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O quê ? Descrição dos factos Interpretação dos factos 

Espaço  

Aula teórico-prática em contexto 

escolar. 

 

Sala da aula em laboratório. Anfiteatro 

relativamente pequeno que acomoda 

cerca de 30 estudantes.  

Cadeiras com superfície de trabalho. 

Não há mesas. 

No centro do anfiteatro, num plano mais 

baixo está uma cama articulada, com 

grades, bem como uma mesa de 

cabeceira que simula o espaço relativo 

ao doente numa instituição, ou no 

domicílio. Boa luminosidade, e boa 

acústica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço pessoal para cada 

estudante relativamente exíguo. 

Pouco confortável. 

 

Actores   

Os estudantes dispõem-se em torno da 

sala, sentados. O professor fica em pé 

junto à cama e demonstra, os 

procedimentos técnicos relativos à 

situação apresentada, dirigindo-se a 

todos os estudantes. 

 

A postura do professor é 

tendencialmente bem humorada. 

Sendo aula teórico-prática a presença 

dos estudantes é controlada recorrendo-

se a marcação de faltas. 

 

 

 

 

 

Um clima de relativa 

informalidade 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. 



Actividades  

A aula consiste numa demonstração 

prática de parte de  um pequeno guia 

ilustrado, previamente fornecido aos 

estudantes sobre o tema. 

Depois de uma introdução sobre o tema 

onde se enquadra a problemática do 

tema, e a metodologia a seguir durante a 

aula, o professor solicita a colaboração 

de um estudante, que desempenhará o 

papel de doente. Este estudante 

descalça-se, despe a bata e deita-se 

dentro da cama. 

Ao longo da exposição vão-se fazendo 

ligações externas a outros conteúdos da 

mesma unidade curricular. 

 

A cama e o estudante são o centro 

físico e simbólico da aula. É em 

torno dela que os actores 

evoluem, e é nela que converge a  

atenção dos estudantes. 

 

É uma aula intitulada de teórico-

prática , mas do ponto de vista da 

acção é fundamentalmente 

demonstrativa onde o professor 

demonstra os procedimentos 

técnicos todos os estudantes 

observam. E tomam notas. 

 

 

 

 

O professor ilustra o caso apresentado 

com exemplos da sua experiência em 

contexto de prestação real de cuidados, 

referindo com aspectos concretos do 

mundo real, contingências, factos 

inesperados e sentimentos pessoais. 

 

 

Nestes momentos a atenção dos 

estudantes parece ser estimulada. 

 

 

 

 

“A literatura diz que o doente pode-se 

levantar a partir das 48 horas, mas é 

melhor confirmar com o 

médico”(Professor) 

 

 

 

 

Existem referências pontuais, 

como esta, que fazem transparecer 

o modo como o médico se 

constitui um elemento estruturante 

de parte substancial da actividade 

do enfermeiro. Neste caso 

particular o saber teórico 



 

 

 

explanado nos compêndios da 

matéria é secundarizado face ao 

julgamento médico (in loco), que 

deste modo é colocado 

funcionalmente acima dos livros, 

e portanto se traduz como uma 

fonte de poder relativamente ao 

curso da acção neste cenário 

hipotético. 

 

 

“Imaginem: as camas deste lado são do 

dr. Manuel e as camas daquele lado são 

do Dr João. É que eles regulam-se pelo 

número da cama e não do nome do 

doente” 

 

Este tipo de ilustrações pode 

contribuir para reforçar 

mecanismos de identização do 

“nós” face aos “outros”. Nós 

regulamos-nos por uma lógica 

holística em que o nome da 

pessoa é central, mas eles utilizam 

o número da cama. 

 

 

“Por exemplo há coisas que não podem 

fazer neste utente, porque ao fim de 

semana não temos este recurso 

disponível” (Professor). São 

apresentadas algumas contingências 

(relacionadas por exemplo com o 

funcionamento das instituições) que 

num cenário real podem interferir e 

condicionar o cuidado/tratamento ideal 

em relação à pessoa alvo de cuidados. 

  

 

 

 

 



“Nós nos hospitais, temos falta de 

material por vezes” (Professor) 

  

O discurso que serve de suporte à 

aula inclui exemplos de 

procedimentos em diferentes fases 

da doença seja aguda (que requer 

cuidados diferenciados em 

ambiente hospitalar) e 

procedimentos que em fase de 

convalescença  na comunidade. 

Mas a acção da aula decorre 

essencialmente em torno dos 

cuidados a prestar em torno da 

actividade hospitalar. O contexto 

da acção está assumido que é no 

hospital. 

 

 

“Este é o cenário ideal, mas na prática 

podemos ter que adaptar” (Professor)  

Um estudante questiona se “no hospital 

temos este material todo”, aparentando 

alguma descrença nessa possibilidade 

real, ao que o professor responde que, 

não havendo o material desejável será 

necessário “improvisar”, dando 

inclusivamente algumas sugestões de 

como o fazer. 

 

 

Isto é dito assim, mas assume um 

carácter periférico, já que a maior 

parte da aula é torno de um 

contexto ideal. Funciona-se com 

um estudante/doente “muito 

colaborante” que não age de 

acordo com as indicações que o 

professor/enfermeiro vai 

solicitando. 



Um estudante questiona o professor 

sobre o modo como esta situação se 

pode vir a apresentar em momento de 

avaliação posterior. 

 

Há lugar a algumas interpelações aos 

estudantes no sentido os questionar 

sobre o que fariam ou o que falta em 

termos de material ou procedimentos 

em situações hipotéticas decorrentes ou  

relacionadas com a presente.  

 

Em síntese no final da aula. O docente 

procede à leitura de um texto não 

técnico onde está explicitada uma 

vivência pessoal de um doente que 

recuperou da situação patológica 

abordada em sala de aula. 

 

 

 

Há referências pontuais do professor 

aos cenários que os estudantes poderão 

encontrar em ensino clínico, 

relacionados com a técnica em 

discussão. 

 

Neste momentos a atenção dos 

estudantes parece ser estimulada. 

Ao serem confrontados de um 

modo real como seu envolvimento 

futuro pela execução da técnica 

num doente (e  potencialmente 

avaliado por um 

docente/orientador), os estudantes 

são activamente mobilizados para 

o “interior” da aula. 

 



 

 

O grau de participação dos estudantes 

na aula é distinto, variando entre os que 

interagem verbalmente de modo 

frequente com o professor e os que 

lutam contra o sono, ou os que mantém 

uma conversação paralela discreta com 

o colega do lado. A tónica altamente 

dominantes é a da atenção centrada no 

procedimento em demonstração. 

 

 

A exiguidade do espaço 

individual face a uma sala de aula 

destinada à teoria, não favorece 

grande liberdade de movimentos 

aos estudantes, nem a opção por 

actividades ou conversações 

paralelas à aula. 

Objectos  

Cama. Mesa de cabeceira. Almofadas e 

material de apoio. O uso da bata por 

parte dos estudantes é obrigatório e um 

aspecto relembrado no início da aula, 

como forma de chamar a atenção  e 

corrigir futuros comportamentos a dois 

estudantes que não a trouxeram. 

 

 

Tempo  

Cerca de 50 minutos 

 

Dada a configuração da aula e 

alguma informalidade subjacente, 

não existe uma optimização dos 

50 minutos de aula, uma vez que 

se gastam alguns minutos 

complementares para a disposição 

dos estudnates na aula, ou a 

entrada de um estudante atrasado 

tem um impacto importante na 

sonoridade da aula.  

 


