projetados pelos pré- 

enfermeiros, é a noção de que eles próprios não se sentem um produto acabado no final 

do CLE, e têm uma representação muito presente de que o final do curso é, no desenho 

do seu percurso biográfico, apenas o final de uma etapa, ainda que no desenho do seu 

percurso profissional se possa vir a constituir como um interregno de duração 

desconhecida. 

 Da análise do discurso dos estudantes emergem, no bloco temático relativo às 

perspetivas de futuro, distintas dimensões (esquematizadas no Quadro nº11) que devem 

ser entendidas na sua compreensão global sobretudo como um todo e interpenetrando-

se, e não tanto com um caráter de exclusividade mútua. 
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Quadro nº 11 - Grelha de codificação categorial. Bloco temático: O futuro. 

TEMA CATEGORIA SUB-CATEGORIA Origem 

O
 F

U
T

U
R

O
 

Inserção profissional 

Possibilidades E1 + E3+ E5 
Contextos desejados E1 + E3+ E5 
Fatores contribuintes E1 + E3+ E5 
Antecipação do processo de 
integração. E5 

Projetos de 
desenvolvimento 

Formações futuras E5 
Monografia E5 

 

 

 5.3.1. Expetativas de inserção no mundo do trabalho. 

 5.3.1.1. Cenários possíveis. 

 

 Do ponto de vista das expectativas sobre as possibilidades do início de uma vida 

profissional enquanto enfermeiro, a análise do discurso dos estudantes refletido ao 

longo das três entrevistas, permite fazer emergir algumas tendências merecedoras de 

discussão no âmbito da construção da identidade profissional.  

 Aqui claramente surgem dois distintos perfis de perspetivas quanto à linearidade 

da relação entre final da formação inicial e início do desempenho de enfermeiro. 

 Para os estudantes do contingente geral e PALOP, existe continuamente ao 

longo dos quatro anos um sentimento de dificuldades que encontrarão para aceder ao 

mundo do trabalho dos enfermeiros. Ainda que difiram variavelmente entre si na 

expressão deste sentimento de dificuldades futuras, na natureza dessas dificuldades, no 

modo como as pensam poder ultrapassar, nas suas causas, ou no cerne da sua 

preocupação, todos eles referem que vai ser difícil passar diretamente, ou num prazo 

curto ao trabalho. 

 Para os estudantes pertencentes ao contingente militar a questão da 

empregabilidade não é sequer uma questão. Está garantido contratualmente o seu 

ingresso numa carreira profissional como enfermeiro nos serviços de saúde dos 

diferentes ramos das forças armadas de que provêm. Assim as eventuais considerações 

que vão tecendo sobre o ingresso na vida profissional estão relacionadas com a 

progressão na carreira que os espera, e até eventualmente o equacionar de “arranjar um 

duplo cá fora”. 

 A análise das unidades de sentido que contribuem para a categoria “expectativas 

de inserção no mundo do trabalho” permite desvendar alguns aspetos do modo como 
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evoluiu a perceção dos estudantes do contingente geral relativamente a esta questão. A 

noção prevalecente nos dias iniciais, após o ingresso no CLE, é uma perceção difusa de 

crescente dificuldade, na atualidade, em conseguir um trabalho após o terminus do 

curso, mas ainda assim uma dificuldade relativa, ou contornável como atestam, Brenda: 

“...embora ache que já não é tão facilmente como há alguns anos atrás. Talvez não da 

melhor maneira, quer dizer… para os sítios que nós queríamos, mas sim penso que toda 

a gente tem sítio para trabalhar quando acaba...” (E1.02), e Pedro: “Quando eu decidi ir 

para enfermagem, havia muita falta de enfermeiros, mas agora já há muitos e há muitos 

enfermeiros desempregados já, mas segundo consta são saídos de faculdades 

particulares. Não são estatais, eu acho que uma pessoa saída de uma faculdade do estado 

tem emprego.” (E1.16). Nas segundas entrevistas a antevisão dos estudantes, fundada 

naquela que é a sua representação do cenário atual, à época, acentua a ideia inicial de 

dificuldade, ainda que pontuada por algum grau de otimismo que secunda as expressões 

de pessimismo. Finalmente, no terceiro momento de recolha de informação por 

entrevista, nos últimos meses do CLE, instalou-se definitiva e marcadamente no 

horizonte mental dos estudantes a questão da empregabilidade. A análise quantitativa e 

qualitativa do léxico usado neste domínio é bastante produtiva. Surgem pela primeira 

vez termos fortes associados à vivência negativa da iminência de não se prever alcançar, 

num horizonte temporal previsível e relativamente curto, aquilo para que se trabalhou 

nos últimos quatro anos. Assim, destaca-se a ocorrência de expressões como “assusta-

me”(Gisela, E5.07; Helena, E5.08); “ansioso” (Tiago, E5.19); “medo” (Sara, E5.18; 

Helena, E5.08) e “frustrada” (Fátima, E5.06). Abundam simultaneamente as referências 

às condições de acesso ao mundo do trabalho que o qualificam como “mau/mal” 

(Rodrigo, E5.17; Tiago, E5.19; Fernanda, E5.29; Neusa, E5.13); “difícil” (Jessica, 

E5,10; Vasco, E5.20; Alexandre, E5.24); “péssimo” (Fátima, E5.06; Gisela, E5.07) e 

“complicado” (Pedro, E5.07). Finalmente, emerge também um grupo de termos 

associados à estabilidade no trabalho a que eventualmente consigam aceder, e que 

estava praticamente ausente das entrevistas anteriores, como: “contrato” (Vasco, E5.20; 

Alexandre, E5.24), “estabilidade” (Alexandre, E5.24), “precário” (Elsa, E5.05; Helena, 

E5.08), “vínculo” (Elsa, E5.05), o que deixa antever que, em adição ao “fantasma” de 

não conseguir um trabalho no final do CLE, adquire forma, para estes estudantes, um 

novo fantasma da precariedade nos vínculos de relação com a entidade empregadora. 

 O percurso discursivo de Sara desde o momento de entrada no CLE, até à saída é 

representativo no que respeita às diferentes fases por que passaram alguns dos 
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estudantes do contingente geral relativamente à possibilidade de passar ao exercício 

profissional logo após o curso:  

“Eu antes de entrar para aqui... e isso foi uma coisa que mudou... achei que enfermagem 

e os enfermeiros em geral tinham sempre trabalho, porque é uma área de saúde e toda a 

gente precisa nem que seja para dar injeções ou mudar pensos achei que tinha saído. E 

depois de ter entrado para aqui há 3 dias e depois de ter ouvido alguns comentários… 

Não sei se é por a enfermagem estar numa fase um bocadinho má, mas ouvi dizer que 

está um bocadinho mau. Assustei-me um bocadinho…” (E1.18); 

“Toda a gente sabe que isto de emprego está muito mau. agora estamos numa altura em 

que o que aparecer, seja o que aparecer é bom.” (E3.18);  

“[...possibilidades?] Zero! Mas um zero assim bem grande! Porque tenho colegas que 

acabaram o curso o ano passado e que ainda hoje estão à espera de uma entrevista. E 

pronto…nós sabemos o estado em que isto está. É frustrante, é frustrante. [Tenho ex-

colegas] a trabalhar numa loja. Lojas e não só. (...) Sinto-me mal, porque quer dizer, 

ando a estudar 4 anos e agora não temos emprego.” (E5.18). 

 A experiência destes estudantes, futuros enfermeiros, parece poder deste modo 

inscrever-se no cenário descrito no estudo de Alves (2009) em que uma das principais 

conclusões releva para o facto de, na amostra que estudou, o percurso de linearidade 

entre a condição de estudante e um emprego estável apenas poder ser vivido por uma 

reduzida minoria de licenciados. 

 Estes sujeitos, no final da sua formação inicial, confrontam-se com um cenário 

iminente de desemprego, ao qual conferem aparentemente um elevado grau de 

incontornabilidade (ou de naturalidade). Este caráter de inevitabilidade é extensível, no 

caso de conseguirem um trabalho, às condições de trabalho e às remunerações não 

condizentes com aquilo que julgam ser devido, e até “vergonhosas” (Elsa, E5.05), em 

função das responsabilidades inerentes à profissão e ao percurso formativo. Perante o 

sentimento pessoal (nalguns casos urgente) de necessidade de independência financeira 

(mesmo que relativa) num contexto em que as alternativas se jogam entre o não ter 

trabalho, ou ter um trabalho com menos condições, alguns estudantes preveem aceitar a 

primeira opção numa lógica de “mal menor”:  

“Ao sair daqui eu tenho noção que tenho de arranjar emprego imediatamente, porque 

preciso de dinheiro e… tenho noção que vou ficar, algum tempo ainda, desempregada. 

(...) ...eu gosto mais de pediatria, mas se me aparecer um emprego no hospital, na 

medicina, claro que vou, ou se me aparecer no centro de saúde, no Algarve, claro que 
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vou, eu preciso é de um trabalho. Mas há pessoas que se limitam, realmente, àquilo que 

querem, por um lado, é assim, tudo bem, pode ser mais importante para se realizarem, 

por outro, na minha situação não dá para esperar por isso. (...)  ...tenho um bocadinho de 

receio, do medo, de não encontrar emprego… de não corresponder às minhas 

expectativas e às expectativas dos outros, os meus pais podem dizer «Então, andei-te a 

pagar um curso e agora nem emprego arranjas?». Estou um bocadinho receosa, nesse 

aspeto.” (Gisela, E5.07). 

 A questão da negociação interna que os indivíduos fazem no que diz respeito às 

condições que estabelecem para si para aceitar um trabalho, não é recente e tem sido 

frequentemente abordada pela investigação (Pais, 2001; Alves, 2009). Pais (2000) 

associa um maior grau de qualificação académica a uma procura mais seletiva de 

emprego. Como defende, num contexto de pressão sobre o mercado de trabalho os 

jovens academicamente melhor qualificados estarão mais expostos ao desemprego, mas 

porque terão também com maior probabilidade, maiores recursos económicos ou 

suportes familiares poderão mais facilmente adotar estratégias de resistência à 

precariedade de inserção profissional. Paralelamente, os indivíduos com baixas 

qualificações académicas, em situação de desemprego são os que tendem a aproveitar a 

primeira oportunidade de trabalho e ganhar algum dinheiro, resolvendo-se o seu 

problema (pelo menos parcialmente) através do subemprego.  

 No entanto, no contexto atual dois fatores parecem potenciar-se mutuamente no 

sentido de fazer com que o cenário traçado por Pais em 2000, se prolongue 

progressivamente de níveis de menor qualificação para níveis mais elevados de 

qualificação académica. Por um lado, a crise económica e financeira instalada, com a 

qual coincide a saída destes estudantes para o mundo do trabalho, em que as fontes de 

rendimento familiares diminuem de uma forma generalizada, o custo de vida aumenta 

constantemente, e o desemprego é uma realidade cujos números são continuamente 

crescentes e objeto de discussão correntemente abordado na comunicação social, e por 

outro lado uma sociedade em que, sobretudo entre os jovens impera o primado da 

autoafirmação (Hervieu-Léger, 2009), e da hiperindividualização dos bens de consumo 

(Lipovetsky, 2010), conjugam-se para promover o sentimento de urgência em conseguir 

um trabalho, relativizando em grande medida a qualidade desse trabalho, como atestado 

por estes sujeitos e contribuindo para um cenário cuja norma será: “...cada vez mais a 

de, sob diferentes graus e modalidades, tornar o trabalho precário não numa vivência 

ocasional, mas sim num autêntico «modo de vida»” (Canário, 2009). 
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 Esta descontinuidade entre a finalização de um percurso formativo e a inserção 

no mercado de trabalho, coincide de resto com aquilo que é defendido por Canário 

(2009) e patente ao longo do estudo de Alves (2009), quando se afirma que a produção 

de empregos e a produção de diplomas, são sistemas a que presidem lógicas distintas, e 

relativamente independentes. Tal como argumentam Brown e Scase (1994) referidos 

por Alves (2009) o diploma do ensino superior é atualmente, apenas uma “chave que 

destranca portas”, mas que não dá garantias de as abrir. 

 Do ponto de vista da construção identitária, a chegada a um beco sem saída 

como um cenário onde não se vislumbram saídas profissionais pode ter um impacto 

importante como é o caso dos estudantes do contingente geral. Parece ocorrer por parte 

dos estudantes um relativo processo de desidealização da profissão e do investimento 

realizado durante quatro anos, como reação a um contexto social que não os reconhece 

neste momento, na correspondente medida das expectativas que elaboraram ao longo do 

CLE, ainda que ao longo deste percurso o desemprego e/ou a dificuldade em entrar no 

mundo do trabalho tenham sempre estado no seu horizonte de possibilidades. Aos 

sentimentos de receio face a um futuro incerto, em que um trabalho com boas condições 

de integração profissional e com um vínculo estável é uma mera utopia, e 

eventualmente (atendendo à personalidade de cada indivíduo) sentimentos de menor 

eficácia pessoal com impacto na identidade para si, acresce uma ideia de desvalorização 

social com impacto na identidade para outros:  

“Encontrei uma [enfermeira] com um contrato a receber menos que uma empregada de 

limpeza por hora. Compensa ir para outro emprego, onde a gente possa fazer... onde nós 

possamos fazer part-times, onde a responsabilidade é muito menor e estou descansada 

da vida, não tenho vidas nas minhas mãos.” (Fátima, E5.06). 

 No estudo de Alves (2009) sobre os percursos (passados) de inserção no mundo 

do trabalho, são identificadas quatro formas identitárias distintas: a identidade de 

projeto, a identidade de carreira, a identidade de emprego e a identidade de empresário 

de si, que refletem modos diferenciados de falar do trabalho que se faz, de contar o 

respetivo percurso profissional e de antecipar um futuro mais ou menos próximo. A 

autora refere ainda o conceito de aspiração identitária como sendo: “...o princípio que 

orienta a acção individual no campo profissional e que permite inscrever os episódios 

profissionais num tempo biográfico, conferindo às trajectórias subjectivas uma 

coerência e um sentido.” (2009, p.290).  
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 Nesta lógica, e a partir dos dados em análise podemos afirmar que, por agora, a 

tendência predominante no discurso dos estudantes do contingente geral é mais 

enquadrável numa aspiração identitária de estabilidade (identidade de emprego), do que 

de evolução (identidade de carreira), de integração (identidade de projeto) ou de 

autonomia (identidade de empresário de si). Simultaneamente, as aspirações identitárias 

dos estudantes do contingente militar parecem poder ser enquadráveis numa lógica de 

evolução, no seio de uma organização (militar) que fornece um espaço social de 

identificação sócio-profissional. 

 Os desejos iniciais de estabilidade no emprego ou de evoluir numa carreira que 

se define pela lógica da progressão contínua e previamente estabelecida, como 

elementos que conferem sentido à trajetória futura dos indivíduos podem no entanto vir 

a constituir-se como fontes importantes de conflito interno, pois de acordo com o 

cenário pós moderno em que impera a reflexividade de Giddens (2001) e em que as 

trajetórias de vida e profissionais não podem mais ser entendidas numa lógica de 

linearidade previsível, prosseguir neste intento é, como defende Alves (2009), pretender 

inscrever as biografias profissionais em matrizes que têm vindo a perder o seu caráter 

hegemónico, ou têm sido abaladas pelos novos modelos gestionários. 

 

 

 5.3.1.2. Cenários desejados. 

  

 Não obstante o cenário, ao momento de saída do CLE, ser desfavorável 

relativamente à escolha de um contexto de trabalho condizente com as aspirações de 

desenvolvimento profissional destes sujeitos, todos eles expressam de uma forma clara 

e pronta quais as suas prioridades de ingresso no mundo do trabalho em termos de 

desenvolvimento profissional. 

 Nas primeiras entrevistas, realizadas à entrada no CLE, recorde-se, e de acordo 

como uma visão hospitalocêntrica em torno da intervenção em processos de doença que 

já referimos, as preferências dos estudantes projetadas a quatro anos de distância 

ambicionavam em exclusividade um início de vida profissional em contextos 

hospitalares, de onde se destacavam por um lado o trabalho em serviços de Pediatria, e 

por outro o trabalho em contextos de intensividade pelo uso de tecnologia e/ou gestão 

de situações críticas como a Urgência e a Cirurgia. A justificação elaborada pelos 

estudantes para esta tipologia de preferências prende-se com a atração que referem 
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sentir relativamente às situações de ação e de risco iminente, temperadas pela emoção e 

pela pressão, não havendo lugar para rotinas. Alguns confrontam-se também com a sua 

própria reação às situações limite que ambicionam viver, encarando-as por vezes como 

um teste a si próprios:  

“Eu gostava muito de fazer parte por exemplo de uma equipa do INEM. Atrai-me o 

primeiro contacto com o choque de ver as coisas, atrai-me desvendar esta confusão… 

obviamente não sei se vou ter capacidades para o fazer, mas faz-me às vezes... essa 

pessoas são preparadas de forma a abstraírem-se do choque, do susto, do medo, de seja 

o que for, e conseguirem tratar da melhor maneira as pessoas. Atrai-me perceber como é 

que se faz.” (Rodrigo, E1.17).  

 Outra ordem de argumentos relacionados com estes contextos prende-se com a 

possibilidade de acesso ao interior do corpo, pelo menos ao nível da visualização, 

através do trabalho em cirurgia. 

 Relativamente à atração pela pediatria, ela parece decorrer da conjunção do 

auxílio a uma população mais frágil, que simultaneamente não oferece tantas barreiras 

do ponto de vista da relação interpessoal como um adulto. 

 Da análise do discurso que produzem neste domínio ao longo do resto do CLE 

(patente nas segundas e terceiras entrevistas) identificam-se algumas tendências para 

discussão. A tónica dominante ao longo do curso e no momento de saída para a vida 

profissional é a de manter o contexto de internamento em hospital (e dentro deste, os 

serviços que conjugam “ação” com “tecnologia”) como o local ideal de início do 

desempenho profissional para a grande maioria dos estudantes, ou pelo menos como um 

referencial importante para a sua prática, confirmando uma tendência já anteriormente 

referida na literatura em outros estudos quer com estudantes de enfermagem (Rognstad, 

Aaslandb e Granum, 2004; Hayes et al, 2006), ou mesmo com profissionais 

(Carapinheiro e Lopes, 1997). Um sintoma desta consideração privilegiada em relação 

ao hospital e ao trabalho com doentes é constatável através da análise do universo de 

referenciação para contextos de trabalho pretendidos que está latente no discurso de 

alguns estudantes. Com efeito, sem explicitarem manifestamente que desejam iniciar o 

seu percurso no hospital, apenas equacionam serviços de natureza intrahospitalar, 

excluindo (pela sua não referência) contextos comunitários de prestação de cuidados de 

saúde ou outros. 

 No entanto, globalmente existe, ao longo do curso, por um lado uma 

diversificação dos destinos desejados, e por outro uma especificação dos mesmos. O 
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hospital deixa progressivamente de ser o único contexto de trabalho desejado, abrindo-

se horizontes para alguns estudantes ao nível da prestação de cuidados de enfermagem 

na comunidade. Os discursos organizam-se quase sempre numa lógica dicotomizante 

entre “hospital” e “centro de saúde”. Simultaneamente os estudantes conseguem 

especificar com algum detalhe, sobretudo no final do CLE, a natureza do serviço onde 

gostariam de trabalhar. Denota-se neste facto a importância major que a passagem pelos 

diversos contextos de trabalho ao longo do CLE tem no estabelecimento dos projetos de 

desenvolvimento profissional. Regra geral, a atração por um dado contexto de trabalho 

referida a uma tipologia de serviço (“queria trabalhar em nefrologia” por exemplo) 

decorre mais do sentimento de integração e de pertença na equipa profissional onde se 

realizou o ensino clínico do que propriamente pelas especificidades do trabalho de 

enfermagem nesse contexto. É a partir destas constatações que podemos afirmar que 

dois importantes fatores que determinam a estruturação dos projetos profissionais dos 

estudantes e simultaneamente o modo através do qual eles se pensam poder realizar 

plenamente enquanto profissionais, (ou seja, verem-se e darem-se a ver como 

enfermeiros, na sua perspetiva), são por um lado a possibilidade de realização de um 

trabalho ativo, de intervenção nas situações de doença, recorrendo ao uso da tecnologia, 

e por outro a qualidade das suas experiências relacionais pessoais e profissionais no seio 

das equipas de trabalho nos ensinos clínicos. Reforça-se nesta lógica, mais uma vez, a 

centralidade da experiência em ensino clínico na estruturação da identidade profissional, 

ficando, também mais uma vez, a relevância, neste domínio, da experiência escolar 

envolta numa certa aura de penumbra. 

 Outro fator que parece estar na base de uma conceção de início ideal de 

desempenho profissional no hospital, e que vai de encontro aos resultados de Hayes et 

al. (2006) revela por parte dos estudantes a noção de que o contexto hospitalar poderá 

funcionar como um complemento de formação face às lacunas que a formação inicial 

evidenciou nomeadamente ao nível da execução de técnicas ou da administração de 

medicação, como ilustra Daniela:  

“Eu acho que, ao acabar o curso, não é que essa parte não seja importante, mas ir 

trabalhar para um centro de saúde não era aquilo que eu precisava, precisava de estar 

num sítio, num local mais altivo a nível de técnicas e a nível de diversidade de situações, 

para me formar.” (E5.27). 
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 Os sentimentos de reconhecimento social e de autonomia profissional também 

surgem como fatores de relevância na ponderação de um contexto inicial de trabalho, 

ou, opostamente, na sua recusa. 

 Um estudo realizado pela Associação de Enfermeiros da Columbia Britânica no 

Canadá em 2004 e referido por Hayes et al. (2006), elenca ainda outros fatores que 

influenciam a escolha de um primeiro contexto de trabalho, como a proximidade 

geográfica de casa; o timming em que surge a oferta/oportunidade de emprego, a 

reputação (positiva) da instituição; ter sido local de prática clínica; ou ter sido local de 

trabalho prévio noutro papel. 

 Finalmente no que diz respeito às especificidades do grupo de estudantes do 

contingente militar, o processo de escolha de um contexto inicial de trabalho, bem como 

os subsequentes percursos, está fora da sua margem estratégica de manobra, existindo 

um conhecimento parcial dos cenários e tempos que os esperam (embora tenhamos 

considerado nesta análise aqueles que seriam os seus contextos de partida ideais). 

 

 

 5.3.1.3. Agir ou reagir? Lógicas de ação na procura de um trabalho. 

  

 Face à questão da dificuldade em aceder a um trabalho e poder realizar uma 

prática profissional de enfermeiro, importa conhecer que fatores desempenham para os 

estudantes um papel determinante nesse acesso (no caso, estudantes do contingente 

geral), e de que modo se posicionam eles neste processo. 

 A análise do seu discurso permite entender três tendências no modo como os 

estudantes se posicionam estrategicamente face à entrada no mundo do trabalho. Por um 

lado, a tendência do “esperar”, fundada numa lógica de locus de controlo externo na 

medida em que o processo de acesso ao emprego é, para alguns estudantes, 

caracterizado pela entrega de currículos e “esperar que chamem”, ou “esperar que 

abram vagas”, entregando-se ao curso dos acontecimentos. 

 Por outro lado, numa lógica de locus de controlo predominantemente interno 

parece haver um grupo de sujeitos que aposta na ação e no desenvolvimento de medidas 

para conseguir trabalho num meio entendido como adverso. Nesta forma de pensar 

incluem-se sujeitos que configuram a tendência do “procurar”, pelo que referem ser 

necessário insistir, e adaptar os seus critérios de procura em função dos contextos, como 

ilustra Jessica: “Um bocadinho da persistência… da persistência de procura, também 
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um bocadinho da nossa vontade de investir, mesmo que seja numa área que nós não 

gostamos tanto e de mostrarmos interesse.” (E5.10). 

 Como exemplo extremo da disponibilidade de alguns estudantes para a ação de 

procurar trabalho, destacam-se aqueles que incluem no seu universo de hipóteses a ida 

para o estrangeiro. Dos sujeitos pertencentes ao contingente geral e dos PALOP (que 

podem portanto decidir sem consequências legais ou administrativas, onde querem 

trabalhar) e que são no final do curso em número de dezoito, quatro deles invocam a 

possibilidade de sair do país para poder trabalhar. Mais do que aliar a emigração a uma 

“experiência de vida” ou “conhecer outras culturas”, trata-se de procurar oportunidades 

de ter uma “experiência profissional” e de ser reconhecido socialmente. Os destinos 

variam entre África (Luisa, E3.11) dando resposta a um sonho de trabalhar nos médicos 

sem-fronteiras, e a Suíça ou Inglaterra (Sara, E5.08; Fátima, E3.06, E5.06; Maria, 

E5.12). Maria neste aspeto já iniciou inclusivamente um curso de inglês como forma de 

preparar a sua adaptação ao futuro contexto, e do seu discurso ressalva-se ainda o facto 

de um fator atractor para si ser a representação de que em Inglaterra se pratica uma 

enfermagem de excelência. 

 Finalmente uma terceira tendência parece configurar um misto das duas 

anteriores, do ponto de vista do locus de controlo que prevalece. Alguns dos estudantes, 

referem que a via privilegiada para conseguir um trabalho é “ser bom”. Baseiam-se num 

julgamento de auto eficácia e confiança na sua capacidade de, ao longo do curso, se 

tornarem bons enfermeiros e que a visibilidade da qualidade do seu desempenho como 

alunos, possa ser a garantia de uma colocação no mundo do trabalho. Nestes casos 

aliada à intenção de agir para ter um bom desempenho, também se espera que 

apreciações de ordem externa deem disso conta:  

“Tenho ouvido dizer, e cada vez constato mais, que os estágios, os últimos estágios, são 

fundamentais porque há muitos enfermeiros que depois de estagiarem num certo local de 

estágio, se tiverem uma boa prestação, depois são recrutados, entram… têm uma 

preferência sobre esses... (...) sempre me têm dito para investir muito nestes últimos 

estágios e eu tenho tentado fazer isso ao máximo porque podem ser determinantes… 

depois... para ter um emprego.” (Pedro, E5.16). 

 A lógica das “boas notas” tradicionalmente entendidas no mundo estudantil 

como uma garantia de sucesso, ou de vantagem competitiva face aos seus pares, do 

ponto de vista das qualificações, e paralela ao desenvolvimento de uma relação 

utilitarista ou aritmética com o saber (Perrenoud, 1995, 1999), não parece ser neste 
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contexto uma mais-valia que os estudantes mobilizem como moeda no mercado de 

acesso ao trabalho, sendo até, pontualmente, desvalorizada:  

“Pelo que me dizem [o currículo] não é assim tão diferenciador quanto isso. Acho que é 

um «proforma».(...) não considero que seja por aí… pelo menos pelo que eu tenho visto 

das pessoas que acabam com média de 10, como as que acabam com a média de 15 ou 

17 entrarem...” (Elsa, E5.05). 

 Do ponto de vista da análise do que não está no discurso dos estudantes sobre o 

modo como pensam poder fazer face às dificuldades inerentes ao seu início de vida 

profissional emergem duas dimensões importantes, por um lado, a ausência da 

consideração de perspetivas de trabalho, enquanto enfermeiros mas situadas fora da 

enfermagem, ou em particular dentro do contexto específico da enfermagem mas fora 

do circuito hospital/centro de saúde, e, por outro lado, a ausência de planos de 

empreendedorismo com vista ao desenvolvimento de projetos pessoais enveredando 

pelo percurso dos “empresários de si” (Alves, 2009), e fugindo às dinâmicas de trabalho 

dependente. 

 A ausência de pesquisa de contextos de trabalho fora do âmbito estrito da 

enfermagem sugere uma forte identificação com a profissão de enfermagem, que tolda 

um processo de identificação mais amplo com o domínio mais vasto das Ciências da 

Saúde, e na busca de nichos onde os Enfermeiros, enquanto técnicos de saúde, possam 

desenvolver atividade. Parece ser mais fácil, do ponto de vista do pensamento (refletido 

no discurso), optar pela ideia de: “Vou ser enfermeiro na Suíça” do que: “Vou ser 

técnico de saúde em Portugal”. Em relação à delimitação de horizontes em torno dos 

contextos hospital/centro de saúde, esta pode decorrer da ainda dominante lógica de 

pensamento hospitalocêntrica, ou centrada nos processos de doença e tratamento.  

 A ausência de referências a iniciativas que conduzam a práticas de trabalho 

independente, pode indiciar nestes sujeitos uma autoimagem de profissionais 

confinados a um espaço específico de atuação, e de quem não é esperado que se 

assumam práticas de rutura com o sistema instalado. A origem desta falta de 

pensamento empreendedor (ou pelo menos da sua visibilidade) radica, em parte, na 

dupla filiação médica e conventual da enfermagem tornados marcadores genéticos da 

profissão, que ainda que a largas décadas de distância influencia a matriz de pensamento 

dos profissionais. Com efeito, a ausência de um espírito empreendedor de assunção de 

riscos, de inovação e de um pensamento empresarial é compatível com uma história de 
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subserviência por um lado ao poder médico prescritor ou regulador do desempenho 

profissional e inibidor da iniciativa, e por outro lado ao poder religioso, do qual se 

herdou uma matriz de pensamento onde a prestação de cuidados de saúde, imbuída de 

uma forte carga moral e simbólica é intrinsecamente uma atividade altruística, 

desapegada da recompensa material e, portanto, do lucro financeiro. 

 

 

 5.3.1.4. Antecipação do processo de integração. 

  

 As expectativas sobre a integração na atividade profissional, depois de 

conseguido um local de trabalho, são genericamente baixas, quer em relação ao exterior 

pelas condições de integração do contexto onde ocorrerá o processo, quer de numa 

perspetiva interna, pelo sentimento de insuficiência relativa que manifestam sobre o seu 

próprio capital de conhecimentos e de competências técnicas para iniciar um 

desempenho autónomo, assumindo inteiramente a responsabilidade dos seus atos. 

 Sobre a dimensão técnica referem frequentemente que não se sentem preparados 

quer de ponto de vista teórico (especificamente sobre os conteúdos já referidos de 

farmacologia e patologia), quer do ponto de vista da destreza motora para dar resposta 

às solicitações próprias do desempenho profissional em enfermagem. As razões que 

apontam para o deficit de competências auto atribuído ao nível da teoria já foram 

apontadas na avaliação que fazem do CLE, enquanto que ao nível da destreza motora se 

argumenta que os ensinos clínicos proporcionaram experiências de realização de 

técnicas de uma forma muito irregular como refere Fernanda:  

“Acho que na parte técnica estamos muito mal preparados e tenho muito receio de 

chegar ali, e eu sozinha, fazer qualquer coisa à pessoa porque não é isso que estamos 

habituados a fazer e se calhar eu só fiz… dez punções em quatro anos, se tanto… e vou 

ter de fazer uma e não vou poder dizer à enfermeira chefe ou aos enfermeiros eu estão 

lá: «olha, sou nova é melhor ir ali fazer...»” (E5.29). 

 Em relação às condições de integração que antecipam que os contextos 

proporcionarão, os receios recaem fundamentalmente sobre a quantidade de trabalho 

que esperam que esperem deles (sob a forma de número de doentes atribuídos ao seu 

cuidado), e do tempo atribuído ao próprio processo de integração. 
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 É referido por alguns estudantes um sentimento de perda da “rede” ou  do 

“suporte” que até aqui orientadores clínicos ou docentes constituíam. Este pode ser 

outro fator explicativo do sentimento aparentemente incontornável de insegurança face 

ao início da vida profissional que persiste, não obstante um percurso formativo que 

frequentemente proporcionou uma experiência muito próxima daquele que é o 

desempenho profissional dos enfermeiros e dos contextos em que estes habitualmente 

desenvolvem a sua ação. 

 O modo como estes estudantes perspetivam o seu processo de integração à vida 

profissional parece prever de uma forma muito próxima os resultados do trabalho de 

Hayes et al. (2006), que associam as dificuldades experienciadas no início da vida 

profissional, os sentimentos de insegurança, de preparação inadequada e de insatisfação, 

com a discrepância entre aquilo que os estudantes antecipam para a sua prática 

profissional e aquilo que de facto o cenário real lhes oferece. Este é, de resto, um 

processo recorrentemente referenciado na literatura, que remonta aos estudos de Kramer 

(1974) referidos por Hayes et al. (2006), e por Duchscher e Cowin (2006), apelidado 

originalmente de choque da realidade. 

 Duchscher e Cowin (2006) problematizam o facto de apesar de terem passado 

dezenas de anos sobre os trabalhos dos primeiros pesquisadores que se referiram ao 

choque da realidade na enfermagem, muitos dos aspetos que contribuíam para esse 

choque continuam a ser comuns na prática profissional atual. O processo é caracterizado 

como uma experiência de transição difícil e continuamente caótica, apesar do 

desenvolvimento de novas tecnologias e metodologias de trabalho. 

 A verificar-se uma efetiva inadequação na preparação dos estudantes para o 

desempenho profissional, a partir do aparente conflito entre os valores do mundo do 

trabalho e os valores do mundo escolar, um dos primeiros desafios que os novos 

enfermeiros terão que ultrapassar é a (re)configuração de uma identidade que acomode 

pacificamente os ideias integrados na formação inicial, com os dos contextos de prática. 

Como referem Duchscher e Cowin: “Novos graduados idealistas e motivados iniciam as 

suas carreiras com expectativas profissionais associadas a pouca experiência prática. (...) 

Tem sido sugerido que o primeiro ano de prática profissional de enfermagem se 

assemelha a uma corrida de obstáculos com os [novos] graduados experienciando o seu 

trabalho traumaticamente” (2006, p.156). É nesta lógica que Hayes et al. (2006) 

argumentam que devido à necessidade de pertença a uma equipa os estudantes 

abandonam rapidamente modelos de trabalho aprendidos na escola, aderindo aos 
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modelos vigentes nos serviços, o que pode ter consequências negativas sobre o modo 

como encaram a sua relação com a profissão. Jessica parece mais uma vez antecipar 

este cenário:  

“Não sei se é tanto por habitualmente nós, quando saímos da escola, temos uma ideia de 

tentar ligar essa teoria à prática e depois quando chegamos aos contextos isso não 

acontece... É um bocadinho por imitação, continuamos todos a fazer o que aqueles já 

faziam, também numa forma de integração nesse grupo... e acho que a maior parte das 

vezes acontece por isso.” (E5.10). 

 

 

 5.3.2. Projetos de desenvolvimento. 

  

 O projeto da monografia final de curso é realizado através de trabalho de grupo, 

e ainda que a escolha da temática mais vasta onde se insere o respetivo objeto de estudo 

tenha uma componente de aleatoriedade, existe espaço para os estudantes determinarem 

o seu percurso formativo a um nível mais concreto, tendo aí, no entanto, que chegar a 

consenso de grupo sobre a dimensão da realidade que vão abordar. Dentro da margem 

de manobra que possuem, referem ter privilegiado temas que de algum modo foram 

surgindo ao longo do seu percurso formativo no CLE, sendo apenas referida 

marginalmente a hipótese de o tema em estudo se vir a concretizar como área de 

investimento futuro no início da vida profissional. 

 Deste modo a realização da monografia parece obedecer mais a uma lógica de 

reação ao passado e dar resposta à necessidade presente de realização de trabalho 

académico do que desencadear vias de investimento futuro por parte dos estudantes, 

embora sejam reconhecidas mais-valias a esta metodologia, por alguns deles, ao nível 

do desenvolvimento de competências na pesquisa científica. 

 Nas semanas que antecedem o final do curso, o espaço mental dos estudantes 

está fundamentalmente preenchido com o processo de entrada na vida profissional, e 

concretamente com o objetivo de conseguir um trabalho. No entanto, se solicitados a 

pronunciarem-se sobre projetos futuros, todos eles, sem qualquer exceção, referem fazer 

parte do seu horizonte a realização de projetos de formação após o final do CLE. Este 

facto pode eventualmente ser perspetivado à luz de uma retórica que tem vindo a ganhar 

peso no pensamento social dos últimos anos relativamente à educação e formação ao 
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longo da vida, e que determina uma pressão social, investida no sentimento de pessoal e 

identitário, do dever formar-se continuamente. Tal como refere Rose (1999) referido por 

Rodrigues e Nóvoa (2005): “Doravante ficamos todos obrigados a um trabalho 

incessante de formação e re-formação, de actualização e de reciclagem, de aquisição de 

novas competências e de preparação para uma vida de procura permanente de trabalho” 

(p.12). Nesta linha é pois legítimo pensar que quem exclui manifestamente dos seus 

projetos de vida o desejo de se formar tornando-se uma melhor pessoa e um melhor 

profissional corre o risco de ser excluído, ou pelo menos marginalizado nos contextos 

profissionais. 

 No caso destes estudantes, alguns referem intenções abstratas sobre o seu futuro 

formativo formal: “..eu vou ver como é que a situação se vai desenrolar, pelo menos 

nestes primeiros anos de licenciada, depois então se, de facto, conseguir trabalho numa 

área que até posso investir ou depois prosseguir para níveis de especialização, mestrado 

e tudo mais...” (Maria, E5.12), no entanto a maioria expressa planos relativamente 

concretos como é o caso de Neusa (E5.13) que planeia fazer um mestrado em Saúde 

Mental, ou de Bernardo (E5.25) que pensa investir na área da Emergência. 

 O curso de medicina mantém-se como um cenário de possível investimento por 

alguns estudantes (Fernanda, Cláudia, Maria e Fátima), mas que tende a traduzir-se num 

processo ambivalente cujo adiamento se vai eternizando, pelas condições logísticas 

necessárias à sua realização (tempo pessoal e cronológico, financiamento, e possível 

afastamento geográfico e social). O móbil do desejo relaciona-se com um sentimento de 

incompletude na formação inicial relativa à intervenção e saberes científicos, ou relativa 

àquilo que é descrito como falta de autonomia profissional do enfermeiro. 

 Aos estudantes pertencentes ao contexto militar espera-os no imediato, após o 

final do CLE um curso de intervenção em urgência e trauma, lecionado já no contexto 

militar, gerador de expectativas elevadas. 

 As lógicas dominantes que comandam a quase inevitabilidade de formação 

futura (pelo menos ao nível discursivo), mais do que se centrarem na aquisição de 

diplomas adicionais que se possam consubstanciar numa vantagem competitiva no 

mundo do trabalho ou como instrumento de diferenciação social, procuram dar resposta 

a um sentimento de necessidade de continuamente se desenvolverem enquanto pessoas, 

e enquanto profissionais competentes que produzem cuidados de enfermagem de 

qualidade crescente. 
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 Outro fator que intervém na construção dos projetos de formação futuros prende-

se com as lacunas que sentem em si mesmos enquanto enfermeiros, algumas delas 

associadas a aspetos qualificados como deficitários pelos estudantes, ao longo da 

formação inicial e já anteriormente referenciados. 

 A impossibilidade de conseguir um emprego e caminhar no sentido da 

independência financeira leva a que muitos indivíduos prolonguem hoje os seus 

estudos. Um mercado de trabalho em que a oferta de emprego é menor que a procura, 

torna-se altamente competitivo e seletivo elevando a fasquia dos requisitos académicos 

solicitados ainda que isso frequentemente não corresponda a uma efetiva rentabilização 

das qualificações que os indivíduos apresentam. Este facto gera um ciclo vicioso que 

alimenta um sistema escolar com estudos cada vez mais prolongados e em que as 

graduações e as pós-graduações se sucedem, e em que simultaneamente as escolas se 

tornam um “parque de estacionamento” (Pais, 2001) para jovens sem emprego. É neste 

sentido que Alves (2009), mobilizando estudos de vários autores, defende que: “Em 

períodos de desemprego elevado, os custos relativos do investimento em educação são 

mais reduzidos, tornando a opção de prolongar a trajetória escolar mais atrativa do que a 

vivência de uma possível situação de desemprego” (p.49). Ainda assim, embora o 

fantasma do desemprego seja central e omnipresente no discurso destes estudantes, os 

projetos de continuidade imediata do percurso escolar não são evidentes, talvez porque 

a inação do desemprego ainda não foi verdadeiramente experienciada. 

 

 

 

  

   



307 
 

  

 

CAPÍTULO 6. CONCLUSÃO 

 

 6.1. Elementos para uma tipologia da construção identitária profissional 

por estudantes de enfermagem. 

 

 A construção de uma tipologia é uma metodologia que tem vindo a ganhar 

notoriedade crescente na investigação científica em geral e na sociológica em particular, 

dando resposta a uma necessidade de sintetizar e de estruturar fenómenos sociais 

complexos conferindo inteligibilidade ao mundo (Schnapper, 1999). Mais do que 

classificar indivíduos, percursos ou relações, o desenvolvimento de uma tipologia, 

enquanto instrumento de compreensão sociológica, processa-se através da enfatização 

de um ou mais traços essenciais do fenómeno estudado, permitindo fazer emergir 

variáveis ocultas que explicam as variações de diferentes dimensões observadas. Numa 

lógica de reconstrução interpretativa da realidade, e mais do que a realização de uma 

fotografia de “alta definição”, opera-se, pela formulação de relações amplas e abstratas, 

uma certa “estilização” da realidade social, produzindo-se “ilhas de inteligibilidade” 

(Schnapper, 1999). 

Neste sentido, e no presente estudo trata-se de delinear tipos de percursos que 

configuram diferentes formas de construção identitária em estudantes de enfermagem ao 

longo do CLE. Mais do que descrever percursos individuais ou coletivos procura-se 

simplificar e estruturar a diversidade desses percursos e simultaneamente conferir-lhe 

um sentido à luz do que foi a experiência dos indivíduos até ao final da sua formação 

inicial em enfermagem. 

 A análise dos percursos individuais com vista ao estabelecimento de uma 

tipologia da construção identitária pelos estudantes de enfermagem, considera alguns 

elementos estruturais que configuram o modo como os indivíduos se posicionam face 

ao ser enfermeiro, e onde se incluem a imagem que têm de si para si e para os outros, o 

modo como perspetivam o futuro, a motivação e legitimação com que justificam a sua 

ação, e finalmente os graus de identificação face à enfermagem e identização face à 

medicina. 
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 Identificam-se no final do CLE, e à entrada na vida profissional (ou, com maior 

rigor, à possibilidade de entrada na vida profissional), fruto da análise levada a cabo, 

quatro modos de (re)construção identitária nestes estudantes: a realização, a conversão, 

a ambivalência e a funcionalidade. Estes quatro tipos de percursos encontram, em 

alguns casos, correspondência numa anterior tipologia já estabelecida em momento 

anterior da análise dos dados e que ilustrava diferentes atitudes face ao modo como, no 

momento de entrada no CLE, os estudantes perspetivam, no curto prazo, a sua 

experiência no curso, bem como no horizonte, ainda que a quatro anos de distância, de 

virem a ser Enfermeiros e que consistiam, correspondentemente, na atitude do “sonho 

realizado”, da “expectativa”, da “passagem” e da “carreira”. Tal correspondência, do 

ponto de vista das trajetórias individuais, não é no entanto, (e naturalmente) linear uma 

vez que como se constata, houve por parte de alguns sujeitos, um movimento de 

transição entre diferentes lógicas de correspondência. 

 No modo de realização, tornar-se enfermeiro consistiu efetivamente na 

concretização de um sonho pessoal cuja essência cedo se estruturou antes do início do 

CLE, ou se reforçou ao longo deste. Independentemente da via de acesso ao curso, 

como refletem os percursos discursivos de Rodrigo (contingente geral), Luisa (PALOP) 

e Alexandre (exército) ser enfermeiro foi um desígnio há muito almejado, existindo uma 

relação forte de afetividade em relação à profissão. Esta é vista como uma profissão 

nobre de elevado valor social em que existe uma relação importante entre as dimensões 

pessoal e profissional dos indivíduos que a desempenham. No entanto não se 

vislumbram ao longo do discurso destes estudantes, especialmente à medida que 

temporalmente o curso se vai desenrolando, lógicas de identificação com a profissão ou 

com um desempenho profissional compatíveis com o sentido de vocação, do “dom”, do 

altruísmo e da abnegação pessoal em favor do outro que é objeto de cuidados. 

 O futuro é perspetivado, do ponto de vista da continuidade na profissão, como 

relativamente fechado, ou seja, o desenvolvimento profissional, incluindo quase sempre 

projetos de formação, concebe-se essencialmente no interior do próprio campo 

profissional da enfermagem. A motivação para ser enfermeiro decorre em parte de uma 

forte identificação com os valores profissionais, e com a prática de cuidados de 

enfermagem, e simultaneamente com um também forte sentimento de identização face 

ao trabalho médico. Existe uma clara continuidade entre aquele que é a identidade que 

têm para si mesmos e a que sentem representar para outros. 
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 A conversão consistiu num processo de adesão aos valores profissionais e 

modelação da imagem de si mesmos, por parte de um conjunto de estudantes que 

inicialmente se enquadravam numa postura de expectativa ou até de passagem em 

relação ao curso. Tal como demonstram Rodrigo que inicialmente tentou o acesso a 

Farmácia ou de Fernanda que se candidatou a medicina, a Enfermagem, fruto do 

processo de socialização profissional ao longo do CLE afirmou-se como um futuro 

viável, e com sentido. O futuro, compreendendo os projetos de desenvolvimento de 

âmbito profissional ou académico centra-se em torno da enfermagem. A identificação 

com a profissão foi-se estruturando ao longo do curso, operando-se frequentemente 

processos de desidealização de futuros alternativos previamente considerados, e 

procurando valorizar-se objetivamente (por comparação por exemplo) as dimensões 

nobres da prática profissional. A identificação com outras profissões no domínio da 

Saúde, sobretudo à medicina, é variável, e por vezes tornada ambígua. 

 

 A ambivalência configura um percurso irregular e atribulado, por vezes mesmo 

conflituoso, tornado, no limite, de amor-ódio no processo de identificação com a 

enfermagem. Enquadra estudantes que, como representa de um modo bastante definido 

Cláudia, a candidatura à enfermagem foi uma escolha contingencial, numa lógica do 

possível, e o início da frequência do CLE deixava transparecer uma atitude de 

passagem. O ideal de ser outra coisa foi continuamente estando mais ou menos presente 

no imaginário destes estudantes. No caso de Cláudia, a opção inicial de ser médica 

deixou praticamente de ser um objetivo ao longo dos dois primeiros anos do CLE, 

voltando em força no final deste, vivendo os últimos meses numa lógica de sacrifício e 

de dar resposta a um calendário letivo exigente, antes de se lançar (ou na latência do seu 

discurso “fugir”), findo o CLE, e fazer nova tentativa de entrar em medicina. Outros 

estudantes como Maria consideram, embora de forma não tão manifesta, a possibilidade 

de voltar a tentar entrar em medicina. As lógicas subjacentes a esta “não (ou fraca) 

adesão” ao ideal da enfermagem e ao ser enfermeiro, parecem poder pertencer a ordens 

diferentes de razões, embora lhes subjaza o fator comum da preservação do seu “eu”. 

Nas palavras de Cláudia parece estar em jogo um claro deficit identitário no modo como 

se vê a si mesma, pois não deseja continuar eternamente numa profissão que se lhe 

afigura como intelectualmente pouco estimulante. A mobilidade para outra área de 

investimento está do ponto de vista logístico assegurada (e estimulada) pelos pais. Na 

lógica de Maria, parece estar em jogo, em grande medida, uma busca de valorização 
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social e de reconhecimento por parte de outros que a enfermagem por si não consegue 

assegurar. No seu caso, a mobilidade para a medicina parece estar altamente 

condicionada pela condições financeiras. 

  

 Finalmente no modo de funcionalidade, tornar-se enfermeiro foi um percurso 

que foi marcado pela motivação sempre presente de poder aceder e/ou progredir num 

percurso profissional pautado pela previsibilidade do ponto de vista da garantia e 

estabilidade de emprego. Neste cenário enquadram-se alguns dos estudantes que 

entraram no CLE por via do contingente militar e cuja amplitude prévia de hipóteses 

ponderadas de carreira profissional a seguir era substancialmente diversificada em 

relação aos outros estudantes, tal como exemplifica Bernardo que equacionou antes da 

Enfermagem a Informática. Porém, ainda que os referidos fatores fossem determinantes 

na legitimação do percurso escolhido, a par da garantia de estabilidade, a realização 

pessoal associada ao tornar-se enfermeiro foi-se afirmando paulatinamente ao longo do 

curso, fruto de uma elevada valorização atribuída à profissão, revelando-se nestes casos 

um eficaz processo de socialização profissional por parte do CLE. Conceptualmente 

existem algumas semelhanças entre um percurso de conversão e um funcional, na 

medida em que houve por parte destes estudantes um crescente processo de 

identificação em relação a uma área profissional que antes estava eventualmente no 

domínio de futuros não muito prováveis, o que torna difícil estabelecer distinções 

objetivas entre ambos os percursos, todavia o modo como estes indivíduos perspetivam 

o seu futuro diverge claramente. Assim, no caso dos estudantes cujos percursos 

configuram uma trajetória funcional, o futuro do ponto de vista dos percursos 

profissionais apresenta-se relativamente definido, pois têm conhecimento, com alguma 

antecedência, dos cenários mais prováveis por onde vai passar o seu desempenho.  

 

 6.2. Síntese final. 

 

 O objectivo desta pesquisa centrou-se em torno da procura de elementos que 

possam contribuir para uma melhor compreensão do modo como constroem os 

estudantes de enfermagem a sua identidade profissional a partir da experiência de 

estudantes durante o Curso de Licenciatura em Enfermagem. 

 Ao longo deste estudo emergiu a noção de que a construção das representações 

dos estudantes do que significa para si ser enfermeiro, bem como do modo como se 
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apresentam para si e para os outros, é um processo que se inicia antes do início do curso 

com base na experiência prévia de vida individual, e que tem continuidade ativa e 

permanente ao longo do CLE. Muitos destes estudantes denotam inclusivamente que 

têm consciência de que o conceito que têm quer sobre a sua profissão, quer sobre si 

mesmos se vai alterando ao longo do CLE. 

 Confirma-se deste modo a construção identitária, como um processo amplo, de 

natureza dinâmica e multiforme, simultaneamente estável e transitória, que se concretiza 

através dos múltiplos contextos de socialização que balizam a vida dos indivíduos.  

 Aprender a ser enfermeiro é pois um processo complexo com um impacto 

holístico na existência do indivíduo e no qual convergem não só a experiência pessoal 

constituída pelas múltiplas trajetórias de vida, de onde assume particular destaque a 

frequência do CLE, mas também o impacto do imaginário social em torno do que é ser 

enfermeiro, e do que fazem (ou não fazem) os enfermeiros. As heranças profissionais, 

velhas de décadas, de uma filiação médica e conventual, ainda que discursivamente 

rejeitadas ou ultrapassadas continuam a exercer um papel determinante no modo como 

os novos profissionais se posicionam face a si próprios, à profissão e ao 

desenvolvimento desta. 

 O CLE, sendo uma experiência de vida com um impacto determinante e 

incontornável no modo como os estudantes se identificam e/ou se identizam, não é no 

entanto a instância de socialização profissional, mas sim uma entre outras. De facto, 

como demonstrado, algumas das conceções desenvolvidas a montante da frequência do 

CLE, do que é ser enfermeiro tendem a permanecer mais ou menos estáveis. 

Paralelamente, a malha de relações sociais destes estudantes exterior ao CLE é também 

uma instância importante no processo de construção e reforço de um sentimento 

identitário forte e estável. 

 Os Ensinos Clínicos representam de uma forma esmagadoramente inequívoca, 

para os estudantes, o tempo e o espaço de eleição no seu processo de socialização à 

profissão. Nesta linha, e do ponto de vista daquilo que emerge da análise dos dados, 

parece ocorrer um fenómeno de proporcionalidade inversa entre a passividade do 

estudante em tempos letivos e o grau de qualidade atribuído por este às aprendizagens 

realizadas em cada um desses momentos. Assim, num dos pólos deste continuum 

surgem as aulas teóricas próximas do modelo de aula tradicional com a ação centrada no 

desempenho do docente e relegando o estudante para a periferia dessa mesma ação, 

depois, gradativamente surgem depois as aulas teórico-práticas seguidas pelas aulas de 
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práticas laboratoriais, e finalmente, no pólo oposto, os momentos de ensino clínico em 

que o estudante é efetivamente um ator central, e o docente surge secundarizado ou está 

mesmo ausente. Deste modo, é possível entender que, para estes estudantes, a 

construção identitária se processou em grande medida no terreno, pela ação, num 

contexto físico (e frequentemente também simbólico) distinto e distante da escola.  

 A componente relacional evidencia-se como já referido como determinante nos 

processos de atribuição de sentido às diferentes dimensões da enfermagem e do que é 

ser enfermeiro para cada um destes estudantes. Neste domínio salientam-se os outros 

estudantes como elementos fundamentais no desenvolvimento de uma auto imagem 

positiva de futuro enfermeiro, pelo facto de proporcionarem suporte e validação de ação 

e pensamento. Aos utentes parece ser reconhecido pelos estudantes um papel central no 

seu processo de socialização profissional, não sendo, no entanto, cronicamente referido 

de modo espontâneo o que pode denunciar uma relativa ausência de consciencialização 

destes estudantes sobre o incontornável e permanente processo de interaccionismo entre 

trabalhador e objecto de trabalho.  

 Além da família, já referida como elemento importante ao longo do CLE para 

estes estudantes, os formadores sejam docentes ou enfermeiros dos contextos são 

entendidos como modelos para a ação e para o pensamento e como elementos 

privilegiados para a construção identitária dos estudantes, sobretudo pelo sentimento de 

pertença e de identificação a uma equipa profissional e de identização face a outras. 

 Do ponto de vista do contributo para o modo como os estudantes se perspetivam 

a si próprios, e como perspetivam a profissão, os docentes são um entre outros actores, 

desempenhando frequentemente um papel com caráter bastante secundário. Para tal 

facto contribui sobremaneira o seu afastamento relativo e progressivo ao longo do curso 

dos contextos da prática, que se revelam centrais na construção de identidade 

profissional destes futuros enfermeiros. Uma instituição escolar e respectivos docentes 

que se revelam como referenciais relativamente secundários na construção de uma 

identidade profissional têm um impacto negativo importante na manutenção da sua 

própria credibilidade e legitimidade, quer por um lado, face aos estudantes, quer por 

outro aos demais actores intervenientes no processo de formação inicial em 

enfermagem, colocando desta forma desafios pessoais e institucionais que em linhas 

gerais apontam para a implementação de dispositivos de aproximação ao nível 

conceptual, bem como ao nível das práticas entre contextos escolares e contextos de 

prestação de cuidados. 
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 O discurso elaborado pelos estudantes em torno da profissão, bem como do 

modo como se vêem a si próprios e se projetam no futuro reflete um pensamento 

tendencialmente hospitalocêntrico e de assistência reativa e intensivista, que, sendo 

bastante marcado ou quase exclusivo no início do CLE, se mantém posteriormente 

relativamente estável, registando-se a ausência relativa de uma visão de profissão que 

privilegia (também) a acção baseada na comunidade e de natureza activa e preventiva. 

 A resposta às questões “O que é ser enfermeiro?”, ou “O que é a enfermagem?”, 

suscita, de acordo com o que anteriormente foi expresso na literatura produzida sobre o 

assunto por autores de referência, questões não convergentes dada a multiplicidade de 

ideologias profissionais e de contextos onde atuam os enfermeiros. No entanto entre 

estes estudantes, mais do que a heterogeneidade de definições sobre a própria definição 

da profissão, o que se distingue no seu discurso é uma recorrente dificuldade em 

sintetizar de uma forma clara e rápida a respectiva especificidade. De um momento 

inicial, digamos “pré-CLE”, em que a actividade do enfermeiro está centrada nas 

necessidades do médico, transita-se rapidamente, desde os primeiros dias do CLE, para 

uma concepção de acção determinada e legitimada pelas necessidades dos utentes, mas 

sobre a qual o poder discursivo se caracteriza por alguma nebulosidade em torno do 

omnipresentemente invocado “Cuidar”, cujo impacto se poderá no futuro traduzir em 

ambiguidades identitárias com alguma incapacidade estratégica ao nível da defesa e 

manutenção dos territórios profissionais da própria profissão. 

 A profissão para a qual estes estudantes se preparam é, não obstante alguma 

dificuldade reconhecida por si próprios ao nível da respectiva definição, conotada com 

um elevado valor social e caracterizando-se por ter uma natureza e desenvolver acções 

muito nobres, fundados nos valores do acompanhamento, ajuda e relação com o outro. 

As representações dos estudantes sobre os valores profissionais verbalizadas nos 

primeiros dias de curso reflecte ainda uma forte ideia de abnegação e abandono pessoal, 

numa lógica missionária e de dádiva ao outro, própria dos discursos produzidos sobre a 

profissão até há algumas décadas, e prevalecente em alguma medida no imaginário 

social actual. No entanto, rapidamente são abandonadas tais conceções em proveito de 

uma ideia baseada na relação próxima com o outro e na disponibilidade para este, de 

cariz profissional, onde o seu “eu” tem um lugar não menosprezável. 

  O traço identitário de permanente tensão entre a ação de natureza relacional e a 

ação técnica e instrumental, característico da própria profissão, e que acompanhou o seu 

longo processo de profissionalização ao longo do século XX reflete-se no modo como 
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os estudantes vão construindo a sua imagem de si para si e de si para os outros. Por um 

lado, identificam-se como tendo desenvolvido importantes competências ao nível da 

dimensão relacional e do desenvolvimento pessoal e social, não transparecendo, no 

entanto no seu discurso sobre estas mesmas competências um carácter manifesto de 

cientificidade. Por outro lado revela-se que estes estudantes, no âmbito do 

desenvolvimento de competências e aquisição de saberes em domínios usualmente 

classificados como técnicos ou instrumentais, se sentem francamente inseguros.  

 Outra marcada ambiguidade identitária da própria profissão, fundada na relação 

histórica com o grupo profissional dos médicos, parece atravessar e condicionar 

indelevelmente o processo de construção identitária dos estudantes, já que ao longo do 

CLE as lógicas de identização e identificação dos futuros enfermeiros se desenvolvem 

frequentemente em relação ao médico, denunciando uma certa gravitação identitária 

face aos atributos deste profissional. Paralelamente, todo o processo de formação inicial 

decorre no seio de um discurso fértil em torno da autonomia profissional, mas é também 

atravessado de modo contínuo por contradições uma vez que no terreno das práticas a 

autonomia é sentida como bastante relativa, variando o grau de relatividade com o 

contexto e o grau de interacção com aqueles profissionais. 

 

 6.3. Sugestões para estudos futuros. 

 

 O cenário de fundo em que este estudo se desenrolou, a par das respetivas 

conclusões, permite sustentar novas questões de pesquisa, das quais se avançam três 

vertentes distintas e relacionadas, por um lado com a evolução identitária destes 

mesmos indivíduos, por outro lado com lógicas de construção identitária em contextos 

de formação inicial de outros grupos profissionais, e finalmente com a compreensão do 

impacto das novas lógicas gestionárias na evolução identitária dos indivíduos. 

 Assim, em primeiro lugar seria importante o prolongamento do estudo com estes 

indivíduos, após o início da vida profissional, e perceber qual o impacto identitário da 

entrada no mundo do trabalho em enfermagem, contribuindo desta forma para uma 

visão mais ampla dos percursos identitários e de qual o papel da formação inicial (e 

nomeadamente da instituição-escola) nesses percursos. Ainda neste sentido seria 

importante perceber como evoluirá, nestes futuros enfermeiros, a construção de uma 

identidade profissional fundada numa certa ambiguidade, por vezes tornada fusão, 

relativamente a outros domínios profissionais que lhe são próximos como é o caso dos 
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auxiliares de ação médica, ou como é o caso dos médicos que historicamente se 

apresentam como restritores de autonomia, como modelos para o pensamento e para a 

ação, ou como antítese do que é ser enfermeiro. 

 Outra opção de investimento para investigação consiste aplicar a lógica que 

esteve subjacente a este estudo à formação inicial de outros grupos profissionais 

contingentes à enfermagem, em especial à medicina, como forma de produzir 

conhecimento sobre eventuais pontos de contacto ou especificidades dos seus processos 

de formação inicial, e simultaneamente permitindo contribuir para a produção de  

sínteses mais vastas no âmbito da construção identitária nas ciências da saúde. Esta 

abordagem assume uma importância acrescida numa época em que as fronteiras 

profissionais se diluem, se disputam ou se transformam continuamente e em que 

frequentemente se reforçam por diferentes setores profissionais lógicas de vigilância e 

de controlo sobre os respetivos territórios de desempenho. 

 Finalmente importa conhecer que impacto poderão ter sobre os valores 

identitários da própria profissão (baseados parcialmente num arquétipo de dedicação e 

cuidado altruísta e individualizado ao outro), as novas lógicas gestionárias em que aos 

valores tradicionais de serviço público se sobrepõem outros, inspirados em modelos 

empresariais com manifestos objetivos de ordem financeira, e nos quais o objeto de 

trabalho dos enfermeiros gradualmente se transforma definitivamente de “doente” ou 

“utente” em “cliente”. 

 

 6.4. Recomendações. 

 

 Ainda que a metodologia em uso neste estudo não permita a generalização dos 

respetivos resultados a outras populações ou contextos envolvidos na formação inicial 

em enfermagem, torna-se pertinente elaborar algumas recomendações ou linhas de 

reflexão para análise a serem equacionadas no futuro pelos diversos atores envolvidos 

neste processo. 

 Para as instituições intervenientes na formação inicial - Escolas Superiores de 

Enfermagem: 

 No atual contexto sócio económico em mutação, em que o mundo da produção 

de empregos está dessincronizado com o mundo da produção de diplomas, e a 

estabilidade no trabalho assume contornos utópicos, torna-se fundamental através da 

experiência curricular, fomentar nos indivíduos o desenvolvimento de competências ao 
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nível do empreendedorismo, com vista à formação de enfermeiros que se mobilizem no 

mercado de trabalho, com espírito de autonomia e iniciativa na lógica apelidada por 

Alves (2009) de “empresário de si”. 

 Urge também, em ordem ao desenvolvimento de uma identidade profissional 

coerente por parte dos futuros enfermeiros, a explicitação e operacionalização de um 

quadro de referências conceptuais em enfermagem, com ênfase na clarificação e 

aprofundamento das linguagens profissionais em uso. Nesta linha é importante clarificar 

também uma relação com o(s) saber(es) de referência e o estatuto relativo a atribuído a 

cada um, quer ao nível da própria disciplina de enfermagem, quer ao nível das 

instituições formadoras, que se tem tornado ambígua e problemática nas últimas 

décadas. A reorientação da enfermagem para uma filosofia de natureza 

fundamentalmente holística e social, ainda que permitindo refundar uma certa 

identidade profissional, tem subsequentemente menosprezado o domínio de 

conhecimentos nas áreas biomédicas, que por um lado conferem tradicionalmente valor 

social à profissão, e por outro são objeto de mobilização constante (e por vezes 

predominante) nos contextos de prática, facto ao qual os estudantes são especialmente 

sensíveis e que concorre para aquilo que anteriormente foi definido como “conflito 

identitário”. 

 Para as instituições intervenientes na formação inicial - Contextos de Ensino 

Clínico: 

 Se a construção identitária se faz essencialmente no terreno da prática, importa 

às instituições que acolhem estudantes de enfermagem, tomar consciência disso mesmo, 

e num importante trabalho de introspeção institucional perceber em que medida as 

dinâmicas institucionais contribuem para a manutenção de uma determinada identidade 

profissional. Paralelamente estas instituições devem também tomar consciência da  

complexa tarefa que lhes cabe de promover uma inserção social da aprendizagem 

mantendo um fio de coerência e de continuidade em relação à escola, constituindo-se 

não como um prolongamento do território educativo da escola, mas sim uma parte 

integrante. 

 Para o conjunto dos formadores: 

 Face ao cenário constatado de uma elevada magnitude nas heterogeneidades 

relativas aos processos de transição entre a teoria e a prática, decorrentes em grande 

medida de um certo desfazamento entre os quadros de referência no contexto escolar e 

nos contextos de prestação de cuidados (e que mais do que potencialmente heurísticas, 
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se saldam no potenciar de sentimentos de insegurança por parte dos estudantes), importa 

reforçar o trabalho conjunto entre as diversas instituições formadoras, mas sobretudo 

dos atores que constituem essas instituições. É consensual que a coexistência de 

diferentes formas de conceber e operacionalizar a transição entre teoria e prática não é 

necessariamente, do ponto de vista pedagógico, uma garantia de menor qualidade na 

formação dos futuros profissionais, e consequentemente na sua construção identitária 

enquanto enfermeiros. O imprevisto, as idiossincrasias de personalidade dos atores e as 

contingências contextuais determinam uma realidade que não é (nem nunca será) 

“pedagogicamente asséptica”. Assim, este trabalho deve orientar-se com vista ao 

desenvolvimento de uma visão e conceção mais partilhada das práticas que devem estar 

subjacentes ao processo formativo dos estudantes de enfermagem. 

 Dado o comprovado impacto do trabalho emocional no desenvolvimento pessoal e 

profissional dos estudantes de enfermagem importa que docentes e enfermeiros dos 

contextos de prática promovam modos de trabalho que incluam espaços e tempos - os 

“ambientes seguros e arenas não-ameaçadoras” de Mazhindu (2003) - onde se permita 

ao estudante, se este assim o desejar, a expressão de emoções (interpares ou com os 

orientadores), bem como refletir sobre as razões e a forma como vivencia essas emoções. 

A par da promoção destes espaços o trabalho de escrita sobre as emoções, ou o uso de 

técnicas de dramatização, como o role play, são também metodologias eventualmente 

pertinentes neste contexto. Simultaneamente, há que considerar que, para que este 

trabalho entre estudantes e formadores possa ser otimizado, importa que estes últimos se 

consciencializem daquilo que pode ser fonte de sofrimento emocional para os 

estudantes, bem como, que eles próprios estejam aptos para realizar um trabalho de 

introspeção que lhes permita perceber os seus próprios padrões de gestão emocional das 

situações vivenciadas em contexto real. Tal abordagem requer também por parte dos 

docentes, o desenvolvimento de competências específicas ao nível da empatia, 

confidencialidade, dinâmica de grupos, sentido de humor, assumpção de riscos, e a 

adoção de uma postura pessoal genuína. 

 Para os docentes em particular: 

 Uma vez que é no terreno que os estudantes verdadeiramente se tornam 

enfermeiros, impõe-se aos docentes uma (re)aproximação aos contextos de ensino 

clínico para lá das, já fundamentais, funções de conceção, planeamento, 

acompanhamento e avaliação dos ensinos clínicos. Neste sentido os docentes devem 

monitorizar atentamente o seu grau de acompanhamento efetivo aos estudantes em 
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ensino clínico, com vista ao real acompanhamento de prestação de cuidados, como 

modo de (para além de facilitar o processo de transição entre o mundo simbólico da 

escola e o mundo simbólico da prática) contribuir mais ativa e efetivamente no processo 

de aprendizagem dos estudantes, correndo o risco de, não o fazendo, desempenhar um 

papel marginal na respetiva construção identitária profissional. 

 Por outro lado, sendo a atividade docente uma prática tradicionalmente isolada 

dos pares, importa desenvolver espaços de trabalho conjunto e de partilha de 

experiências entre docentes, onde uma das dimensões exploradas sejam as experiências 

dos estudantes, entendida a partir do ponto de vista destes, num exercício conjunto de 

descentração da perspetiva do professor. 

 Para os enfermeiros dos contextos de ensino clínico em particular: 

 Aos enfermeiros dos contextos de ensino clínico compete, em ordem ao aumento 

da qualidade do processo formativo dos seus futuros pares, analisar as estratégias de 

acolhimento dos estudantes no seio das equipas, adotando práticas inclusivas que 

favoreçam um sentimento de pertença ao contexto/grupo (ainda que temporário) tão 

indispensável à estruturação de um sentimento de identidade. Um acolhimento 

profissional, mas simultaneamente humano e personalizado permite ao estudante 

direcionar a essência do seu investimento para a participação ativa em situações de 

aprendizagem, ao invés de despender energia na gestão de um processo de integração 

em território desconhecido, cuja concretização sucede frequentemente em fases 

avançadas dos períodos de ensino clínico. 

 Outra dimensão que justifica investimento no desempenho por parte dos 

enfermeiros dos contextos está relacionada com a (inevitável) questão da transição entre 

a teoria, os conteúdos ou os modelos que são defendidos e apresentados como a 

realidade na escola, e a realidade ela própria vivida no terreno. Esta questão é, 

consensualmente, transversal a todos os níveis da formação inicial em enfermagem, 

ultrapassando a dimensão institucional, curricular, ou individual dos vários atores, não 

sendo portanto alheia aos próprios enfermeiros que orientam estudantes. Neste sentido 

impõe-se que cada profissional que tem ao seu cuidado estudantes de enfermagem, 

desta vez numa lógica de introspeção pessoal e profissional, clarifique quais as 

filosofias latentes nos processos de transição e de adaptação entre contexto escolar e 

prática de cuidados, que privilegia em cada momento na sua atividade pedagógica, e 

que enquanto modelo de desempenho potencialmente contribui para perpetuar. 

 



319 
 

 Para os próprios estudantes: 

 Aos estudantes recomenda-se que questionem. Questionem sempre. Que crítica, 

mas construtivamente, apliquem a dúvida metódica cartesiana, à prática da sociologia 

da vida quotidiana. Que questionem, procurando sempre desvendar quais as lógicas 

subjacentes, quer macroscopicamente, aos modos de funcionamento das instituições e 

dos grupos profissionais que nelas evoluem, quer de um modo micro às ações e reações 

que os indivíduos produzem no seio das interações profissionais. E, por último, mas em 

primeiro lugar do ponto do vista da importância que representa para o desenvolvimento 

pessoal e profissional, que questionem a(s) lógica(s) influente(s) no seu próprio modo 

de ação/reação no seio do mundo profissional em que doravante serão atores. 
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