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 Descrição dos factos Interpretação - Questionamento 
 
Espaço 
/ Tempo 
 
 

 
2º dia de praxe académica - 2º dia de 
aulas. A acção decorre fora do edifício 
escolar, em frente à entrada principal. 
Um grupo que compreende a maior 
parte dos “caloiros” realiza uma série de 
actividades coordenadas por um grupo 
menos numeroso de “veteranos”.  
 

 

Actores  
 
 

 
Estudantes “veteranos” que conduzem 
a acção.  “Caloiros” que cumprem as 
actividades programadas pelos 
veteranos. Alguns funcionários da 
escola, atraídos pelo ruído e pela 
exuberância da caracterização 
(vestuário e maquilhagem) a que os 
caloiros foram submetidos. 
Grupos isolados de veteranos “em 
trânsito”, mas que param 
temporariamente para ver o cenário. 
 

 
Que natureza/ lógicas de separação 
submissão/humilhação e de 
socialização/integração? Existe uma 
separação? Total parcial? Não existe?  
É um momento lúdico ? festivo? 

Actividades 
 
 

 
Um grupo que compreende a maior 
parte dos “caloiros” realiza uma série de 
actividades coordenadas por um grupo 
menos numeroso de “veteranos”. As 
actividades consistem em realizar 
coreografias, cantar músicas, ou tarefas 
de destreza física previamente 
apresentadas pelos “veteranos”. 
A acção dos novos estudantes é 
maioritariamente condicionada e 
fiscalizada pelos veteranos. 

 
Os veteranos procuram 
simultanemanete ver a evolução da 
atitude dos novos estudantes e o seu 
processo de aprendizagem dos 
elementos sonoros (Frias, 2003, 
p.102). 
 
 
 
 
 
 
Parece ser dominante (mas não 
necessariamente consciencializada-
verbalizada desta forma) a ideia de 
que os neófitos devem desenvolver um 
processo de adesão mais ou menos 
unânime às regras do jogo em que 



consiste a praxe e simultaneamente ao 
mundo simbólico dos estudantes de 
enfermagem. 
 

Objectos 
 
 

 
Destacam-se três tipos de objectos:  
 
O vestuário - A t-shirt ou 
eventualmente outros adereços que 
vestem foi fornecida previamente pelos 
“padrinhos” e tem desenhados por um 
lado um conjunto de elementos alusivos 
à condição académica de “verme-
caloiro”, e por outro, um conjunto de 
elementos que representam objectos e 
símbolos associados à Enfermagem e à 
prática profissional - a Sigla da escola; 
seringas, lamparinas e uma caricatura de 
uma enfermeira a realizar um enema de 
limpeza a um doente em ambiente 
hospitalar. 
 
A “caderneta do caloiro” - 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 
como a enfermagem como: “a 
Enfermagem apregoa a proximidade e o 
acompanhamento daqueles que mais 
necessita, e em última instância, o 
cuidar... por isso nós Doutores da 
praxe, «cuidaremos» de vós”. 
b) O programa de actividades 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 

 
 
 
As actividades a que foram 
submetidos os novos estudantes, 
incluíam o treino de canções entoadas 
em grupo. Estas canções reflectiam já 
em si valores e concepções do que é a 
prática de enfermagem. 
 
universo simbólico 
 
 
 A “caderneta do caloiro”  2007/2008, 
documento entregue à entrada no 
curso a  cada caloiro pela comissão de 
praxes é fértil em “representações” 
sobre o que é a missão e a natureza do 
métier do enfermeiro. 
 
O programa da semana de praxes 
inscrito na caderneta do caloiro inclui 
mais ou menos 
descontextualizadamente uma série de 
termos oriundos das técnicas de 
enfermagem, ou terminologia em geral 
pertencente às ciências da saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



os próximos dias).  
As músicas têm temas que versam 
essencialmente a vida boémia, a vida 
académica, e os hinos da escola. 
Transcreve-se a que aborda 
centralmente o trabalho dos 
enfermeiros: 
“Enfermagem  
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! 
(Música: Eu gosto é do Verão)” 
 
Um 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”: 
“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 o 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 a 
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...” 
A avaliação inicial sobre o ovo e 

 
 
A primeiríssima actividade de 
“cuidar” é através do cuidar de um ovo 
(intitulado de utente)  que é atribuído a 
cada caloiro, e que deve chegar ao 
final da (agitada) semana académica 
inteiro zelando para que durante este 
período o caloiro lhe “preste cuidados 
de forma dedicada e empenhada” zele 
“pelo seu bem estar (...) sem o deixar 
falecer” (p.13), sob pena de se ele se 
partir ter que comparar outro 
“cuidando” (p.13) por um preço 
relativamente inflacionado à comissão. 
 
Aliás... ao próprio ovo, entendido 
como um utente é mesmo atribuída 
uma ficha clínica na qual estão 
reflectidos alguns parâmetros a avaliar 
e a registar sobre o seu estado inicial 
respectiva evolução. Desta ficha surge 
ainda o primeiro contacto com o 
diagnóstico de enfermagem, e 
respectivas intervenções naquilo que 
constitui uma transposição clara a que 
os estudantes são expostos ao longo do 
curso quer em termos de terminologia, 
quer do ponto de vista de actividades 
ao longo das práticas clínicas. 
 
 



respectivo plano de cuidados, que o 
caloiro deve preencher, deve decorrer 
de uma observação do mesmo, que 
reproduz alguns elementos das 
avaliações que os seus padrinhos já 
realizaram em ensino clínico em utentes 
ao seu cuidado. 
 

Actos 
e Aconteci-
mentos 
 
 

 
Alguns dos caloiros são “obrigados” a 
recitar nomes técnicos do universo 
linguístico das Ciências da Saúde, que 
se lhes revelam, numa primeira 
abordagem, impronunciáveis.  
Outros, veteranos, 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...” 
 

 

Sentimentos 
 
 

 
O clima dominante é de bom humor. A 
maior parte dos caloiros parece 
participar activamente nas actividades. 
Alguns, poucos, parecem aborrecidos, 
esperando pacientemente o momento de 
terminarem as actividades.  
 

 

 


