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O quê ? Descrição  Interpretação  

Espaço 

/Contexto 

 

Esta é uma aula teórica que se enquadra 

no cenário mais vasto do primeiro 

semestre do segundo ano, inteiramente 

passado em contexto escolar. 

 

Sala de aula em moldes tradicionais.  

 

Professor em zona frontal aos 

estudantes. 

Estudantes ocupam tendencialmente a 

zona posterior da sala deixando as 

poucas cadeiras vagas à frente. 

 

Um semestre inteiramente passado 

em contexto escolar, integrado num 

calendário lectivo mais vasto e 

repleto de etapas sucessivas, com 

também sucessivas situações de 

avaliação, contribui para no mapa 

mental dos estudantes o cenário de 

prática clínica ser “outro 

campeonato” que há-de surgir 

daqui a alguns ainda longos meses. 

Até lá há que pragmaticamente dar 

resposta às solicitações de natureza 

essencialmente teórica a que vão 

ser sujeitos. 

  

Actores   

Cerca de 30 estudantes. Um docente 

 

 

Actividades  

Aula teórica em que o docente procede 

a uma exposição em torno de uma 

temática relacionada com as 

necessidades dos utentes que decorrem 

de uma patologia em particular.  

 

Abordam-se aspectos sobre a 

fisiopatolologia, mobilizam-se 

conteúdos de unidades curriculares 

anteriores sobre Anatomia e Fisiologia, 

elencam-se cuidados de enfermagem e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



respectivas especificidades. 

 

Recorre-se também ao uso de uma 

terminologia/taxonomia de 

enfermagem. 

Ocorre um investimento grande por 

parte do docente na explicitação das 

dimensões de actuação do enfermeiro. 

Estes conteúdos preenchem a maior 

parte do tempo de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Um aspecto da actuação específica do 

enfermeiro suscita dúvidas nos 

estudantes sobre se essa é uma acção 

específica dos enfermeiros ou pode ser 

realizada por outros profissionais, 

nomeadamente o fisioterapeuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos conteúdos da aula que mais 

dúvidas suscita nos estudantes 

relaciona-se com o uso da 

taxonomia de enfermagem, 

aparentemente relacionada com o 

facto de ser para eles uma nova 

forma de perspectivar a prestação 

de cuidados ao utente.  

(A dificuldade em aprender 

simultaneamente dois registos 

linguísticos de natureza técnica - 

um de enfermagem e o outro 

médico - quase em simultâneo será 

revisitada no ensino clínico.) 

 

 

Parece haver ao longo da 

estruturação dos conteúdos 

expostos através da apresentação, 

uma intencionalidade clara em 

delimitar e diferenciar o domínio de 

actuação dos enfermeiros, nas 

situações em análise.  

Frequentemente são invocados pelo 

docente outros profissionais com 

cujo desempenho  o enfermeiro 

teoricamente se cruza, e também 

em relação a estes o docente vai 

estabelecendo “fronteiras de 

actuação”.  

 



 

 

 

As formas de satisfação das 

necessidades de cuidados dos utentes 

apresentadas, na aula reflectem 

procedimentos relativamente abstractos 

e padronizados: “O planeamento da alta 

para um doente com esta situação deve 

contemplar o ensino”.  No entanto, e 

frequentemente, o docente vai 

concretizando os procedimentos 

padronizados em exemplos de acções 

concretas. 

 

 

 

Pontualmente há referências a 

experiências passadas do docente com 

utentes reais no âmbito dos conteúdos 

leccionados. 

 

 

 

Pontualmente o docente procura 

capitalizar experiências prévias dos 

estudantes que se possam cruzar com os 

cenários presentes em análise. 

 

 

 

Aula relativamente linear do ponto de 

vista da acção entre o início e o fim.  

 

 

 

O modo de resolução apresentado é 

tendencialmente abstracto, porque 

seria impossível dada a amplitude 

em que o tema é abordado, e neste 

desenho de aula, ilustrar todos os 

sub cenários possíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há uma referenciação aos 

cenários futuros que os estudantes 

vão encontrar na prática clínica. Tal 

forma potenciaria, eventualmente, 

um envolvimento mais activo na 

aula, pelo simples facto de se 

projectarem num cenário mais ou 

menos concreto de prestação de 

cuidados a partir da aula e 

permitindo-lhes eles próprios 

problematizar situações. 

 

 

 

A dinâmica implementada nesta 

aula não privilegiou o 



 

Alguns estudantes cabeceiam por vezes 

devido à sonolência. Outros seguem 

atentamente o curso da exposição 

intervindo pontualmente. Estas 

intervenções, por um lado mobilizam 

experiências prévias de vida 

(académicas, de vida pessoal, ou 

baseadas em algo que viram na 

televisão/comunicação social), ou, por 

outro lado, prendem-se com o pedido de 

clarificação de um aspecto julgado 

menos claro na apresentação.  

 

 

 

Pontualmente há focos de conversa 

(aparentemente exterior ao tema da aula 

em alguns grupos/pares de estudantes).  

 

envolvimento activo dos 

estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de “ interacções  ilegais” 

na lógica que lhe confere Sirota 

referido por Bronfman e Martinez 

(1996) 

 

Objectos  

O docente utiliza material informático 

projectando uma apresentação de 

PowerPoint. Os estudantes tomam notas 

num caderno previamente em branco, 

ou sobre uma sebenta que contém os 

slides do ano anterior, fornecida pelos 

“padrinhos”. Parecem estar bastante 

centrados na tomada de notas em 

caderno ou na sua localização na 

sebenta. 

 

 



 

Tempo  

Como já referido, a aula tem a duração 

de cerca de uma hora que decorre 

linearmente sem alterações relevantes 

no curso da acção. 

 

 


